
PALISADA RING I STAROBRUKPLAZA
Plaza to kostka w kształcie kwadratu. Minimalizm i prosto-
ta formy sprawiają, że tworzą one nienarzucającą się 
aranżację otoczenia. Kostka posiada niewielkią fazę, dzięki 
czemu pozwala uzyskać wąskie i regularne fugi, które 
idealnie pasują do charakteru całej nawierzchni.

Palisada Ring pozwala w swobodny sposób tworzyć faliste 
formy wykończenia. Idelnie nada się również do regular-
nych form.
Palisada Starobruk idealnie pasuje do  obrzegowania 
tarasów, stopni schodowych czy murków, przyda się 
również przy budowie oczek wodnych, bądź kwietników.

Grubość mm 60

Wymiary mm 200x200

Ilość w palecie 9,6 m2

Wymiary Starobruk mm 110x400

Wymiary Ring mm 120x120x400

Ilość w palecie Starobruk 35 szt.

Ilość w palecie Ring 48 szt.

LABROPŁYTKIBERYS
Berys to 3 elementowe płyty. Płyty występuja w 2 wersjach 
wykończenia, w wersji gładkiej bezfazowej oraz wersji z 
strukturą nawiązującą do faktury piaskowca. Wybór 
dwóch wykończeń pozwala kształt płyt Berys zaadoptować 
do obiektów o nowoczesnej aranżacji oraz imitujących 
śródziemnomorski klimat.

Labro doskonale sprawdza się na przydomowych podjaz-
dach, a także w zabudowie miejskiej, na rynkach, placach i 
parkingach, stanowiąc swoim prostolinijnym kształtem 
podkreślenie modernistycznej architektury. Smukłe, 
prostokątne elementy, przywodzące na myśl dużych 
rozmiarów klepki parkietowe, układa się rzędowo, co 
harmonizuje i optycznie wydłuża przestrzeń.

Płytki spełniają wszelkie wymagania funkcjonalne i 
estetyczne, wspaniale harmonizują zarówno ze starą jak i 
nowoczesną architekturą. Zadowolą szczególnie tych, 
którzy cenią prostotę idącą w parze z solidnym wykona-
niem i nowoczesną technologią.

Grubość mm 70

Wymiary mm 600x300, 450x300, 300x300

Ilość w palecie 8,56 m2

Grubość mm 80

Wymiary mm 640x170, 480x170, 
480x120, 360x120, 280x120

Ilość w palecie 7,76 m2

Grubość mm 70

Wymiary mm 500x500, 500x250

Ilość w palecie 20 szt.

Starobruk - grafitBerys struktura - grafit

Ring - grafitBerys - melanż klasyczny Płytka - melanż zimowy

Płytka - melanż jesienny Labro - melanż zimowy

Labro - melanż jesienny Plaza - grafit + granit

Plaza - grafit + szary

Berys - grafit

Labro - szary

Berys - melanż zimowy


