KONSERWACJA
I BUDOWA

11

Reduktor

best
seller

Nano

best
seller

KONSERWACJA I BUDOWA

SPIS TREŚCI

Uzupełnieniem oferty POZBRUK są dwie linie środków chemicznych
służących do konserwacji oraz montażu produktów. W programie
znajdują się preparaty do usuwania zabrudzeń i porostów, a także
środki zabezpieczające nawierzchnię. Pozwala to zachować produktom
estetykę, nasyconą kolorystykę i trwałość.
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W ofercie POZBRUK znajduje się również rekomendowana chemia
budowlana Kreisel, pozwalająca na trwały montaż prefabrykatów
betonowych.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PRODUKTÓW BETONOWYCH

Zaleca się cykliczne czyszczenie i konserwację
nawierzchni dedykowanymi środkami
chemicznymi znajdującymi się
w ofercie POZBRUK.

Preparaty chemiczne można stosować
do czyszczenia i konserwacji nawierzchni
z kostki brukowej POZBRUK,
płyt nawierzchniowych i elewacyjnych PRESSTONE
oraz elementów systemu GARDEO.

Prepraty są przyjazne dla produktów zabezpieczonych
przy użyciu technologii H-plus i NANO.
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WPŁYW WARUNKÓW UŻYTKOWANIA NA WYROBY BETONOWE
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Betonowe prefabrykaty w trakcie normalnej eksploatacji narażone są
na nieustanny wpływ wielu czynników powodujących zabrudzenia.
Aby na długo cieszyły oko użytkowników należy pamiętać o kilku
zasadach związanych z eksploatacją.

Naturalne czynniki wpływające na estetykę
produktów betonowych i sposoby ich minimalizacji.

• Okresowo należy zmywać powierzchnię, a wszelkiego rodzaju
zabrudzenia powinny być usuwane zanim wnikną w strukturę
materiału.
• Liście oraz odpady organiczne mogą puścić soki i odbarwić kostkę,
więc należy pamiętać o cyklicznym ich usuwaniu.
• W trakcie eksploatacji pojedyncze kostki mogą wymagać wymiany.
Kupując nowy produkt należy pamiętać, że może się on różnić
odcieniem od kostek, które zostały położone wcześniej. Aby uniknąć
niepożądanego efektu wskazane jest zakupienie dodatkowo połowy
palety oraz składowanie jej na świeżym powietrzu, aby starzała się
równo z produktem użytym do budowy nawierzchni.
• Nawierzchnia na podjazdach może przy stałym ruchu po jakimś
czasie starzeć się szybciej, ze względu na intensywną eksploatację.
Warto pomyśleć o tym, aby fragment nawierzchni przeznaczonej
pod koła pojazdu wyłożyć kostką w ciemniejszym kolorze.
• Kwaśne deszcze, promienie UV, środki odmrażające oraz ujemne
temperatury wpływają negatywnie na wyroby betonowe. Mogą
powodować ich szybsze zużycie oraz obniżone walory estetyczne
(np. blaknięcie). Kostka POZBRUK, zabezpieczona
najnowocześniejszymi technologiami H-Plus oraz NANO, dłużej
zachowuje pierwotne parametry użytkowe. Unikalna technologia
wypiera wilgoć oraz zmniejsza nasiąkliwość kostki w całej strukturze
materiału, dzięki czemu nie gromadzi się w nim woda, co może
powodować erozję betonu po jej zamarznięciu.
• Nie opracowano skutecznego sposobu na usunięcie plam
po gumach do żucia. Aby uniknąć nieestetycznych śladów należy
natychmiast usunąć pozostałości metodą mechaniczną.

Wykwity wapienne na powierzchni betonowej kostki brukowej
mogą powstawać w wyniku szeregu skomplikowanych procesów
fizykochemicznych zachodzących podczas wiązania i dojrzewania
betonu. Główną przyczyną ich powstawania jest karbonizacja
wodorotlenku wapniowego, tworzącego się w wyniku hydrolizy
krzemianów wapniowych zawartych w cemencie. Wykwity tego rodzaju
nazywa się pierwotnymi. Ich powstawanie przebiega bardzo szybko,
nie skutkuje jednak ujemnym wpływem na jakość i warunki
eksploatacyjne betonu. Drugim rodzajem są wykwity wtórne,
obserwowane podczas eksploatacji betonu w późniejszym czasie.
Ich powodem może być podciąganie kapilarne i krystalizacja na
powierzchni, łatwo rozpuszczalnych soli zawartych w betonie lub soli
rozpuszczalnych podciąganych z podłoża, na którym ułożono kostkę.
Wykwity na produkowanych wyrobach betonowych mogą występować
jako warstwy jasnego nalotu, będące niegroźnym osadem wapiennym.
Pod względem chemicznym są to osady nierozpuszczalnego w wodzie
węglanu wapnia, który odkłada się na powierzchni betonu. Zjawisko to nie
ma żadnego wpływu na właściwości wyrobów betonowych oraz na jakość
wykonywanych z nich nawierzchni.
Problem wykwitów na produktach POZBRUK został zminimalizowany
dzięki wielu czynnikom:
• stosowaniu wyjątkowej receptury mieszanki betonowej,
• wykorzystaniu kruszyw z własnych, kontrolowanych kopalni
i źrodlanej wody,
• dodatkom i domieszkom uszlachetniającym,
• użycia najwyższej jakości składników i ich precyzyjnym dozowaniu,
• optymalnemu dojrzewaniu betonu w technologii Vapore,
• zastosowaniu nowatorskich technik hydrofobowych zabezpieczenia
wyrobów przy użyciu technologii H -plus,
• metodzie zabezpieczenia produktów przy użyciu technologii NANO.

CHWASTOUT
Specjalistyczny środek do usuwania nalotów
z mchów i porostów. Łatwy w użyciu preparat niszczy istniejące narośla.
Po wyschnięciu tworzy powłokę ochronną zapobiegającą na długi czas
ich ponownemu porostowi. CHWASTOUT, oprócz powierzchni kostki zabezpiecza
także fugi, chroniąc je przed zarastaniem. Preparat ma konsystencję żelu
i jest całkowicie biodegradowalny.

ŁATWY SPOSÓB UŻYCIA
Przed użyciem należy rozcieńczyć preparat w proporcji: 1 część środka CHWASTOUT i maksymalnie 3 części wody. Roztwór równomiernie nanieść na suchą
powierzchnię i rozprowadzić dowolną metodą. Po zastosowaniu odczekać 48 - 72 h, aż porosty wchłoną płyn powodujący ich obumarcie. Po wyschnięciu
pozostałości roślin należy usunąć szczotką lub pozostawić do samoistnej degradacji w warunkach atmosferycznych. Preparat CHWASTOUT najlepiej stosować
w trakcie słonecznej pogody, gdy rośliny zwiększają zapotrzebowanie na wodę i szybciej wchłaniają substancję z podłoża.
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Preparaty do konserwacji i czyszczenia nawierzchni
oferowane są w opakowaniach o pojemności 5 l oraz 30 l.

UNIWERSAL
Środek służący do bieżącego utrzymania w czystości kostki brukowej
i płyt betonowych. Preparat ma konsystencję mydła w płynie i usuwa
kurz oraz odspaja uciążliwe zabrudzenia.
UNIWERSAL likwiduje zabrudzenia i odświeża jednocześnie kolory
nawierzchni. Doskonale sprawdza się przy codziennej pielęgnacji kostki
oraz przy usuwaniu wykwitów wapiennych.
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Preparaty do konserwacji i czyszczenia nawierzchni
oferowane są w opakowaniach o pojemności 5 l oraz 30 l.

ŁATWY SPOSÓB UŻYCIA
Przed naniesieniem preparatu powierzchnię należy oczyścić z kurzu, piasku i drobnych zanieczyszczeń. Środek nanosić równomiernie za pomocą pędzla
lub wałka malarskiego. Przed wyschnięciem preparatu, czyszczoną powierzchnię należy spłukać wodą, w celu usunięcia resztek zabrudzeń.

REDUKTOR
Specjalistyczny środek do usuwania silnych zanieczyszczeń
i plam powstałych podczas codziennego użytkowania nawierzchni.
Preparat czyści i konserwuje kostkę, usuwając uporczywe zabrudzenia
bez ingerencji w jej strukturę. Środek nadaje się również do czyszczenia
innych rodzajów powierzchni betonowych.

Preparaty do konserwacji i czyszczenia nawierzchni
oferowane są w opakowaniach o pojemności 5 l oraz 30 l.

ŁATWY SPOSÓB UŻYCIA
Przed naniesieniem preparatu powierzchnie należy oczyścić z kurzu, piasku i drobnych nieczystości. Z uwagi na silne działanie środka, zalecamy
przed użyciem wykonać próbę na mniej widocznym fragmencie i w razie wystąpienia przebarwień rozcieńczyć go wodą. Preparat lub jego roztwór
należy rozprowadzić równomiernie za pomocą pędzla lub wałka malarskiego. Po zakończeniu aplikacji odnawianą powierzchnię należy niezwłocznie spłukać
wodą, jeszcze przed jej wyschnięciem, w celu usunięcia resztek zabrudzeń. Jeżeli nadal pozostaną plamy lub wykwity należy czynności powtórzyć
i ponownie użyć środka REDUKTOR. Preparat można stosować do usuwania mocnych zabrudzeń, szorując powierzchnie elementów szczotką.
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Nawierzchnia
odporna na wilgoć i zabrudzenia!

TECHNOLOGIA NANO
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii
zabezpieczenia nawierzchni, zminimalizowany został
problem jej czyszczenia i utrzymania w dobrej kondycji
w długim okresie czasu.
Większość zabrudzeń można
usuwać poprzez spłukanie
czystą wodą bez detergentów.
Na powierzchni produktów
zabezpieczonych preparatem
NANO występuje zjawisko
perlenia się wody.

KORZYŚCI
8

Kostka brukowa zabezpieczona preparatami NANO
zyskuje bardziej gładki wygląd, a kolory zostają
nieznacznie uwydatnione.

KONSERWACJA I BUDOWA

ZDANIEM EKSPERTA:
W środkowej Europie temperatury dość często
oscylują wokół 0ºC. Powoduje to zamarzanie wody
w mikrostrukturach niezabezpieczonego betonu.
Wielokrotny cykl zamarzania i rozmarzania może
prowadzić do powstawania pęknięć lub nawet
widocznych gołym okiem rozłamów.
W nawierzchniach zabezpieczonych przy użyciu
technologii NANO krople wody pozostają
na powierzchni zamiast w nią wnikać.
Nanocząsteczki blokują pory uniemożliwiając
wilgoci dostanie się do środka, zabezpieczając
produkt na lata przed zabrudzeniem
i uszkodzeniem.

obejrzyj nasz film
instruktażowy o aplikacji
NANO na kanale YouTube

Środki zabezpieczające nawierzchnie NANO, wnikają trwale
w struktury kapilarne betonu i stają się odporne na większość
środków myjących.
Impregnacja zwiększa odporność na występowanie plam
i przebarwień. Kolor zostaje uwydatniony i zabezpieczony
przed promieniowaniem UV. Powierzchnia kostki staje się
bardziej połyskliwa.
Zabezpieczone powierzchnie można myć ciśnieniowo,
bez obawy o wypłukanie. W razie zaobserwowania utraty
właściwości można powtorzyć impregnację.

TRWAŁE ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI
Beton posiada naturalnie porowatą strukturę, która tworzy sieć kanałów wewnątrz
materiału. Przedostanie się wody, soli i zanieczyszczeń do wnętrza betonu
ma na niego szkodliwy wpływ. Może powodować wypłukiwanie ze struktury materiału
wapiennych substancji powodując wykwity i przebarwienia. Zamarzanie wody
znajdującej się w strukturach kapilarnych betonu może powodować mikropęknięcia
i obniżenie estetyki oraz cech użytkowych kostki brukowej. Po odparowaniu wilgoci
następuje przyspieszony proces wietrzenia i dalsze obniżenie cech mechanicznych
oraz walorów estetycznych. Substancje organiczne, takie jak oleje lub pozostałości
liści, mogą wniknąć do struktury betonu tworząc niemożliwe do usunięcia plamy.
Unikalna technologia NANO zabezpiecza powierzchnię przed wilgocią
oraz powstawaniem wykwitów. Jednocześnie uwydatnia kolorystykę wyrobów.
Nanocząsteczki blokują pory na poziomie kapilarnym, uniemożliwiając wilgoci
wnikanie w strukturę materiału. Zabezpieczenie nawierzchni preparatami NANO
powoduje ograniczenie do minimum chłonności betonu i zwiększenie jego odporności.

ŁATWY SPOSÓB UŻYCIA
Na powierzchni zabezpieczonych
elementów betonowych występuje
zjawisko perlenia się wody. Przed użyciem należy dokładnie zamieść nawierzchnię. Ewentualne zanieczyszczenia usunąć środkami UNIWERSAL lub REDUKTOR.

Preparat NANO należy aplikować w czasie słonecznej pogody, za pomocą wałka malarskiego lub pędzla z długim włosiem. Środek należy rozprowadzić
równomiernie po całej nawierzchni. Po aplikacji pozostawić do wyschnięcia.Po wyschnięciu preparat tworzy cienki, ochronny filtr na powierzchni
zaimpregnowanych elementów i staje się neutralny dla otoczenia.
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Nawierzchnia zostaje zabezpieczona na wiele lat
przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniami.

NANO PŁYTY
best
seller

PREPARAT DO IMPREGNACJI
POSADZKI Z PŁYT NAWIERZCHNIOWYCH

SPECJALNA
FORMUŁA

DO PŁYT
NAWIERZCHNIOWYCH
Preparaty do zabezpieczenia
nawierzchni oferowane są
w opakowaniach o pojemności 1 l i 5 l.

KONSERWACJA I BUDOWA
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test włoski
efekt: nie ma śladu!

test hiszpański
efekt: nie ma śladu!

test hawajski
efekt: nie ma śladu!

test niemiecki
efekt: nie ma śladu!

NANO KOSTKA
best
seller

SPECJALNA
FORMUŁA

PREPARAT DO IMPREGNACJI
NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

DO KOSTKI
BRUKOWEJ

Preparaty do zabezpieczenia
nawierzchni oferowane są
w opakowaniach o pojemności 1 l i 5 l.

test holenderski
efekt: nie ma śladu!

test szkocki
efekt: nie ma śladu!

test czeski
efekt: nie ma śladu!

test belgijski
efekt: nie ma śladu!
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CHEMIA BUDOWLANA
Montaż prefabrykatów betonowych i ich
ostateczna trwałość często zależna jest
od odpowiedniej chemii budowlanej, dlatego
w ofercie POZBRUK znajdują się rekomendowane
produkty Kreisel.
Środki te są wykorzystywane przy wykonywaniu
nawierzchni i schodów jak i również przy
wznoszeniu murów, ścian i elewacji z elementów
POZBRUK.
Przetestowane produkty Kreisel charakteryzują
się wysoką elastycznością, wodoodpornością
i mrozoodpornością co zapewnia konstrukcjom
wykonanym z naszych produktów wysoką
trwałość na lata.

KONSERWACJA I BUDOWA
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ŚRODKI GRUNTUJĄCE
GRUNTOLIT-W 301

GRUNTOLIT-SG 302

wodny środek gruntujący

głęboko penetrujący środek gruntujący

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

• do gruntowania chłonnych podłoży z betonów zwykłych i komórkowych
(np. gazobetonu), murów z cegieł, bloczków i pustaków, tynków,
płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych
• pod zaprawy klejące, zaprawy tynkarskie cementowe i cementowowapienne, gładzie szpachlowe
• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

• do gruntowania chłonnych podłoży z betonów zwykłych i komórkowych,
murów z cegieł, bloczków i pustaków, tynków,
płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych
• pod zaprawy klejące, tynkarskie cementowe i cementowo-wapienne,
gładzie szpachlowe
• do wewnątrz i na zewnątrz

KONSERWACJA I BUDOWA
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CECHY PRODUKTU

CECHY PRODUKTU

• wodoodporny
• mrozoodporny
• głęboko penetrujący
• zmniejsza chłonność
• odporny na zmydlanie
• paroprzepuszczalny

• wodoodporny
• mrozoodporny
• drobnocząsteczkowy
• głęboko penetrujący
• zmniejsza chłonność
• odporny na zmydlanie
• paroprzepuszczalny

FORMY DOSTAWY:

FORMY DOSTAWY:

pojemniki plastikowe:
• 1l w kartonach po 12 szt.
• 5l na paletach po 120 szt.
• 20l na paletach po 30 szt.

pojemniki plastikowe:
• 1l w kartonach po 12 szt.
• 5l na paletach po 120 szt.

FUGI
FUGA 701

FUGA NANOTECH 730

Zaprawa do fugowania.

Specjalistyczna zaprawa do fugowania z nanocząsteczkami

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

• do spoinowania płytek, płyt, stopnic i okładzin
• spoinowania elementów blokowych ogrodzeń
• do spoinowania elewacji
• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

• do spoinowania płytek, płyt, stopnic i okładzin
• do spoinowania elementów blokowych ogrodzeń
• do spoinowania elewacji
• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
• na ogrzewanie podłogowe, tarasy i balkony

CECHY PRODUKTU

CECHY PRODUKTU

• wysoka przyczepność
• wysoka wytrzymałość
• wodoodporna
• mrozoodporna
• uniwersalna
• bardzo dobra odporność na ścieranie
• odporna na wykwity solne

• wysoka przyczepność
• wysoka wytrzymałość
• wysoka trwałość koloru
• wodoodporna
• mrozoodporna
• uniwersalna
• bardzo dobra odporność na ścieranie
• hydrofobizowana
• gładka
• minimalizacjia wykwitów

FORMA DOSTAWY:
worki:
• 10 kg na paletach po 96 szt.
• 25 kg na paletach po 48 szt.

FORMA DOSTAWY:
• 2 kg na paletach po 256 szt.
• 5 kg na paletach po 128 szt.
• worki 25 kg na paletach po 48 szt.

KONSERWACJA I BUDOWA
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KLEJE DO PŁYTEK
EXPERT 2

EXPERT 2 BIAŁY

Elastyczny klej do betonu i gresu.

Elastyczny. biały klej do betonu i gresu.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

• do przyklejania płyt podłogowych, płyt ściennych, stopnic, okładzin
kątowych itp.
• do różnego rodzaju podłoży, na balkony, tarasy
• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
• na betony, tynki cementowe i cementowo-wapienne, nośne tynki
wapienne, tynki gipsowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe, także
z ogrzewaniem podłogowym, na izolacje z płynnej folii itp.

• do przyklejania płyt podłogowych, płyt ściennych, stopnic, okładzin
schodowych oraz elementów blokowych ogrodzeń kątowych itp.
• do różnego rodzaju podłoży, na balkony, tarasy
• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
• na betony zwykłe, na kruszywie lekkim, komórkowe tynki cementowe
i cementowo-wapienne, gipsowe, płyty g-k, jastrychy cementowe,
anhydrytowe także z ogrzewaniem podłogowym, balkony, powierzchnie
pokryte płynną folią.

KONSERWACJA I BUDOWA
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CECHY PRODUKTU

CECHY PRODUKTU

• wodoodporny
• mrozoodporny
• elastyczna
• o zmniejszonym spływie
• grubość warstwy do 10 mm
• klasy C2TE

• biały
• nie przebarwia betonu
• wodoodporny, mrozoodporny
• do nakładania średniowarstwowego do 10 mm
• elastyczny i wysoce przyczepny
• wydłużony czas otwarty nakładania płytek
• o zmniejszonym spływie
• klasy C2TE

FORMA DOSTAWY:

FORMA DOSTAWY:

• 25 kg na paletach po 48 szt.

• 25 kg na paletach po 48 szt.

KLEJE DO PŁYTEK
EXPERT 3

EXPERT 4

Odkształcalny klej do płytek.

Wysoko odkształcalny, biały klej do płytek.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

• do przyklejania wszelkiego rodzaju płytek ściennych i podłogowych
(tym wielkoformatowych)
• do trudnych rodzajów podłoży
• do wewnątrz, na zewnątrz pomieszczeń także silnie eksploatowanych
• na betony, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, jastrychy
cementowe i anhydrytowe, z ogrzewaniem podłogowym, na izolacje, płyty
wiórowe, stare okładziny z płytek, lamperie, lastyrko.

• do przyklejania wszelkiego rodzaju płytek ściennych i podłogowych
(w tym z kamienia naturalnego, wielkoformatowych)
• do trudnych rodzajów podłoży
• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, do basenów, saun, na kominki,
na tarasy, balkony
• na betony, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, jastrychy
cementowe i anhydrytowe, z ogrzewaniem podłogowym, na izolacje, płyty
OSB, stare okładziny z płytek, lamperie, lastyrko.

CECHY PRODUKTU

CECHY PRODUKTU

• wodoodporny
• mrozoodporny
• elastyczny
• odkształcalny
• grubość warstwy do 10 mm
• na tarasy, balkony i baseny
• na trudne podłoża
• klasy C2TE S1

• wodoodporny
• mrozoodporny
• elastyczny
• wysoko odkształcalny
• grubość warstwy do 10 mm
• do marmuru, piaskowca, granitu
• na bardzo trudne podłoża
• klasy C2TE S2

FORMA DOSTAWY

FORMA DOSTAWY

• 25 kg na paletach po 48 szt.

• 25 kg na paletach po 48 szt.

KONSERWACJA I BUDOWA
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ZAPRAWY MURARSKIE
POZMUR 115

POZMUR KL-130

Zaprawa murarska do murów i ogrodzeń.

Zaprawa murarska do cegły klinkierowej.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

• do wykonywania prac murarskich
• do wznoszenia ścian, murów i słupków ogrodzeń, a także do elementów
z betonów lekkich kruszywowych
• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

• do pełnospoinowego murowania cegieł elewacyjnych
• do wznoszenia ścian murów i słupków ogrodzeń
• do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

KONSERWACJA I BUDOWA
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CECHY PRODUKTU

CECHY PRODUKTU

• wodoodporna
• mrozoodporna
• tradycyjna

• wodoodporna
• mrozoodporna
• specjalistyczna
• wysoka wytrzymałość
• specjalne kruszywo

FORMA DOSTAWY:

FORMA DOSTAWY:

worki 25 kg na paletach po 48 szt.

wiadra: 15 kg na paletach po 33 szt.

PODKŁADY PODŁOGOWE
ZAPRAWA 428
ZAPRAWA WYRÓWNAWCZA 428 2-50 mm.

ZASTOSOWANIE
• do naprawy i wypełniania ubytków w ścianach i podkładach
podłogowych, wykonania podkładu podłogowego
• do wyrównywania podłoża przed przyklejaniem płytek ceramicznych,
płyt styropianowych itp.
• do wypełniania bruzd instalacyjnych i rozkuć
• na ściany betonowe oraz murowane z elementów ceramicznych,
silikatowych, betonowych, z betonów lekkich kruszywowych
i komórkowych, na tynki

CECHY PRODUKTU
• mrozoodporna
• wodoodporna
• uniwersalna
• dobrze urabialna
• do łatwego wyrównywania podłoża
• wysoka wytrzymałość mechaniczna
• dobra przyczepność do podłoża
• szybkotwardniejąca
FORMA DOSTAWY:
• worki 25 kg na paletach po 48 szt

KONSERWACJA I BUDOWA
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KATALOGI
PRODUKTÓW
DEKORACYJNYCH

NAWIERZCHNIE
DEKORACYJNE

1

NAWIERZCHNIE DEKORACYJNE

4

ELEWACJE

OGRODZENIA

PRZEGRODY
DŹWIĘKOCHŁONNE

5

8

SCHODY

SCHODY

3

7

NAWIERZCHNIE UNIWERSALNE

2

OGRODZENIA

NAWIERZCHNIE
UNIWERSALNE

ELEWACJE

TARASY I BALKONY

TARASY I BALKONY

KATALOGI
PRODUKTÓW
PRZEMYSŁOWYCH

PRZEGRODY DŹWIĘKOCHŁONNE

6

9

MAŁA ARCHITEKTURA

MAŁA ARCHITEKTURA

ŚCIANY I STROPY

ŚCIANY I STROPY

INFORMATORY

OBSŁUGA ZAMÓWIENIA
INDYWIDUALNEGO

10
OBSŁUGA ZAMÓWIENIA
INDYWIDUALNEGO

PRODUKTY
UZUPEŁNIAJĄCE
I KONSERWACJA

11
PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
I KONSERWACJA

POZ BRUK

POZ BRUK

CENTRALA

Zakład w Szczecinie

62-090 Rokietnica,
Sobota ul. Poznańska 43
tel. +48 61 814 45 00
fax +48 61 814 45 05
e-mail: info@pozbruk.pl

70-010 Szczecin
ul. Szczawiowa 65-66
tel. +48 91 464 67 00
fax +48 91 464 67 05
e-mail: szczecin@pozbruk.pl

POZ BRUK

POZ BRUK

Zakład w Janikowie

Zakład w Teolinie

62-006 Kobylnica, Janikowo
ul. Gnieźnieńska 37
tel. +48 61 878 08 00
fax +48 61 878 08 52
e-mail: janikowo@pozbruk.pl

92-703 Łódź 35
Gmina Nowosolna, Teolin 16A
tel. +48 42 671 30 30
fax +48 42 671 32 64
e-mail: teolin@pozbruk.pl

POZ BRUK

POZ BRUK

Zakład w Kaliszu

Hurtownia w Gorzowie

62-800 Kalisz
ul. Energetyków 12-14
tel. +48 62 766 41 05
fax +48 62 766 41 06
e-mail: kalisz@pozbruk.pl

Michał Janicki
ul. Kostrzyńska 87 G
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 510 151 684
tel./fax +48 95 722 82 47
e-mail: janicki.michal@pozbruk.pl

www.pozbruk.pl

