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NOWOCZESNE

OGRODZENIA
BETONOWE

PROSTOTA, ELEGANCJA,
MINIMALIZM

Ogrodzenie nie tylko chroni dom i posesję, ale stanowi także ele-

ment dekoracyjny, wpływający na estetykę otoczenia. Ogrodzenie 

powinno pasować do bryły budynku, rodzaju elewacji, charakteru 

ogrodu (np. rodzaju nawierzchni) oraz otoczenia. Obecnie coraz 

większą popularnością cieszą się ogrodzenia z bloczków betono-

wych. Do ich budowy warto użyć pustaków ogrodzeniowych.

Bez wątpienia ogrodzenia betonowe (ich cena jest konkurencyj-

na w porównaniu do innych rodzajów konstrukcji) to nowoczesne 

rozwiązanie, które coraz częściej można zobaczyć w polskich mia-

stach i poza nimi. Współczesne ogrodzenia systemowe betonowe 

to już nie wysokie, nieestetyczne mury, a eleganckie, niebanalne 

i wyszukane konstrukcje z ładnymi przęsłami różnego rodzaju i 

wielkości. Takie ogrodzenia przyciągają uwagę, a do tego skutecz-

nie chronią posesję.

Pustaki i cegły betonowe są trwałe i odporne na słońce, pro-

mienie UV, deszcz, śnieg, wiatr. Przez wiele lat zachowują ładny 

wygląd. Mają bogate wzornictwo i ciekawą kolorystykę, co daje 

możliwość dopasowania ich do każdego domu i różnych sty-

lów architektury. Do wyboru są pustaki lub cegły o powierzchni 

gładkiej, porowatej lub łupanej. Przenikające się kolory w bar-

wach ziemi oraz widoczne ziarna grubego kruszywa sprawiają, 

że elementy ogrodzeniowe wyglądają jak wykonane z kamienia 

naturalnego.

Z pustaków i cegieł betonowych można wznosić mury pełne lub 

tylko podmurówki przęseł oraz słupki. Jako wypełnienia ogro-

dzenia można wykorzystać elementy drewniane lub metalowe 

w różnym stylu.



Pustaki Galant są dostępne w wersji Uni Split. Struktura łupane-

go kamienia w kolorystyce od szarości do brązów wygląda na-

turalnie, ciekawie załamuje światło. Pustaki Galant to przykład 

uniwersalnego wzornictwa. Ogrodzenie z nich zbudowane bę-

dzie dobrze wyglądać zarówno z nowoczesnym budynkiem, jak 

i bardziej klasycznymi domami.

Pustaki Continental mają gładką powierzchnię bez efektu ziar-

nistej struktury. Są dostępne w kolorystyce Color-Mix, czyli jako 

melanże w palecie od szarości po ciepłe brązy. Pustaki mają 

kształt wydłużonych prostokątów (50x22 cm), elementy na 

słupki są kwadratowe (38x38 cm). Grubość muru wynosi 22 cm. 

Ogrodzenie z pustaków Continental dobrze komponuje się z no-

woczesną architekturą.

Cegły Uni Split stanowią doskonałą alternatywę dla popular-

nych i już opatrzonych ogrodzeń z cegły klinkierowej. Mają kla-

syczną formę cegły pełnej o wymiarach 22x10,5x6,5 cm). Ich 

powierzchnia jest łupana o delikatnych nierównościach, w kolo-

rach melanżowych podobnie jak pustaki Galant. Cegłę Uni Split 

muruje się tradycyjnie na zaprawie cementowej lub zaprawie do 

cegły klinkierowej. Powstałe spoiny pomiędzy cegłami należy 

wypełnić fugą cementową  dostępną w czterech uniwersalnych 

kolorach. Ogrodzenie z elementów drobnowymiarowych będzie 

doskonale komponować się z architekturą dworkową, klasyczną 

i rustykalną.

PUSTAKI GALANT, CONTINENTAL,
CEGŁY UNI SPLIT



Kalkulator ogrodzeń Bruk-Bet to prosta i intuicyjna aplikacja, 

przy użyciu której możemy narysować schematyczny pro-

jekt naszego ogrodzenia w układzie liniowym lub łamanym, 

z zaznaczeniem słupków, przęseł, furtki i bramy, a następnie 

zobaczyć jego model w widoku 3D. Po narysowaniu schematu, 

jednym przyciskiem możemy wygenerować zestawienie mate-

riałowe, zawierające ilości i ceny katalogowe pustaków, blocz-

ków oraz zadaszeń potrzebnych do zbudowania planowanego 

ogrodzenia.

KALKULATOR
OGRODZEŃ

Firma Bruk-Bet posiada szeroką ofertę produktową w zakresie pu-

staków i bloczków z serii UNI SPLIT stosowanych do budowy stylo-

wych i nowoczesnych ogrodzeń oraz murków ogrodowych. W celu 

ułatwienia naszym klientom dokonania wyboru najbardziej dla 

nich optymalnego modelu ogrodzenia, przygotowaliśmy specjalny 

kalkulator umożliwiający łatwe zaplanowanie obiektu i obliczenie 

ilości potrzebnych do zabudowy materiałów.

OGRODZENIE DOMU

ZAPROJEKTUJ,
OBLICZ, ZAMÓW

WEJDŹ NA: 
www.bruk-bet.pl/kalkulator

ZAPROJEKTUJ 
OGRODZENIE

WYGENERUJ WYCENĘ
I ZAMÓW U DYSTRYBUTORA
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Kalkulacja nr: 768/OGR/BB/2020

Data: 2020-05-05

Bruk-Bet Sp. z.o.o. Nieciecza 199, 33-240 Żabno, NIP 517-020-05-80
KRS 0000270323 Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy Spółki 299 mln zł

Klient:
BPiR
Nieciecza 199

Lp. Asortyment Jedn. Ilość Cena netto 
PLN

Wartość netto 
PLN

1. Galant Uni Split 4-stronnie 
łupany
brekcja karbon

szt. 30 24.83 744.90

2. Galant Uni Split 2-stronnie 
łupany
brekcja karbon

szt. 22 17.45 383.90

3. Zadaszenie 45x27.5 cm
brekcja karbon

szt. 5 32.20 161.00

4. Zadaszenie 100x27.5 cm
brekcja karbon

szt. 5 63.25 316.25

Razem: 1606.05

Forma dostawy: Odbiór własny
Miejsce pobrania towaru: Tarnów

Podane ceny są cenami netto; należy do nich doliczyć podatek VAT.
Kalkulacja ważna przez okres 30 dni.
W kalkulacji podane są ceny loco magazyn Sprzedającego przy odbiorze własnym.



GALANT UNI SPLIT®

Zasadniczymi elementami betonowych ogrodzeń systemu Uni-Split® są: czte-

rostronnie łamane pustaki słupków oraz dwustronnie łupane pustaki mur-

ków. Wszystkie pustaki posiadają wymiary 40x20x20cm oraz podfazowania 

10x10mm kształtujące spoiny. Ogrodzenie przęsłowe stosowane jest zazwyczaj 

jako frontowe ogrodzenie posesji. Możliwe są również płynne przejścia z przę-

seł do muru pełnego w różnych sytuacjach, w tym tworzenia zasłon widoko-

wych.

40x20x20

DWUSTRONNIE ŁUPANY / CZTEROSTRONNIE ŁUPANY

Palisady

UNI SPLIT

Stopnie blokowe

UNI SPLIT

Płyty tarasowe

ARCHITECT

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl



UNI SPLIT®

brekcja muszlowa

brekcja kamienna brekcja cappuccino

piaskowiec żółtybrekcja karbon

brekcja spiżowa



CONTINENTAL

Regularny kształt prostokąta oraz gładka struktura powierzchni zapewnią wra-

żenie bardzo zadbanego i stylowego ogrodzenia. Stonowane, naturalne kolo-

ry będą harmonijnie współgrały z otoczeniem. Idealny materiał do stworzenia 

eleganckiej i nowoczesnej aranżacji wokół domu.

50x22x20 / 38x38x20

38x38x5 / 50x22,5x5

PUSTAK / SŁUPEK

DASZKI

Palisady

NOVATOR

Stopnie blokowe

BAZA

Płyty tarasowe

NOVATOR 60x30

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl



SKIERNIEWICE

TARNÓW

SKIERNIEWICE, TARNÓW

SKIERNIEWICE

TARNÓW

TARNÓW TARNÓW

SKIERNIEWICE, TARNÓW

COLOR-MIX®

wapień spiżowy cappuccino

wapień kamienny

wapień muszlowywapień dewoński

pastelowa harmonia

SKIERNIEWICE

TARNÓW

SKIERNIEWICE

TARNÓW

COLOR

biały

antracytowy

SKIERNIEWICE, TARNÓW

SKIERNIEWICE, TARNÓW

jasnoszary

stalowy



CEGŁA UNI SPLIT®

Piękna łupana powierzchnia licowa przywołująca na myśl naturalny materiał 

skalny, niewielkie urokliwe elementy oraz stonowana, uniwersalna kolorystyka 

- to najlepsza charakterystyka Cegły Uni Split. Stanie się ona idealnym uzu-

pełnieniem ogrodowych schodów, w postaci subtelnych murków, oraz ozdobą 

okazałych ogrodzeń utrzymanych w tradycyjnym stylu. 

22x10,5x6,5

CEGŁA

Palisady

UNI SPLIT

Stopnie blokowe

UNI SPLIT

Płyty tarasowe

FINEZJA

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl

RODZAJE WYKOŃCZEŃ

UNI SPLIT® UNI SPLIT® antic plus (obijane w młynie)



UNI SPLIT®

brekcja muszlowa

brekcja cappuccino

piaskowiec żółtybrekcja karbon

brekcja spiżowa



SOLIDO

Doskonała propozycja do wznoszenia ogrodzeń oraz wszelkiego rodzaju 

murków w strefie ogrodowej. Bloczki są dwustronnie łupane, bloczek narożny 

trzystronnie a słupek czterostronnie łupany. Murki Solido mogą stanowić 

zarówno budulec słupków i podstawy ogrodzeń, jak i okazać się pomocne 

podczas wykonywania ścianek oddzielających poszczególne strefy w ogro-

dzie, porządkując tym samym przestrzeń.

60x15x22,5 / 55x15x22,5 (narożny)

BLOKI POJEDYNCZE

Palisady

UNI SPLIT

Stopnie blokowe

UNI SPLIT

Płyty tarasowe

ROMALIT

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl

gr.  22,5

RODZAJE WYKOŃCZEŃ

UNI SPLIT® UNI SPLIT® BONIA ANTIC



UNI SPLIT® BONIA ANTICUNI SPLIT® |

brekcja muszlowa

brekcja cappuccino

piaskowiec żółtybrekcja karbon

brekcja spiżowa



OGRODNIK

Delikatne, prostokątne elementy o niewielkiej grubości stworzyły kolekcję 

Ogrodnik – idealną do wznoszenia eleganckich rabat i klombów zielonych, 

niewysokich murków, lekkich obrzegowań i wielu innych funkcjonalnych kon-

strukcji małej architektury, które wprowadzają do ogrodowych aranżacji 

dynamikę i naturalny urok.

40x12 / 30x12 / 20x12/ 10x12

ZESTAW BLOCZKÓW (KOMPLET - 0,12 m2 niepodzielna jednostka sprzedaży)

Palisady

UNI SPLIT

Stopnie blokowe

UNI SPLIT

Płyty tarasowe

PLANTA

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl

UNI SPLIT® antic plus (obijane w młynie)

gr.  12



UNI SPLIT®

brekcja muszlowa

brekcja cappuccino

piaskowiec żółtybrekcja karbon

brekcja spiżowa



GARDENIT® LITI ANTIC

Urokliwe murki z kolekcji Gardenit Liti idealnie nadają się do tworzenia lekkich, 

stylowych konstrukcji małej architektury ogrodowej. Niewielkie formaty i sta-

rannie dobrana kolorystyka inspirowana naturalnymi skałami i minerałami 

pozwolą na harmonijne wkomponowanie murków, obrzegowań czy wzmocnień 

rabat w przestrzeń ogrodu.

15x7,5 / 22,5x7,5 / 30x7,5

ZESTAW BLOCZKÓW (KOMPLET - 0,0732 m2 niepodzielna jednostka sprzedaży)

Palisady

UNI SPLIT

Stopnie blokowe

UNI SPLIT

Płyty tarasowe

FINEZJA

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl

UNI SPLIT® antic (obijane poziome krawędzie)

gr.  16,5 gr.  22,5



UNI SPLIT®

brekcja muszlowa

brekcja cappuccino

piaskowiec żółtybrekcja karbon

brekcja spiżowa



GARDENIT® MIDI ANTIC

Proste, klasyczne elementy o lekko obtłuczonych krawędziach i narożach oraz 

delikatnie przetartych powierzchniach, występujące w trzech formatach 

średniej wielkości, to propozycja kolekcji Gardenit Midi dla ogrodowych murków, 

obrzegowań schodów lub tarasów i innych elementów małej architektury.

45x15 / 22,5x15 / 30x15

ZESTAW BLOCZKÓW (KOMPLET - 0,147 m2 niepodzielna jednostka sprzedaży)

Palisady

UNI SPLIT

Stopnie blokowe

UNI SPLIT

Płyty tarasowe

PLANTA

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl

UNI SPLIT® antic (obijane poziome krawędzie)

gr.  16,5 gr.  22,5



UNI SPLIT®

brekcja muszlowa

brekcja cappuccino

piaskowiec żółtybrekcja karbon

brekcja spiżowa



GARDENIT® BOX ANTIC

Trzy duże formaty, stylistyka inspirowana strukturą skał okruchowych, subtelne 

postarzenie elementów wykończonych techniką antic – Gardenit Box idealnie 

sprawdzi się w roli wolnostojących murków tworzących funkcjonalne podziały 

przestrzeni ogrodowej. Świetnie sprawdzą się w roli obrzeży rabat i trawników, 

ułatwiając koszenie oraz zapobiegając przerastaniu trawy na ścieżki.

22,5x22,5 / 30x22,5 / 45x22,5

ZESTAW BLOCZKÓW (KOMPLET - 0,22 m2 niepodzielna jednostka sprzedaży)

Palisady

UNI SPLIT

Stopnie blokowe

UNI SPLIT

Płyty tarasowe

PLANTA

PRODUKTY KOMPLEMENTARNE:
zobacz na www.bruk-bet.pl

UNI SPLIT® antic (obijane poziome krawędzie)

gr.  16,5 gr.  22,5



UNI SPLIT® ANTIC

brekcja muszlowa

brekcja cappuccino

piaskowiec żółtybrekcja karbon

brekcja spiżowa



ZADASZENIA 
MURKÓW I SŁUPKÓW

100x27,5 / 100x21,5

45x27,5 / 40x40 / 50x40

UNI SPLIT®

brekcja muszlowa

brekcja cappuccino

piaskowiec żółtybrekcja karbon

brekcja spiżowa

DWUSTRONNIE ŁUPANY

CZTEROSTRONNIE ŁUPANY

brekcja kamienna



DO PUSTAKÓW OGRODZENIOWyCh
I BLOCZKÓW OGRODOWyCh

PROFESJONALNE
KLEJE

BRUK-BET STRONG

BRUK-BET FILLER

Bruk-Bet FIX przeznaczony jest do klejenia pustaków i bloczków 

betonowych w zabudowie elementów ogrodzeniowych i murków 

ogrodowych. Zastosowanie do wszelkiego rodzaju prac remontowo 

budowlanych, gdzie wymagane jest stałe i silne połączenie ele-

mentów o porowatej lub nieporowatej powierzchni. 

Bruk-Bet FILLER przeznaczony jest uszczelnienia, klejenia i fugowa-

nia daszków ogrodzeń betonowych oraz płyt z kamienia naturalne-

go. Nadaje się do takich powierzchni jak: beton, marmur, porcelana, 

drewno, aluminium (także lakierowane) stal, żelazo, płyty cemen-

towe, tynki gipsowe, płyty poliuretanowe, styropian. 

Bruk-Bet STRONG to dwuskładnikowa, szybkoschnąca kotwa chem-

iczna, łacząca metale z betonem i kamieniem. Cechuje ją wysoka 

wytrzymałość i twardość spoiny oraz szybki czas wiązania.

BRUK-BET FIX 2-20 min

5-15 min

+5°C/+35°C

+5°C/+40°C

25-40 min

3 mm/24 h

Czas pracy w 20°C

Czas pracy w 20°C

Temperatura aplikacji

Temperatura aplikacji

Czas wiązania w 20°C

Czas wiązania w 20°C

3-12 min

-10°C/+45°C

20-180 min

Czas pracy w 20°C

Temperatura aplikacji

Czas wiązania w 20°C



www.bruk-bet.pl

BRUK-BET® SP. Z O.O.
NIECIECZA 199
33-240 ŻABNO

e-mail:
biuro@bruk-bet.pl

Infolinia:
801 209 047


