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OGRODZENIA
I ELEWACJE

Z uwagi na specyfikę druku, kolory przedstawione w katalogu
mogą różnić się od rzeczywistych kolorów produktów.

ROTTERDAM | melanż pustynny

OGRODZENIA

SPIS TREŚCI

Systemy murów produkcji POZBRUK to rozwiązania czerpiące inspirację
z naturalnego kamienia. Powstałe przy użyciu nowoczesnej technologii
produkty o różnorodnych powierzchniach stanowią jedną z najbogatszych
ofert dostępnych na rynku. Zróżnicowane systemy montażu pozwalają
na realizację każdego przedsięwzięcia.
Program systemów ogrodzeniowych uzupełniony jest o niezbędne
elementy, takie jak zadaszenia murów i słupków, co pozwala
na kompleksowe wykonanie aranżacji.

CECHY PRODUKTÓW
TECHNOLOGIE I PRZYKŁADOWE SPOSOBY UKŁADANIA
MURY SAMONOŚNE
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Tworzymy dla pokoleń

CECHY PRODUKTÓW
MURY O GRUBOŚCI 15 cm

MURY O GRUBOŚCI 22.5 cm

NAWIERZCHNIA STANADARDOWA UNI

Wszystkie elementy barwione są przy użyciu
kolorowych kruszyw i barwników. Dzięki temu
uzyskane barwy są jednolite.

MELANŻ
MEL

Melanże są uzyskiwane metodą łączenia
naturalnych barwników. W połączeniu
z różnymi fakturami oferowanych
nawierzchni tworzą bogatą
i niepowtarzalną kolekcję.

CECHY PRODUKTÓW

MROZOODPORNOŚĆ

Wszystkie elementy nawierzchni POZ BRUK
są odporne na działanie niskich temperatur,
dzięki zminimalizowanej nasiąkliwości,
uzyskanej w nowoczesnym procesie
technologicznym.
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PRZYKŁADOWE SPOSOBY UKŁADANIA OKŁADZIN
LARGO:

TECHNOLOGIE
MELANŻ
Technologia umożliwiająca równomierne dozowanie w formie poszczególnych mieszanek
kolorów betonu. Sposób uzyskania:
• rozłożenie wszystkich barw na powierzchni całej warstwy kostki,
• powtarzalność produkcji wyrobów,
• żywe wysycenie kolorystyki.

BARWIENIE W MASIE
Części muru barwione są w masie na jednolity kolor używając kolorowych kruszyw i barwników.

PROSTO

SYSTEM OCENY WYROBÓW BUDOWLANYCH
Potwierdzeniem wysokiej jakości i trwałości produktów POZ BRUK jest spełnienie
norm i zgodność z europejskim systemem oceny wyrobów budowlanych.
PN-EN 13198:2005 - Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury ulic i ogrodów.
PN-EN 13369:2005 - Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych.
PN-EN 14992:2010 - Prefabrykaty z betonu. Elementy ścian.

NIEREGULARNIE

Produkty wykonane z przeznaczeniem do stosowania na zewnątrz
standardowo zabezpieczamy w technologii H-PLUS.
Technologia hydrofobowa H-PLUS:
• wypiera wilgoć,
• zmniejsza nasiąkliwość na poziomie kapilarnym w całej strukturze materiału,
tym samym zwiększając mrozoodporność,
• zapobiega erozji betonu,
• zwiększa odporność na działanie soli i innych środków odladzających.

OPTYMALIZACJA DOJRZEWANIA BETONU

W JODEŁKĘ

VAPORE to standardowa technologia wykorzystywana w procesie
prefabrykacji betonowej POZ BRUK. Ma ona na celu zwiększanie parametrów użytkowych
i jakościowych. W tym celu świeżo wyprodukowane elementy transportowane są do
specjalnych komór, w których panują optymalne warunki dojrzewania betonu. Powstały ciepły,
wilgotny mikroklimat przyśpiesza proces zwiększania wytrzymałości wstępnej betonu, w
wyniku czego już po ośmiu godzinach materiał może być pakowany i transportowany. VAPORE
zmniejsza odchylenia kolorystyki i likwiduje wykwity pierwotne, ponieważ zawarty we
wtłaczanym do komory medium dwutlenek węgla zamyka część porów, uszczelniając masę i
redukując chłonność materiału.

www.pozbruk.pl

3

Tworzymy dla pokoleń

TECHNOLOGIE I SPOSOBY UKŁADANIA

ZABEZPIECZENIE HYDROFOBOWE H-PLUS

OSLO | grafit

MURY SAMONOŚNE

MURY WŁOSKIE: MILANO, GENUA, VERONA

GAZONY

Program GARDEO nawiązuje do bogatych tradycji wznoszenia murów łamanych.
Nierówna struktura elementów z czterech stron przypomina estetyką naturalne
kamienie. Daje to możliwość tworzenia wyjątkowych kombinacji ogrodzeń,
dopasowanych do wybranego stylu architektonicznego. Elementy dostępne są w
interesującym, zgodnym z aktualnymi trendami melanżu zimowym.

Modułowe ściany złożone z gazonów znajdują praktyczne zastosowanie
w realizacjach mających za zadanie chronić przed hałasem komunikacyjnym
w aglomeracjach miejskich. Forma elementów sprzyja obsadzeniu konstrukcji
roślinnością. W efekcie budowle te, po czasie, doskonale współgrają
z otoczeniem wtapiając się w krajobraz. Dzięki tym cechom są często
wykorzystywane przez projektantów ceniących sobie planowanie
zrównoważonej przestrzeni.

ROTTERDAM

ERGO

ROTTERDAM to lżejsza wersja podstawowego muru GARDEO, zbudowana
z pustaka łupanego o kamiennej strukturze. Konstrukcja elementów pozwala
na szybką i łatwą budowę muru, bez zaprawy i czasochłonnego spoinowania.
Ograniczona waga pustaków Rotterdam ułatwia prace montażowe.

Dzięki systemowi trapezowych zamków budowa ścian o stabilnej konstrukcji
jest bardzo łatwa w wykonaniu. Szybki mechaniczny montaż możliwy jest
przy zastosowaniu specjalnego chwytaka. Masa gotowej ściany z elementów
ERGO wynosi 380 kg / m².

OSLO

GEO

System OSLO pozwala na bezzaprawowe wznoszenie murów w oparciu
o technologię pióro-wpust. Dzięki łamaniu prefabrykowanych płyt uzyskuje się
niepowtarzalną, dekoracyjną strukturę produktów doskonale imitujących kamień
naturalny. Wszystkie elementy OSLO są dostępne w 3 kolorach odpowiadających
kostce brukowej POZ BRUK, co pozwala na budowanie kompleksowych aranżacji.

Prosty kształt elementów o profilowanych krawędziach umożliwia tworzenie
ciekawych kompozycji układu ścian. Masa gotowej ściany z elementów GEO
wynosi 320 kg /m².

BOTANIK
Profil oparty na planie okręgu ułatwia uzyskanie niewielkich łuków
bez obniżenia stabilności konstrukcji. Masa gotowej ściany z elementów
BOTANIK wynosi 340 kg/m².

www.pozbruk.pl
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KOLORYSTYKA GARDEO

melanż śnieżny

melanż pustynny

melanż zimowy

grafitowy

KOLORYSTYKA UNI

KOLORYSTYKA

czerwony

KOLORYSTYKA LARGO

grafitowy

szary

platynowy

srebrny

grafitowy Oslo

szary Oslo

złoty

stalowy

Tworzymy dla pokoleń
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OSLO | szary

MILANO 22.5

MEL

MURY SAMONOŚNE

MILANO 15

MEL

45 x 22.5 x 7.5 cm

30 x 22.5 x 7.5 cm

22.5 x 22.5 x 7.5 cm

45 x 15 x 7.5 cm

30 x 15 x 7.5 cm

22.5 x 15 x 7.5 cm

melanż zimowy
produkt

liczba elementów
na palecie

wydajność
z palety

waga palety

MILANO 22.5*

144 elementy

3.51 m²

1760 kg

MILANO 15

216 elementów

5.27 m²

1760 kg

*produkt dostępny na zamówienie
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8

www.pozbruk.pl

GENUA 22,5

MEL

GENUA 15

45 x 22.5 x 15 cm

30 x 22.5 x 15 cm

45 x 15 x 15 cm

30 x 15 x 15 cm

22.5 x 22.5 x 15 cm

22.5 x 15 x 15 cm

melanż zimowy

www.pozbruk.pl
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produkt

liczba elementów
na palecie

wydajność
z palety

waga palety

GENUA 22.5

72 elementy

4.1 m²

1890 kg

GENUA 15

108 elementów

5.27 m²

1890 kg

Tworzymy dla pokoleń

MURY SAMONOŚNE

MEL

VERONA 22.5

MEL

MURY SAMONOŚNE

VERONA 15

MEL

45 x 22.5 x 22.5 cm

30 x 22.5 x 22.5 cm 22.5 x 22.5 x 22.5 cm

45 x 15 x 22.5 cm

30 x 15 x 22.5 cm

22.5 x 15 x 22.5 cm

melanż zimowy
produkt

liczba elementów
na palecie

wydajność
z palety

waga palety

VERONA 22.5

48 elementów

3.51 m²

1860 kg

VERONA 15*

72 elementy

5.27 m²

1860 kg

*produkt dostępny na zamówienie

Tworzymy dla pokoleń
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ROTTERDAM

MEL

1.*

mur element cały
22 x 33 x 16

mur element 2/3
22 x 26 x 16

mur element 1/3
22 x 12 x 16

2.*

mur element cały
22 x 33 x 16

1. produkt/komplet

melanż śnieżny
liczba
na palecie

wydajność
z palety

waga
palety

2,91 m²

960 kg

ilość
na palecie

wydajność
z palety

waga
palety

48

2,91 m²

960 kg

mur element cały

24

mur element 2/3

24

mur element 1/3

24

2. produkt/cały
mur element cały

grafitowy

*sprzedaż produktu w kompletach i całych elementach na sztuki

www.pozbruk.pl
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MURY SAMONOŚNE

melanż pustynny

ZADASZENIA MURÓW ROTTERDAM

MEL

ZADASZENIE DWUSPADOWE SŁUPKA
40 x 25 x 8.5 cm

ZADASZENIE DWUSPADOWE MURU
100 x 25 x 8.5 cm

MURY SAMONOŚNE

ZADASZENIE PROSTE MURU
100 x 25 x 7.5 cm
100 x 33 x 7.5 cm

melanż pustynny
produkt

melanż śnieżny
wydajność
z palety

grafitowy
waga 1 sztuki

przykrycie liniowe 40cm

63 szt.

17,5 kg

przykrycie liniowe 100cm

21 szt.

44 kg

Tworzymy dla pokoleń
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SŁUPEK L, SŁUPEK M

MEL

ZADASZENIE SŁUPKA 35/45

MEL

ZADASZENIE PROSTE MURU 25/33

SŁUPEK L
30 x 30 x 22.5 cm
40 x 40 x 22.5 cm
45 x 45 x 22.5 cm

SŁUPEK M
30 x 30 x 15 cm
40 x 40 x 15 cm
45 x 45 x 15 cm

ZADASZENIE SŁUPKA
35 x 35 x 7.5 cm
45 x 45 x 7.5 cm

ZADASZENIE MURU
100 x 25 x 7.5 cm
100 x 33 x 7.5 cm

melanż zimowy
produkt

liczba elementów
na palecie

wydajność
z palety

waga palety

SŁUPEK L 30

36 elementów

8.1 mh*

1860 kg

SŁUPEK M 30

54 elementy

8.1 mh*

1890 kg

SŁUPEK L 40

16 elementów

3.1 mh*

1480 kg

SŁUPEK M 40**

24 elementy

3.1 mh*

1500 kg

SŁUPEK L 45**

16 elementów

3.1 mh*

1860 kg

SŁUPEK M 45**

24 elementy

3.1 mh*

1860 kg

ZADASZENIE
SŁUPKA 35

72 elementy

72 szt.

800 kg

ZADASZENIE
SŁUPKA 45

48 elementy

48 szt.

1660 kg

ZADASZENIE
MURU 25

32 elementów

32 mb

1400 kg

ZADASZENIE
MURU 33

24 elementy

24 mb

1375 kg

mh*=1 metr wysokości słupka bez fug montażowych **dostępne tylko na zamówienie

www.pozbruk.pl
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MURY SAMONOŚNE

MEL

PALISADA 105

MEL

PALISADA 30, 80

MEL

MURY SAMONOŚNE

15 x 15 h 105 cm

15 x 15 h 80 cm

15 x 15 h 30 cm

grafitowy

melanż śnieżny

melanż klasyczny

melanż zimowy

melanż pustynny

melanż letni*

produkt

liczba elementów
na palecie

wydajność
z palety

waga palety

PALISADA 105

36 szt.

5.4 mb

1920 kg

PALISADA 80

36 szt.

5.4 mb

1480 kg

PALISADA 30

144 szt.

21.6 mb

2200 kg

*produkt dostępny na zamówienie, sprzedaż na sztuki

Tworzymy dla pokoleń
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STOPIEŃ 33

MEL

STOPIEŃ 50

MEL

grafitowy

melanż śnieżny

melanż klasyczny

melanż zimowy

melanż pustynny

melanż letni*

produkt

liczba elementów
na palecie

wydajność
z palety

waga palety

STOPIEŃ 33

18 elementów

18 stopni

2080 kg

STOPIEŃ 50*

12 elementów

12 stopni

1890 kg

*produkt dostępny na zamówienie

www.pozbruk.pl

15

Tworzymy dla pokoleń

MURY SAMONOŚNE

33 x 100 x 15 cm
50 x 100 x 15 cm

OSLO MUR

24

OSLO PRZYKRYCIE

MUR 72 x 16 x 10 cm

PRZYKRYCIE 35 x 50 x 8 cm

lico
strukturalne

lico
strukturalne

24

MURY SAMONOŚNE

grafitowy Oslo
produkt
OSLO MUR
24*
OSLO
PRZYKRYCIE

liczba elementów na wydajność
palecie
z palety

szary Oslo
waga palety

120 elementów

1.92 m²

1040 kg

48 elementów

24 mb

1600 kg

* Elementy OSLO dostarczane są w blokach o szerokości 72 cm. Mogą zostać
podzielone na trzy części o szerokości 24 cm.

Tworzymy dla pokoleń
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MURY SAMONOŚNE

OSLO | grafitowy, szary

ERGO

MURY SAMONOŚNE

53.5 x 63 x 20 cm

czerwony*
liczba elementów
warstwa / paleta
4 / 12

grafitowy*

szary*

waga elementu

waga palety

65 kg

1040 kg

*produkt dostępny na zamówienie

Tworzymy dla pokoleń
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GEO
BOTANIK

czerwony*

grafitowy*

GEO

liczba elementów
warstwa / paleta
4 /16

BOTANIK

5/20

produkt

szary*
waga elementu waga palety

*produkt dostępny na zamówienie

www.pozbruk.pl
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50 kg

1000 kg

70 kg

840 kg

MURY SAMONOŚNE

BOTANIK
46 x 66 x 30 cm

GEO
60 x 40 x 20 cm

CEGŁA LARGO
CEŁA LARGO
LARGO to system cegieł o wydłużonym kształcie inspirowany cegłą
klinkierową. Bloczki o strukturalnej powierzchni znajdują zastosowanie w tworzeniu
oryginalnych elewacji oraz ogrodzeń, dając niezwykły efekt dekoracyjny. Produkty
wykonywane są z jednolitego, barwionego w masie materiału, dzięki czemu
zachowują ten sam kolor i fakturę przez lata.

ZALETY
Efekt przestrzenny:
Unikalny wymiar elementów LARGO, które można układać na sobie,
pozwala tworzyć inspirujące, nieregularne powierzchnie.
Modna linia kolorystyczna:
Produkty LARGO dostępne są w 4 wersjach kolorystycznych.
Do wyboru jest kolor platynowy, srebrny, złoty oraz stalowy.

www.pozbruk.pl
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CEGŁA LARGO

platynowy
produkt
CEGŁA LARGO

www.pozbruk.pl
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srebrny

złoty

stalowy

liczba na palecie

wydajność
z palety

waga palety

150 szt.

3.30 m²

720 kg

Tworzymy dla pokoleń

CEGŁA LARGO

54.5 x 10 x 4 cm

DONICA Z CEGŁY LARGO

KATALOGI
PRODUKTÓW
DEKORACYJNYCH

KATALOGI
PRODUKTÓW
PRZEMYSŁOWYCH

NAWIERZCHNIE
DEKORACYJNE

NAWIERZCHNIE
UNIWERSALNE

NAWIERZCHNIE DEKORACYJNE

NAWIERZCHNIE UNIWERSALNE

TARASY I BALKONY

SCHODY

OGRODZENIA

PRZEGRODY
DŹWIĘKOCHŁONNE

SCHODY

PRZEGRODY DŹWIĘKOCHŁONNE

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
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