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Budowa narożnika w systemie palisad łupanych

Aby uzyskać estetyczny efekt narożnika stopni bądź form z palisady, należy docinać elementy pod kątem 45 stopni tak, aby do siebie pasowały.

Budowa narożnika w systemie stopni Volcano

poradnik brukarski 15

poradnik brukarski 
palisady
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poradnik brukarski14









grubość 60 mm

Duża płyta daje duży efekt! Płyta Elba dzięki swym 
sporym rozmiarom sprawdzi się doskonale zarówno na 
tarasie, jak i ścieżkach w ogrodzie.

“Płyta Elba jest idealnym przykładem minimalizmu - oszczędna 
w formie i bardzo praktyczna, dzięki krawędziom z mikrofazą.
To piękny element stworzony do budowy eleganckich tarasów 
oraz prostych nawierzchni.”

Paulina Śnieżyk architekt krajobrazu

“Płyta Elba jest elementem prostym do ułożenia, lecz wymaga-
jącym perfekcyjnie przygotowanej podbudowy. Jej ogromną 
zaletą są krawędzie z mikrofazą, dzięki której płyta jest odpor- 
niejsza na uszkodzenia mechaniczne zarówno podczas jej mon-
tażu, jak i użytkowania.”

Andrzej Wybierała 
kierownik produkcji / brukarz z 20–letnim doświadczeniem

okiem projektanta:

zdanie eksperta:

grubość 
[mm]

wymiary 
[mm]

zapotrzebowanie 
[szt./m2 ]

ilość w pakiecie 
[m2 /szt./warstw]

waga 1 szt.
 [kg]

waga 1 pakietu 
[kg]

60 1000x500 2,00 8/16/8 67,10  1342

szary barwy zimy
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szary płukany

melanż kasztanowy

czarny płukany

czarny

biały płukany

melanż kremowy platynowymelanż piaskowy

1000x500x60 mm

elba
duża

‹news›

równa
zdecydowana

program modern

ZPB Kaczmarek

nowości 23nowości22

‹news›

pasni
Text Box
1073,6

pasni
Sticky Note
1073,6

























piękny dom modernpiękny dom modern46

capri

‹bestseller›

program modern

ZPB Kaczmarek

system capri
kolor: biały płukany

system capri
kolor: barwy zimy
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bruk rawicki

‹good choice›

program classic

ZPB Kaczmarek

system bruk rawicki
kolor: piaskowy płukany

piękny dom classicpiękny dom classic90 91



































































palisada espo

‹unikalny›

mała architektura 

ZPB Kaczmarek

system palisada espo
kolor: kasztanowy obijany

system dilos
kolor: piaskowy obijany

piękny dom mała architekturapiękny dom mała architektura156 157





palisada ring

‹solidna›

mała architektura 

ZPB Kaczmarek

system palisada ring
kolor: czarny

system dilos
kolor: piaskowy melanż

system dilos
kolor: jasny melanż

system dilos
kolor: czarny

piękny dom mała architektura 161piękny dom mała architektura160



















system holland
kolor: szary

system holland
kolor: czarny

system dilos
kolor: szary płukany

system via romano
kolor: biały płukany

holland

‹top quality›

program inwestor

ZPB Kaczmarek

system holland
kolor: biały

system holland
kolor: czarny

system holland
kolor: czerwony

inwestor nawierzchnie178 inwestor nawierzchnie 179






























