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BRUK
SIĘGNĄŁ
IDEAŁU 

Od przyciągających wzrok podjazdów, poprzez wspaniałe patio, 

po spokojne krajobrazy.

Beton to nasza prawdziwa pasja, która trwa od ponad 26 lat. Kształt, faktura, kolor, wzór – dbamy
o każdy, najmniejszy detal naszych wyrobów. Z najwyższą starannością podchodzimy do kwestii 
kontroli jakości. Analizujemy potrzeby naszych odbiorców, gusta i oczekiwania. Dbamy o to by, 
nasza oferta była uniwersalna, szeroka i różnorodna. 

Z sukcesem łączymy tradycje i nowoczesność. Dzięki solidnej kolekcji popularnych kształtów
i kolorów nasze produkty  pozwalają stworzyć niepowtarzalną i niestandardową przestrzeń wokół 
domu, ogrodu, firmy lub projektu komercyjnego, dodając im blasku, zwiększając komfort ich 
użytkownika i podnosząc wartość.

Niniejszy katalog powstał by inspirować i ułatwić odnalezienie właściwych kostek brukowych. 
Nasze wyroby od lat zachwycają nawet najbardziej wymagających klientów, dzięki czemu jesteśmy 
przekonani, że również i Państwo znajdą coś dla siebie, będą usatysfakcjonowani z ich zakupu, 
dzięki czemu  nasze produkty pozwolą służyć przez wiele lat.
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KIM JESTEŚMY?

ABW SUPERBRUK jest największym producentem kostki brukowej oraz płyt i elementów 

betonowych w regionie północno-wschodniej Polski. Firma z sukcesem działa na rynku już 

ponad 26 lat, a jej produkty zyskują uznanie najbardziej wymagających klientów. Podstawą 

dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa są inwestycje w nowe technologie, doskonała 

trwałość i nowoczesne wzornictwo produktów oraz tworzenie i utrzymywanie pozytywnych 

relacji z partnerami biznesowymi. Dobre wyniki sprzedaży oraz zadowolenie klientów są 

dowodem na słuszność obranej strategii i argumentem do ciągłego rozwoju firmy.

OFERTA 

ź szeroki asortyment kostek brukowych oraz elementów i płyt betonowych

ź doradztwo techniczne

ź usługi projektowe

ź kompleksowe usługi w zakresie układania nawierzchni

ź nowoczesne technologie wykonawcze

ź gwarancja 3 lata

ź serwis pogwarancyjny

SUPERBRUK RECYKLING

Superbruk wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. Uruchomiliśmy nową usługę — 

Superbruk Recykling. Pomagamy pozbywać się gruzu powstałego w wyniku wymiany 

nawierzchni z kostek brukowych.

Pamiętajmy że, za wyrzucanie odpadów poremontowych i budowlanych w miejscu do tego 

nieprzeznaczonym grożą kary pieniężne. Ponadto same odpady mogą być źródłem cennych 

surowców, które po procesie powtórnego przetworzenia mogą być po raz kolejny 

wykorzystane, oszczędzając jednocześnie naturalne zasoby naszej Ziemi. Właściwe 

postępowanie ze zużytymi materiałami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom 

dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt.

PIELĘGNACJA KOSTKI BRUKOWEJ

KOSTKI ŁATWIEJSZE W PIELĘGNACJI

Nawierzchnie betonowe przeznaczone do użytkowania zewnętrznego narażone są na 

działanie wielu niszczących czynników środowiskowych. Z tego powodu wymagają 

odpowiedniej pielęgnacji aby mogły zachować swój estetyczny wygląd na długie lata. Starając 

się zapewnić naszym klientom najwyższą jakość oferowanych produktów, rozpoczynamy 

proces pielęgnacji już na etapie produkcji. Poddajemy naszą mieszankę betonową specjalnej 

obróbce zwaną hydrofobizacją.

SUPER
PROTECT

INFORMACJE
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HYDROFOBIZACJA

Nanotechnologia na poziomie molekularnym zamykająca pory i kapilary poprzez pokrywanie ich ścianek 

wewnętrznych odpowiednim preparatem. Proces ten polega na wzbogacaniu mieszanki betonowej 

odpowiednimi środkami chemicznymi uszczelniającymi jej strukturę. W wyniku zastosowania tego 

rozwiązania technologicznego otrzymujemy produkty ze znacznie zredukowaną naturalną tendencją do 

wchłaniania wilgoci z otoczenia. Obniżona nasiąkliwość przyczynia się do wzrostu trwałości materiału, 

chroniąc go przed szkodliwym działaniem mrozu i środków odladzających. Dodatkowo pozwala łatwiej 

utrzymać nawierzchnię w czystości, wyraźnie zmniejszając występowanie wykwitów wapiennych, plam 

i zazieleń. Hydrofobizacja utrzymuje wodę w postaci płynnej na powierzchni kostki ograniczając 

wchłanianie rozpuszczonych, szkodliwych dla trwałości konstrukcji związków chemicznych takich jak: 

chlorki, siarczany, azotany. Jednocześnie zwiększa odporność na działanie promieni UV, związków soli, 

detergentów oraz kwaśnych deszczy, przedłużając tym samym żywotność elementów betonowych.

ZAMÓW PROJEKT

Wykonujemy projekty zagospodarowania przestrzeni z wykorzystaniem kostki brukowej. 

Potrzebujesz wsparcia projektowego przy aranżacji Twojego otoczenia?

Zasięgnij informacji bezpośrednio u producenta lub w wybranych punktach sprzedaży.

Szczegóły znajdziesz w zakładce „FIRMA – współpraca” 

na naszej stronie internetowej:     www.superbruk.com.pl
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PIKTOGRAMY - LEGENDA

W celu ułatwienia obioru katalogu, przygotowaliśmy grupę symboli ilustrujących 

najważniejsze cechy produktów ABW SUPERBRUK:



7

PRODUKTY
PREMIUM

Eleganckie, duże płyty betonowe o dwóch różnych strukturach 

powierzchni - VIP i VIP Łupek. Powstają dzięki zastosowaniu 

zaawansowanej technologii produkcyjnej, która nadaje szlachetny 

wygląd przywołujący na myśl naturalne płyty kamienne.

VIP LINE

CITY LINE

MODERN LINE

 KOSTKI PŁUKANESZLACHETNE

SUN LINE

 MIASTOSTARE

W skład grupy wchodzą produkty wyróżniające się bogactwem 

uszlachetnień. Mamy tu Super Kostki, które w wyniku procesów 

mechanicznych, uwidaczniają na swojej betonowej powierzchni 

drobne kamyczki oraz Kostki Satyna poddawane obróbce 

wygładzającej, dzięki której stają się satynowe i równe. City Line 

to też szeroki wachlarz kształtów i kolorów.

Grupa zawiera produkty o nowoczesnym, minimalistycznym 

wzornictwie i surowym wykończeniu. Propozycja dla klientów 

poszukujących kostek brukowych o atrakcyjnym wyglądzie 

i umiarkowanej cenie. Cechy te stanowią inspirację dla wizjonerów 

designu, bowiem z prostoty rodzi się kreatywne postrzeganie 

produktu, który odsłania każdorazowo nowe możliwości.

Kostki z tej grupy powstają na bazie najwyższej jakości 

szlachetnych kruszyw. Dzięki zaawansowanej technologii 

produkcji wykorzystującej płukanie wodą, na kostkach uwidacznia 

się szlachetne uziarnienie. Na ich powierzchni otrzymujemy 

wyraziście zaznaczoną, estetyczną strukturę. Szlachetne Kostki 

płukane występują w pięciu kolorystykach- perla, argento, heban, 

giallo i marrone. Do wyboru mamy cztery różnorodne kształty.

Grupa skupiająca pięć różnych produktów, dla których wspólnym 

mianownikiem są inspiracje czerpane z natury i tradycyjne 

wzornictwo. Atutem kostek brukowych SUN LINE jest rozbudowana 

kolorystyka, a w szczególności niepowtarzalne melanże, łączące 

w sobie funkcjonalność użytkową i estetyczny wygląd.  

Produkty z grupy Stare Miasto poddawane są obróbce przy użyciu 

technologii mechanicznego postarzania. W wyniku tego procesu 

kostki brukowe zyskują wygląd dotkniętego upływem czasu 

kamienia otrzymują nowe tchnienie dodając szyku i elegancji 

współczesnemu budownictwie.
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Vip Premium granite

VIP LINEKOLEKCJA
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Grubość w cm 
2Ilość m  na palecie Waga palety w kg

8 7,7 1420

Płyta VIP Premium to wielkoformatowe płyty betonowe. Zaawansowane uszlachetnienia nadają im elegancki 

i minimalistyczny wygląd. Płyty VIP doskonale nadają się do tworzenia dużych powierzchni. Są też doskonałym 

wykończeniem tarasu w domu o nowoczesnym charakterze. 

Płyta Vip Premium granite

alhambra  granite wenge

VIP PREMIUMVIP LINE
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Płyta Vip Premium alhambra

Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Uwaga! Poszczególne elementy kolekcji nie są dostępne w sprzedaży osobno.
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Płyty VIP Łupek Premium to wielkoformatowe płyty betonowe o strukturalnej powierzchni nawiązującej do 

naturalnie wyżłobionych skał. W procesie produkcji płyty poddawane są zaawansowanym procesom 

uszlachetniającym, co nadaje im ekskluzywny i unikalny charakter.

Płyta Vip Łupek Premium wenge

Grubość w cm 
2

Ilość m  na palecie Waga palety w kg

8 7,7 1420

alhambra  granite wenge

VIP ŁUPEK PREMIUMVIP LINE
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Płyta Vip Łupek Premium granite Płyta Vip Łupek Premium alhambra

Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Uwaga! Poszczególne elementy kolekcji nie są dostępne w sprzedaży osobno.
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Linear Premium zebra

CITY LINEKOLEKCJA
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Linear Premium to linia kostek brukowych w nowoczesnej stylistyce. Wyróżnia je piękna satynowa powierzchnia. Dzięki 

zaawansowanym procesom uszlachetniającym kostki stają  się równe, gładkie i aksamitne w dotyku. Kostki są modularne, 

można z nich układać różnorodne kompozycje zestawiając kolory i formaty. Linear Premium świetnie prezentuje się na dużych, 

otwartych przestrzeniach. Dzięki swojej grubości - 8 cm, doskonale sprawdza się na podjazdach i miejscach o zwiększonym 

natężeniu ruchu.

Linear Premium toffee

Grubość w cm 
2

Ilość m  na palecie Waga palety w kg

8 7,8 1350

silver zebra toffee

sabia

 PREMIUMLINEARCITY LINE
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Linear Premium zebra

Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Uwaga! Poszczególne elementy kolekcji nie są dostępne w sprzedaży osobno.
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Super Mozaik  to linia kostek brukowych, które wyróżnia trwałość i doskonały design. Kostki są poddawane  

obróbce, w wyniku której ich powierzchnia zyskuje strukturę złożoną z drobnych kamyków, co nadaje im ciekawy 

i naturalny wygląd. Dzięki zastosowaniu grubości 8 cm, elementy linii Super Mozaik charakteryzuje bardzo duża 

wytrzymałość i można je z powodzeniem stosować także pod duże obciążenia.

Grubość w cm 
2

Ilość m  na palecie Waga palety w kg

8 8,2 1500

silver* zebra* toffee*

* Kolory dostępne na specjalne zamówienie

Super Mozaik silver

 MOZAIKSUPERCITY LINE
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Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Uwaga! Poszczególne elementy kolekcji nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Super Mozaik toffee Super Mozaik silver
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Kostki z linii Super Roma poddawane są obróbce mechanicznej, w wyniku której w jej górnej warstwie odsłonięta 

zostają drobne kamyczki. Produkt zyskuje szlachetny i zarazem bardzo naturalny wygląd. Super Roma znakomicie 

prezentuje się na tarasach, obszernych placach, ogrodowych ścieżkach i podjazdach -ciesząc oko przez długie lata.

Grubość w cm 
2

Ilość m  na palecie Waga palety w kg

8 9 1600

silver* zebra* toffee*

Super Roma zebra

* Kolory dostępne na specjalne zamówienie

 ROMASUPERCITY LINE
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Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Uwaga! Poszczególne elementy kolekcji nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Super Roma toffee Super Roma silver
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Hexagon dark gray/soft gray/light gray

MODERN LINEKOLEKCJA
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Płyty VIP Standard to wielkoformatowe płyty betonowe. Idealne do tworzenia dużych, jednolitych powierzchni. 

Świetnie komponują się z nowoczesną architekturą. Od Płyt VIP Premium odróżnia je fakt, iż nie są poddawane 

zaawansowanym procesom uszlachetnień. Dzięki temu mogą być doskonałym kompromisem pomiędzy ciekawym 

wzornictwem i atrakcyjną ceną.

Płyta Vip Standard granite

Grubość w cm 
2

Ilość m  na palecie Waga palety w kg

8 7,7 1420

alhambra  granite wenge

VIP STANDARDMODERN LINE
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Płyta Vip Standard alhambra

Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Uwaga! Poszczególne elementy kolekcji nie są dostępne w sprzedaży osobno.
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Płyty VIP Łupek Standard to wielkoformatowe płyty betonowe o strukturalnej powierzchni nawiązującej do 

naturalnie wyżłobionych skał. Od Płyt VIP Łupek Premium odróżnia je fakt, iż nie są poddawane zaawansowanym 

procesom uszlachetnień. Dzięki temu mogą być doskonałym kompromisem pomiędzy ciekawym wzornictwem 

i atrakcyjną ceną.

Płyta Vip Standard Łupek granitePłyta Vip Łupek Standard granite 

Grubość w cm 
2

Ilość m  na palecie Waga palety w kg

8 7,7 1420

alhambra  granite wenge

VIP ŁUPEK STANDARDMODERN LINE
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Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Uwaga! Poszczególne elementy kolekcji nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Płyta Vip Łupek Standard alahambra
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Linear Standard to linia kostek brukowych w prostej, nowoczesnej stylistyce. Kostki są modularne, można z nich układać 

różnorodne kompozycje zestawiając kolory i formaty, świetnie prezentują się na dużych, otwartych przestrzeniach. Dzięki swojej 

grubości - 8 cm, doskonale sprawdzą się na podjazdach i miejscach o zwiększonym natężeniu ruchu. Od kostek Linear Premium 

odróżnia je fakt, iż nie są poddawane zaawansowanym procesom uszlachetniającym. Dzięki temu mogą być doskonałym 

kompromisem pomiędzy ciekawym wzornictwem i atrakcyjną ceną.

Linear Standard toffee

Grubość w cm 
2

Ilość m  na palecie Waga palety w kg

8 7,8 1350

silver zebra toffee

sabia

LINEAR STANDARDMODERN LINE
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Linear Standard zebra

Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Uwaga! Poszczególne elementy kolekcji nie są dostępne w sprzedaży osobno.
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sabia granite

Moderno to linia kostek brukowych wyróżniających się minimalistycznym wzornictwem. Świetna propozycja do ogrodów 

o nowoczesnym charakterze. Za przystępną cenę otrzymujemy trwałe i atrakcyjne kostki brukowe zaprojektowane 

zgodnie z najnowszymi trendami w designie.

Grubość w cm 
2

Ilość m  na palecie Waga palety w kg

6 10,4 1450

toffee

Moderno granite

MODERNOMODERN LINE
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Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Uwaga! Poszczególne elementy kolekcji nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Moderno toffee Moderno granite
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Hexagon to kolekcja kostek brukowych, w cenionym przez architektów i designerów kształcie sześcioboku.  Wzornictwo 

produktu jest proste i zachowawcze. Sam kształt zaciekawia i intryguje. Otrzymujemy połączenie surowego minimalizmu 

z lekkością. Niebanalny kontur kostek pozwala na zabawę formą i daje dużą swobodę projektową. W połączeniu z dobrze 

skomponowaną kolorystyką zachęca do przełamania schematów i realizowania zindywidualizowanych wizji. Dzięki swojej 

wysokiej trwałości i odporności mogą nadawać styl i niezwykły charakter nie tylko przestrzeni przydomowej, ale również 

miejskiej. 

Hexagon dark gray/soft gray/light gray

Grubość w cm 
2

Ilość m  na palecie Waga palety w kg

8 6 1220

dark gray soft gray light gray

 NOWOŚĆ !HEXAGONMODERN LINE
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Hexagon dark gray/soft gray/light gray

Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Uwaga! Poszczególne elementy kolekcji nie są dostępne w sprzedaży osobno.
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Pikolo Płukane perla/Mozaik Płukany heban

SZLACHETNE KOSTKI PŁUKANEKOLEKCJA
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Grubość w cm 
2Ilość m  na palecie Waga palety w kg

8 8,2 1500

heban perla argento

giallo marrone

Kostki płukane produkowane są z wykorzystaniem wysokiej jakości szlachetnych kruszyw, dostępnych w pięknych, naturalnych, 

zróżnicowanych kolorach. Wyjątkowość tej kostki polega na odsłonięciu szlachetnego uziarnienia w procesie produkcyjnym. 

Kostka uzyskuje bardzo ciekawy, naturalny wygląd, staje się oryginalna i szlachetna. Mozaik Płukany to zestaw 6 drobnych, 

prostokątnych elementów Obok atrakcyjnego wzornictwa, posiadają wysokie właściwości użytkowe, dzięki bardzo dobrym 

parametrom technicznym i dużej wytrzymałości.

Mozaik Płukany heban

 PŁUKANYMOZAIK
SZLACHETNE

KOSTKI

PŁUKANE
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Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Uwaga! Poszczególne elementy kolekcji nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Mozaik Płukany perla
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Kostki płukane produkowane są z wykorzystaniem wysokiej jakości szlachetnych kruszyw, dostępnych w pięknych, naturalnych, 

zróżnicowanych kolorach. Wyjątkowość tej kostki polega na odsłonięciu szlachetnego uziarnienia w procesie produkcyjnym. 

Kostka uzyskuje bardzo ciekawy, naturalny wygląd, staje się oryginalna i szlachetna. Pikolo to pięć drobnych, trapezowych 

kostek stworzonych do realizacji najbardziej wymyślnych projektów. Doskonale wygląda na wąskich alejkach, ale także na 

większych powierzchniach tworząc piękne okręgi, koła i łuki.

Grubość w cm 
2

Ilość m  na palecie Waga palety w kg

6 9,7 1300

heban perla argento

giallo marrone

Pikolo Płukane perla

 PŁUKANYPIKOLO
SZLACHETNE

KOSTKI

PŁUKANE
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Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Uwaga! Poszczególne elementy kolekcji nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Pikolo Płukane perla
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Kostki płukane produkowane są z wykorzystaniem wysokiej jakości szlachetnych kruszyw, dostępnych w pięknych, naturalnych, 

zróżnicowanych kolorach. Wyjątkowość tej kostki polega na odsłonięciu szlachetnego uziarnienia w procesie produkcyjnym. 

Kostka uzyskuje bardzo ciekawy, naturalny wygląd, staje się oryginalna i szlachetna. Domino Płukane to niewielka, prostokątna 

kostka. Z powodzeniem może być układana samodzielnie, jak również stanowić wykończenie nawierzchni z innych, większych 

elementów brukowych.

Grubość w cm 
2

Ilość m  na palecie Waga palety w kg

6 10,8 1480

heban perla argento

giallo marrone

Domino Płukane perla/argento

 PŁUKANEDOMINO
SZLACHETNE

KOSTKI

PŁUKANE
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Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Uwaga! Poszczególne elementy kolekcji nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Domino Płukane perla Domino Płukane argento
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Kostki płukane produkowane są z wykorzystaniem wysokiej jakości szlachetnych kruszyw, dostępnych w pięknych, naturalnych, 

zróżnicowanych kolorach. Wyjątkowość tej kostki polega na odsłonięciu szlachetnego uziarnienia w procesie produkcyjnym. 

Kostka uzyskuje bardzo ciekawy, naturalny wygląd, staje się oryginalna i szlachetna. Kwadrat to kostka o największym formacie 

spośród oferty Szlachetnych Kostek Płukanych. Doskonała propozycja do nowoczesnych ogrodów. Świetnie sprawdza się także 

w miejscach użyteczności publicznej.

Grubość w cm 
2

Ilość m  na palecie Waga palety w kg

6 12 1680

heban perla argento

giallo marrone

Kwadrat Płukany argento

 PŁUKANYKWADRAT
SZLACHETNE

KOSTKI

PŁUKANE
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Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Uwaga! Poszczególne elementy kolekcji nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Domino Płukane perla/heban/argento
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Pikolo barwy jesieni

SUN LINEKOLEKCJA
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Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Uwaga! Poszczególne elementy kolekcji nie są dostępne w sprzedaży osobno.
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barwy jesieni

Plaza to kostki brukowe o prostym, minimalistycznym designie i uniwersalnym charakterze. Pasują do 

nieruchomości w różnych stylach – od nowoczesnego po klasyczny. Kostki Plaza mogą być stosowane jako 

okładzina ogrodowych ścieżek oraz tarasów.

Grubość w cm 
2

Ilość m  na palecie Waga palety w kg

4 14,4 1360

terra sabia lumia

Plaza sabia

 PLAZASUN LINE
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Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Uwaga! Poszczególne elementy kolekcji nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Plaza sabia Plaza lumia
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Roma to kolekcja kostek brukowych o gładkiej powierzchni i lekko falistych krawędziach. Wyróżnia ją bogata 

i różnorodna kolorystyka. Roma łączy w sobie funkcjonalność użytkową i estetyczny wygląd. Doskonale sprawdza 

się na tarasach, alejkach, dziedzińcach i podjazdach.

Grubość w cm 
2

Ilość m  na palecie Waga palety w kg

6 11,2 1430

barwy jesieni

latte zebra lawa

Roma zebra

 ROMASUN LINE
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Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Uwaga! Poszczególne elementy kolekcji nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Roma lawa Roma barwy jesieni
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Pikolo to linia drobnych kostek brukowych o trapezowym, bardzo plastycznym kształcie, która pozwala na tworzenie 

różnorodnych układów, takich jak koła, okręgi czy łuki. Świetnie sprawdza się także na alejkach i większych 

przestrzeniach.

Grubość w cm 
2

Ilość m  na palecie Waga palety w kg

6 9,7 1300

barwy jesieni sabia

Pikolo barwy jesieni

 PIKOLOSUN LINE
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Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Uwaga! Poszczególne elementy kolekcji nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Pikolo sabia
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Starobruk to kolekcja kostek brukowych składająca się z trzech modularnych elementów o różnych wymiarach. 

Pozwala na tworzenie stonowanych, naturalnych i atrakcyjnych nawierzchni korespondujących zarówno 

z nowoczesnym, jak również z tradycyjnym wzornictwem.

Grubość w cm 
2

Ilość m  na palecie Waga palety w kg

6 11,5 1470

barwy jesieni lawa

Starobruk barwy jesieni

 STAROBRUKSUN LINE
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Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Uwaga! Poszczególne elementy kolekcji nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Starobruk lawa
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Cegła bez fazki to kostka brukowa o tradycyjnym, prostokątnym kształcie. Jest łatwa w układaniu i można ją 

z powodzeniem komponować z innymi kostkami i płytami brukowymi. Cegła bez fazki jest równa i gładka, dzięki 

czemu stanowi praktyczne i funkcjonalne podłoże pod ruch kołowy.

Grubość w cm 
2

Ilość m  na palecie Waga palety w kg

6 10,8 1420

latte zebra lawa

barwy jesieni

Cegła bez fazki zebra

 BEZ FAZKICEGŁASUN LINE
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Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Uwaga! Poszczególne elementy kolekcji nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Cegła bez fazki zebra
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Kostka Krawężnikowa Stare Miasto/Mozaik Stare Miasto grafit

STARE MIASTOKOLEKCJA
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Wymiarowanie i schemat ułożenia elementów na palecie.

Uwaga! Poszczególne elementy kolekcji nie są dostępne w sprzedaży osobno.
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Stare Miasto to grupa wyjątkowych kostek brukowych, które zostały poddane mechanicznej obróbce postarzającej. Ich 

powierzchnia i krawędzie zostały nieznacznie naruszone, dzięki czemu zyskały naturalny wygląd wiekowego kamienia i bruku 

o rustykalnym stylu. Mozaik Stare Miasto to układ sześciu drobnych, prostokątnych kostek brukowych. Jest doskonałym 

połączeniem estetyki i funkcjonalności. Może być układany samodzielnie lub jako uzupełnienie większych elementów.

Grubość w cm 
2

Ilość m  w big-bagu Waga big-bagu w kg

8 8,2 1500

szary grafit brąz

barwy jesieni

Mozaik Stare Miasto grafit/szary

MOZAIKSTARE MIASTO
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Wymiarowanie

Uwaga! Poszczególne elementy kolekcji nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Mozaik Stare Miasto grafit
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Stare Miasto to grupa wyjątkowych kostek brukowych, które zostały poddane mechanicznej obróbce postarzającej. 

Ich powierzchnia i krawędzie zostały nieznacznie naruszone, dzięki czemu zyskały naturalny wygląd wiekowego 

kamienia i bruku o rustykalnym stylu. Pikolo Stare Miasto to niewielkie elementy w kształcie trapezu, dzięki czemu 

mogą być bazą do realizacji najbardziej wymyślnych projektów zawierających okręgi, koła czy łuki.  

Grubość w cm 
2

Ilość m  na palecie Waga palety w kg

6 9,7 1300

szary grafit brąz

barwy jesieni sabia

Pikolo Stare Miasto barwy jesieni

PIKOLO STARE MIASTO
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Wymiarowanie

Uwaga! Poszczególne elementy kolekcji nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Pikolo Stare Miasto szary Pikolo Stare Miasto barwy jesieni
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Stare Miasto to grupa wyjątkowych kostek brukowych, które zostały poddane mechanicznej obróbce postarzającej. Ich 

powierzchnia i krawędzie zostały nieznacznie naruszone, dzięki czemu zyskały naturalny wygląd wiekowego kamienia i bruku 

o rustykalnym stylu. Arena Stare Miasto to zestaw kostek brukowych kształtem przypominających naturalne polne kamienie. 

Doskonała do stosowania w zabytkowych kompleksach miejskich oraz sielskich, romantycznych ogrodach.

Grubość w cm 
2

Ilość m  na palecie Waga palety w kg

6 8,0 1060

szary grafit

Arena Stare Miasto szary

ARENASTARE MIASTO
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Arena Stare Miasto szary

Wymiarowanie 

Uwaga! Poszczególne elementy kolekcji nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Arena Stare Miasto szary/grafit
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Stare Miasto to grupa wyjątkowych kostek brukowych, które zostały poddane mechanicznej obróbce postarzającej. Ich 

powierzchnia i krawędzie zostały nieznacznie naruszone, dzięki czemu zyskały naturalny wygląd wiekowego kamienia i bruku 

o rustykalnym stylu. Cegła Stare Miasto to kostki o prostym, klasycznym kształcie. Procesy postarzające nadały jej jednak 

wyjątkowy i niepowtarzalny charakter. Często spotykana w przydomowych ogrodach, ale również na chodnikach, miejskich 

placach i innych miejscach użyteczności publicznej.

Grubość w cm 
2

Ilość m  na palecie Waga palety w kg

6 10,8 1420

szary grafit latte

Cegła Stare Miasto latte/Pikolo Stare Miasto brąz

CEGŁASTARE MIASTO
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Wymiarowanie 

Uwaga! Poszczególne elementy kolekcji nie są dostępne w sprzedaży osobno.

Cegła Stare Miasto latte

/Pikolo Stare Miasto brąz
Cegła Stare Miasto grafit/szary
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Stare Miasto to grupa wyjątkowych kostek brukowych, które zostały poddane mechanicznej obróbce postarzającej. Ich 

powierzchnia i krawędzie zostały nieznaczne naruszone, dzięki czemu zyskały naturalny wygląd wiekowego kamienia i bruku 

o rustykalnym stylu. Kostka Krawężnikowa Stare Miasto stosowana jest w zastępstwie obrzeży chodnikowych a wykończone nią 

powierzchnie nadają miejscu wyjątkową i oryginalną formę. Oferowana gama kolorystyczna pozwala na połączenie kostki 

krawężnikowej z pozostałymi produktami. Zaokrąglona lub ścięta krawędź poddana mechanicznej obróbce wygląda pięknie na 

klombach, schodach, a przede wszystkim przy krętych, wąskich alejkach.

Grubość w cm Ilość szt. na m b. Waga palety w kg

10 10 1270

szary grafit brąz

żółty

Kostka Krawężnikowa Stare Miasto grafit

 KRAWĘŻNIKOWAKOSTKASTARE MIASTO
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Kostka Krawężnikowa Stare Miasto brąz Kostka Krawężnikowa Stare Miasto grafit

Wymiarowanie 

Elementy kolekcji są dostępne w sprzedaży osobno.
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Palisada Łupana szary

PALISADAKOLEKCJA
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szary

Nazwa produktu Wymiary w cm Waga 1 szt. w kg Ilość szt. na palecie Waga palety w kg

Palisada 20 20x15x15 9 112 1200

Palisada 40 40x15x15 21,5 56 1200

Palisada 50 50x15x15 27 48 1300

Palisada 60 60x15x15 32,5 48 1560

Palisada 80 80x15x15 43,5 28 1220

grafitowy

Palisada Łupana szary

Palisady łupane to elementy dekoracyjne wykorzystywane w architekturze ogrodowej. Proces łupania ukazuje oryginalną, 

chrapowatą strukturę każdego elementu. Uwidocznione zostaje uziarnienie oraz drobne kamyki budujące materiał. Palisady 

łupane mają szerokie zastosowanie. Powszechnie stosowane są jako elementy wykończeniowe w zastępstwie obrzeży do 

trawników, schodów, rabat kwiatowych. Sprawdzają się przy tworzeniu niewysokich skarp, ścianek, murków. 

 ŁUPANAPALISADAPALISADY



71

Palisada

Wymiarowanie

Elementy kolekcji są dostępne w sprzedaży osobno.

Uwaga! Palisada 20 oraz Palisada 80 są produktami na zamówienie.

Palisada Łupana szary

Palisada 20
ok. 7 szt na m b.

Palisada 40
ok. 7 szt na m b.

Palisada 50
ok. 7 szt na m b.

Palisada 60
ok. 7 szt na m b.

Palisada 80
ok. 7 szt na m b.
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Wymiary w cm Waga 1 szt. Ilość szt. na palecie Waga palety w kg

50x30x8 26,5 40 1100

szary grafit brąz

Wymiarowanie

 PALINEOPALISADA

Palisada Palineo szary

PALISADY
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 TRAPEZOWAPALISADA

szary grafit żółty

czerwony brąz

Wymiary w cm Waga 1 szt. Ilość szt. na palecie Waga palety w kg

40x13x12 12,5 40 520

PALISADY

Wymiarowanie

Palisada Trapezowa szary

ok. 9 szt na m b.
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WAŻNE PRZY ZAKUPIE KOSTKI BRUKOWEJ 

WYKWITY WAPIENNE

Na kostce brukowej mogą pojawić się przebarwienia w postaci jasnych plam i białych nalotów. Ich tworzenie 

nie wynika ani z błędów produkcyjnych, ani też z niewłaściwej ilości barwników. Wprost przeciwnie, można 

stwierdzić, że obecność nalotów jest jednym  z elementów potwierdzających prawidłowość procesu 

wytwarzania kostki. Wykwity wapienne są efektem naturalnych procesów fizykochemicznych 

zachodzących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia w zmiennych warunkach atmosferycznych. 

Bezpośredni wpływ na powstawanie wykwitów wywiera wodorotlenek wapnia tworzący się w procesie 

hydratacji cementu. Na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg) wykwity po 

pewnym czasie ulegają zmyciu i znikają zupełnie. Badania i obserwacje wykazały, że okres ten wynosi 

maksymalnie 3 lata. Zgodnie z europejską normą PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340, PN-EN 13198  

„ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek brukowych i nie są 

uważane za istotne”, w związku z tym nie podlegają reklamacji.

RÓŻNICE W KOLORZE

Możliwe są odchylenia w barwie poszczególnych kostek oraz drobne różnice strukturalne na ich 

powierzchni spowodowane: różnorodnością uziarnienia piasku, wahaniami barw własnych surowców 

(cement, piasek) oraz zmiennymi warunkami atmosferycznymi (tempertaura, wilgotność) podczas 

wiązania betonu. Dlatego kostki w niewielkim stopniu mogą różnić się zabarwieniem i nie da się tego 

uniknąć. Mając to na uwadze, przy układaniu nawierzchni należy mieszać kostki z różnych (przynajmniej 

trzech) palet, aby zniwelować występujące różnice.

RÓŻNICE WYMIARÓW

Wszystkie produkowane elementy zachowują odpowiednie parametry jakościowe, które mieszczą się 

w tolerancji wymiarowej określonej w normach: PN-EN 1338 (kostka brukowa), PN-EN 1339 (płyty 

brukowe), PN-EN 1340 (krawężniki betonowe), PN-EN 13198 (elementy małej architektury ulic i ogrodów). 

Prawidłowa technologia budowy i układania powierzchni z kostki betonowej gwarantuje, że minimalne 

różnice wymiarów po zakończeniu prac są niewidoczne.

Część z oferowanych przez naszą firmę produktów (grupa „Stare Miasto”), wykonywana jest w technologii 

obijania i bezpośrednio po tym pakowana do BIG-BAGów. Może się zdarzyć spakowanie uszkodzonych 

pojedynczych kostek. Firma przyjęła, że technologia wykonania powierzchni postarzania jest 

niepowtarzalna. 
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Gwarancja udzielana jest na betonowe wyroby wibroprasowane produkowane przez „ABW Superbruk" Sp. z o.o., zakupione

w siedzibie firmy w Hryniewiczach 75/5, 16-061 Juchnowiec Kościelny bądź w innych punktach sprzedaży współpracujących z „ABW 

Superbruk" Sp. z o.o. na podstawie podpisanej, aktualnej Umowy o Współpracy. „ABW Superbruk" Sp. z o.o. gwarantuje Kupującemu jakość 

wyrobów i ich zgodność z następującymi normami: 

- Kostki brukowe - norma PN-EN 1338:2005 „Betonowe kostki brukowe - wymagania i metody badań"

- Płytki chodnikowe - norma PN-EN 1339:2005 „Betonowe płyty brukowe - wymagania i metody badań"

- Krawężniki i obrzeża - norma PN-EN 1340:2004 „Krawężniki betonowe - wymagania i metody badań"

- Elementy małej architektury ulic i ogrodów - norma PN-EN 13198:2005.

Wyroby posiadają Deklarację Właściwości Użytkowych, która jest wydawana na życzenie Klienta. Oznakowane są również znakiem 
budowlanym CE. Każda paleta/opakowanie posiada etykietę „Informacja o wyrobie" zawierającą dane o dokumencie odniesienia, na 
zgodność z którym był on produkowany oraz o jego cechach jakościowych. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują z chwilą wydania 
wyrobów, pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby. Gwarancja dotyczy wyrobów pierwszego gatunku. Okres gwarancji 
wynosi 3 lata i liczony jest od dnia wystawienia Faktury VAT lub paragonu. „ABW Superbruk" Sp. z o.o. jest zwolniony od odpowiedzialności 
z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymiana lub naprawa wyrobu jest utrudniona 
lub niosłaby za sobą znaczne koszty, a wada towaru nie ma istotnego wpływu na użytkowanie towaru, „ABW Superbruk" Sp. z o.o. może 
odpowiednio obniżyć cenę wyrobu. 

W przypadku stwierdzenia wad wyrobu nabywca jest zobowiązany do wstrzymania się z układaniem wyrobu do czasu poinformowania 
o zaistniałych wadach „ABW Superbruk" Sp. z o.o. przez złożenie pisemnej reklamacji. Jeżeli nabywca wbudował wyrób z wcześniej 
stwierdzonymi wadami, producent nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobu. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie 
użytkowania wyrobu Kupujący powinien złożyć reklamację na piśmie w miejscu zakupu wyrobów lub bezpośrednio w dziale sprzedaży „ABW 
Superbruk" Sp. z o.o. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od daty wpłynięcia pisma reklamacyjnego. W przypadku 
uznania reklamacji przez „ABW Superbruk" Sp. z o.o. warunki jej usunięcia zostaną określone na piśmie za obustronnym porozumieniem. 
„ABW Superbruk" Sp. z o.o. nie pokrywa kosztów poniesionych przez Kupującego wynikających z czasu rozpatrywania i załatwiania 
reklamacji. „ABW Superbruk" Sp z o.o. uznaje w ramach gwarancji wady wynikające z jej winy, a w szczególności: 

- wady konstrukcji,

- wady wykonania, 

- wady wynikające z użycia surowców niewłaściwej jakości. 

Nie podlegają reklamacji dopuszczone przez właściwe normy: 

- odchyłki w wymiarach i wyglądzie wyrobu,

- ubytki w wierzchniej warstwie wyrobu, będące następstwem eksploatacji, 

-wykwity wapienne w postaci białego nalotu, które w zależności od rodzaju oraz intensywności zanikają pod wpływem warunków 
atmosferycznych oraz użytkowania w okresie do 3 lat,

- straty powstałe na skutek zabudowy niedojrzałych wyrobów, 

- odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszyw. 

Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:

- niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy,

- niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów, 

- niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń,

- niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów,

- niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych wyrobów. 

Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego:

- oryginału faktury zakupu wyrobów, 

- dokumentów WZ w oryginale, 

- pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego, 

- etykiety.

Uwaga! Pojedyncze elementy tworzące poszczególne kolekcje kostek brukowych i płyt betonowych nie są dostępne w sprzedaży osobno. 

Każda kostka jest niepowtarzalna, może różnić się od zaprezentowanego w cenniku przykładu w zakresie wzoru i kolorystyki. 

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Rzeczywisty wygląd kostek może różnić się od produktów 
prezentowanych na zdjęciach.

WARUNKI GWARANCJI 
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REALIZUJEMY INWESTYCJE W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

INFORMACJE DODATKOWE 

Każda paleta transportowa posiada oznaczenie w postaci etykiety, którą kupujący powinien zachować i przedstawić razem 

z dokumentem zakupu, w przypadku zgłoszenia roszczeń, reklamacji, uwag. Materiał z grupy „Stare Miasto" zostaje poddany 

obróbce w technologii mechanicznego postarzania. Charakteryzuje się ona powstawaniem elementów o zróżnicowanym stopniu 

postarzania/obicia. Wszelkie mniejsze lub większe obicia, uszkodzenia, pęknięcia zauważalne na elementach nie stanowią wady 

materiału. Produkty wykonane na specjalne zamówienie klienta, wymagają osobnych negocjacji cenowych oraz wpłacenia 30% 

zadatku za materiał. Termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie. W przypadku nie odebrania przez klienta zamówienia 

specjalnego, wypłacony zadatek nie podlega zwrotowi, zaś nie odebrany materiał pozostaje własnością „ABW Superbruk" Sp. z o.o. 

Wyroby są sprzedawane na zwrotnych paletach typu Hess i Euro oznakowanych dodatkowo znakiem ABW i zabezpieczone taśmą 

lub folią. Wyroby „Stare Miasto" pakowane są w tzw. BIG-BAGi i dodatkowo umieszczane na paletach transportowych. Zwrot 

nieuszkodzonych palet odbywa się na koszt i odpowiedzialność Odbiorcy w terminie 3 lat od daty zakupu. Niektóre typy wyrobów 

posiadają elementy brzegowe i połówkowe, które są oferowane wraz z materiałami podstawowymi w ściśle określonej ilości na metr 

kwadratowy. Ewentualny nadmiar elementów brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ich niedobór powinien być 

uzupełniony przez docinanie kostek podstawowych (pełnowymiarowych). Zapotrzebowanie kostek brukowych na metr kwadratowy 

układanej powierzchni obejmuje także fugi. Wyroby będą dostarczane zgodnie z ilością zamówionej powierzchni przy zachowaniu 

wymiaru siatki (należy uwzględnić ewentualne docinki).

INWESTYCJE PUBLICZNE 

Wykonujemy duże powierzchnie związane z budową ulic, dróg 

dojazdowych, placów, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych oraz 

ścieżek rowerowych realizowanych przy inwestycjach miejskich na 

zlecenie Urzędów Miast, Gmin oraz GDDKiA.

INWESTYCJE PRYWATNE

Wykonujemy nawierzchnie drogowe przeznaczone dla dużych 

obciążeń, realizowane przy biurach, halach produkcyjnych, 

terminalach kontenerowych, salonach samochodowych i budynkach 

mieszkalnych, na z lecenie prywatnych inwestorów, firm 

deweloperskich oraz spółdzielni mieszkaniowych.   
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