
Płyty chodnikowe 
z charakterem!
Płukana lub gładka faktura 
przełamie surowy charakter 
zwyczajnego chodnika.  
On także może być ładny! Dzięki  
Płytom chodnikowym duże 
oraz małe miasta zyskały na 
estetyce i stały się przyjazne 
dla swoich użytkowników.

Polbruk 

Płyta chodnikowa

LINIA STYL



 Płyta chodnikowa 
szary gładki

Płyta chodnikowa

LINIA STYL



Regularnie kwadratowe 
formy są dzisiaj klasycznym 
elementem wykończenia 
placów oraz ciągów dla 
pieszych. Rozpoznawalny 
kształt i nienarzucająca się, 
stonowana kolorystyka, 
pozwala zaprojektować 
różnorodne strefy 
komunikacyjne.

 Płyta chodnikowa 
szary płukany

Polbruk 

Płyta chodnikowa

LINIA STYL



szary 
gładki

czerwony 
gładki

grafitowy 
gładki

szary 
płukany

otoczaki 
płukany

brąz 
płukany

Kolorystyka

35×35×5 cm
50×50×7 cm

płukana

35×35×5 cm
50×50×7 cm

gładka

30×30×5 cm 
gładka, płukana, otoczaki

region północny

Płyta chodnikowa

grafitowy 
płukany

żółty 
płukany

grubość 
[cm] dostępność faktura wymiary [cm] kolor j.m. ilość na 

palecie [szt.]
waga palety 

[kg]

5 wszystkie 
regiony płukana 35×35

szary 
żółty 

grafitowy 
brązowy

szt. 108 lub 126 1 513  
lub 1 835

7 wszystkie 
regiony płukana 50×50

szary 
żółty 

grafitowy
szt. 36 lub 40 1 450  

lub 1 609

5 region 
północny

płukana
30×30 

szary 
żółty 

grafitowy szt. 144 1 580

otoczaki szary

STYL

STYL TECHNIKA

Kształt | Wymiary

Podział regionalny  
znajduje się na stronie 4.

Może Cię 
zainteresować

Rodzaj 
wykończenia 

 Palisada/obrzeże 
Obrzeże Modern 
strona 152

Obrzeże trawnikowe 
strona 152

 Schody
Obrzeże Palinea 
strona 164

 Murek
Murek Grando 
strona 172

Zdjęcia prezentowane w katalogu mają charakter informacyjny. Ze względu na technikę druku kolorystyka prezentowanych produktów może odbiegać od rzeczywistości.

 produkt jest dostępny na zamówienie

TECHNIKA
grubość 

[cm] dostępność faktura wymiary [cm] kolor j.m. ilość na 
palecie [szt.]

waga palety 
[kg]

5 wszystkie 
regiony

gładka  
z fazą 35×35

szary 
czerwony 
grafitowy

szt. 108 lub 126 1 513  
lub 1 835

7 wszystkie 
regiony

gładka  
z fazą 50×50 szary szt. od 32 do 40 od 1 600  

do 1 609

5 region 
północny

gładka
30×30 szary szt. 144 1 580

z fazą

Pojedynczy wymiar na paletach.

LINIA STYL




