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KOSTBET Sp. z o.o. jest firmą rodzinną z wyłącznie polskim kapitałem. Konsekwentnie od 1997 roku 
budujemy swoją pozycję na rynku, stając się jednym z liderów produkcji kostki brukowej na 
Pomorzu i Kaszubach. Stosując naturalne kruszywa dostarczamy Państwu nowy wizerunek be-
tonu, wykorzystując go do tworzenia różnorodnych kształtów i kolorów, zapewniając funkcjonalność, 
estetykę oraz naturalność w każdym otoczeniu.

Wszystkie produkty wytwarzane są metodą wibroprasowania na nowoczesnej w pełni zautoma-
tyzowanej linii produkcyjnej. W procesie produkcyjnym szczególną uwagę zwracamy na tworze-
nie takich warunków technicznych i technologicznych, które zapewniają naszym wyrobom najwyż-
szą jakość. W celu spełnienia dalszych oczekiwań naszych klientów niedawno otworzyliśmy nową 
fabrykę, dzięki której dostarczamy wyroby, które pomogą Państwu ukszałtować swoją prywat-
ną przestrzeń, zapewniając porządek i bezpieczeństwo oraz radość życia rodzinnego przez długie lata.

KOSTBET
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Szeroki wachlarz form oraz bogata gama kolorów kostki brukowej pozwala na realizację najbardziej wyra-
finowanych pomysłów. Nadaje to przyjazny klimat otoczeniu, dzięki któremu nasze posesje stają 
się bardziej atrakcyjne.

Innowacje w dziedzinie wyrobów betonowych zmierzają do łączenia produktów z architekturą 
i kompozycjami roślinnymi, zapewniając stylową oprawę budynków.

Gwarancją wysokiej jakości wyrobów są innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz stosowanie 
wysokiej klasy surowców spełniających wymagane parametry oraz systematyczna kontrola jakości 
prowadzona przez wyspecjalizowane jednostki badawcze.

PROJEKT

PIĘKNO I STYL

JAKOŚĆ
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CLASSICO / CLASSICO KOŁO
Jest to idealna kostka do kreowania ogrodów, parków i placów w eleganckim i praktycznym stylu.
Cechuje ją specyficzny kształt, który pozwala na swobodę aranżacji, nawet tych najbardziej wymyślnych seg-
mentów wokół studzienek, hydrantów i drzew. Dostępna kolorystyka sprawi, iż kostka doskonale będzie kom-
ponować się z otoczeniem, nadając mu niepowtarzalny urok.
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Kostka Classico

Kostka Classico koło

grubość [cm]

6

8

11.20

8.96

9x12
12x12
18x12

9x12
12x12
18x12

24
24
24

24
24
24

1512 kg

1612 kg

wymiary [cm] waga paletyilość sztuk 
na warstwie

ilość m2

na palecie

grubość [cm]

6 6.563.28ø 205 891 kg

wymiary [cm] waga paletyilość m2

w kole
ilość m2

na palecie

Dostępne kolory: melanż

CLASSICO
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CLASSICO
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BEGANITT SZLACHETNY
Kostka ta należy do rodziny szlachetnych kostek brukowych. Jej specyficzne, nieregularne krawędzie to wynik 
zabiegów mających na celu nadanie odpowiedniego charakteru i klimatu. Drobna forma, płukana nawierzchnia  
i różnorodność kolorów pozwala na wysoką elastyczność w kształtowaniu reprezentacyjnego otoczenia. Wy-
stępuje w kolorze żółtym, jasnoszarym, brązowym i antracytowym.
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grubość [cm]

6 1.046 do 10x9 140 10.40 1404 kg

wymiary [cm] waga paletyilość sztuk 
na warstwie

ilość m2

na warstwie
ilość m2

na palecie

BEGANITT SZLACHETNY
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OBRZEŻA PALISADOWE
To element architektury ogrodowej umożlliwiający w prosty sposób kształtowanie terenu oraz wyznaczanie 
pasu zieleni.Produkt występuje w kolorze szarym, brązowym oraz grafitowym.

wymiary [cm]

8x28x40

waga 1 szt.

24 kg

ilość szt. na palecie

44

waga palety

1056 kg
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grubość [cm]

6 11.5
15x20
20x20
30x20

5
10
10

1552 kg

wymiary [cm] waga paletyilość sztuk 
na warstwie

ilość m2

na palecie

Dostępne kolory:

MODERNA SZLACHETNA
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MODERNA SZLACHETNA
Wspaniała kostka szlachetna z dodatkiem naturalnych kruszyw, delikatnie połyskująca w promieniach słońca. 
Duże formaty idealnie współgrają z nowoczesnymi obiektami, zapewniając jednocześnie komfort poruszania się 
zarówno pieszo jak i samochodem.  Dostępne w kolorze jasnoszarym, żółtym, brązowym i antracytowym.
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MODERNA GŁADKA
Jako uzupełnienie do kostki Moderny szlachetnej oferujemy wersję gładką, występującą 
w najmodniejszych w tym sezonie barwach cieniowanych w trzech wersjach kolorystycz-
nych: piasek pustyni, kasztanowy i gołębi oraz w jednokolorowym ponadczasowym kolo-
rze grafitowym



16

RODOS ANTICO
Oryginalny kształt tej kostki pozwala stworzyć rustykalny klimat. Dzięki specjalnej technice postarzania kostka 
nadaje efekt starego bruku, struktura o nieregularnym kształcie oddaje klimat naturalnego kamienia. Najczę-
ściej stosuje się ją w zabytkowych kompleksach, jak również w stylowych rezydencjach. Występuje w kolorze 
karbon, sahara oraz tabaco.
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grubość [cm]

6 1.0912x12
18x12

40
24 10.90 1470 kg

wymiary [cm] waga paletyilość sztuk 
na warstwie

ilość m2

na warstwie
ilość m2

na palecie

RODOS ANTICO
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RODOS
Kostka Rodos należy do rodziny kostek bezfazowych, posiada gładką nawierzchnię i lekko falowane krawę-
dzie, Dostępna w kilku kolorach lekko cieniowanych   
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grubość 
[cm]

6 1.0912x12
18x12

40
24 10.90 1470 kg

wymiary 
[cm]

waga pa-
lety

ilość sztuk 
na warstwie

ilość m2

na warstwie
ilość m2

na palecie

RODOS
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MAXI TRIO
To nowoczesna stylizacja kostki brukowej o wyjątkowych walorach estetycznych. Cechuje się dużymi roz-
miarami kostki w postaci płyt wielogabarytowych. Nowa forma barwienia pozwala uzyskać na tarasach lub 
podjazdach zarówno nowoczesny klimat w przypadku odcieni szaro-grafitowych jak i ciepły klimat śródziem-
nomorski za pomocą koloru piasek pustyni i kasztanowy.  
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grubość [cm]

8 8.4
30x20
40x20
50x20

5
5
5

1512 kg

wymiary [cm] waga paletyilość sztuk 
na warstwie

ilość m2

na palecie

MAXI TRIO
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MAXI TRIO SZLACHETNA
Kostka ta jest doskonałym uzupełnieniem do wersji gładkiej. Dzięki zastosowanym najwyższej jakości kru-
szywom i wnikliwej kontroli na każdym etapie produkcji  uzyskujemy doskonały produkt wspaniale pasujący 
do każdej luksusowej posesji.

grubość [cm]

8 1.2
30x20
40x20
50x20

5
5
5

8.4

wymiary [cm] waga paletyilość sztuk 
na warstwie

ilość m2

na warstwie
ilość m2

na palecie

1512 kg
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ZAPRASZAMY DO NOWEGO 
OGRODU WYSTAWOWEGO
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HOLLAND z fazą lub bez
Jej prosta elegancja nawiązuje do ulic klinkierowych, co pozwala na tworzenie spokojnych, stonowanych 
wzorów, ale również obrazów dynamicznych i ekspresyjnych. Jej kolorystyka otwiera przed nami dodat-
kowe możliwości a sztuka tworzenia układów z prostych naturalnych kształtów jeszcze zwiększa jej atrak-
cyjność.

grubość [cm]

6

8

1.08

1.08

10x20
10x10

10x20
10x10

53
2

53
2

10.80

8.64

1458 kg

1555 kg

wymiary [cm] waga paletyilość sztuk 
na warstwie

ilość m2

na warstwie
ilość m2

na palecie
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BEHATON z fazą lub bez
Elementy zazębiające na stronie wzdłużnej kostki stabilizują powierzchnię bruku i doskonale zapobiegają 
jego przemieszczaniu w obrębie najwyższego obciążenia. Różnorodność kolorów umożliwia dodatkowo wie-
le wariacji w układaniu tego bruku.

grubość [cm]

8 1.1116x20
16x10

38
2

8.88 1598 kg

wymiary [cm] waga paletyilość sztuk 
na warstwie

ilość m2

na warstwie
ilość m2

na palecie
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PALISADY
Idealnie nadają się do ukształtowania wszelkich łuków i zróżnicowanych poziomów. Dzięki nim ogród wygląda 
elegancko i estetycznie.

wymiary [cm]

ø 12x40

ø 8x28

waga 1 szt.

8 kg

3 kg

ilość szt. na palecie

63

180

waga palety

504 kg

540 kg

Dostępne kolory:
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PŁYTKA SZLACHETNA
Piękna i elegancka płytka idealnie komponuje się zarówno z nowoczesną architekturą jak i ze stylowymi po-
sesjami. Prosty kształt i szlachetna struktura znajduje powszechne zastosowanie na chodnikach, ścieżkach, 
tarasach oraz jako opaska wokół domu i basenu. Występuje w kolorze jasnoszarym, żółtym i antracytowym.

grubość [cm]

5

wymiary [cm]

35x35

waga 1 szt.

13 kg

ilość szt. na palecie waga palety

108 1404 kg
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KRAWĘŻNIKI

OBRZEŻA

OPORNIKI

Krawężniki stanowią naturalne uzupełnienie w trakcie wykonywania i układania kostki brukowej oraz realizacji 
budowy dróg.

Obrzeża przeznaczone są do ograniczenia powierzchni chodników, oddzielenia ich od powierzchni przyległych, np. 
trawników, parkingów oraz coraz częściej stosowane jako stopnie schodowe.

wymiary [cm]

12x25x100

waga 1 szt.

69 kg

ilość szt. na palecie

21

waga palety

1449 kg

wymiary [cm]grubość [cm]

20x1006

25x1008

30x1008

waga 1 szt.

24 kg

45 kg

54 kg

ilość szt. na palecie

52

33

30

waga palety

1300 kg

1485 kg

1620 kg

wymiary [cm] waga 1 szt. ilość szt. na palecie waga palety

15x30x100 100 kg 15 1500 kg

20x30x100 135 kg 12 1620 kg

15x22x100 78 kg 24 1824 kg
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PŁYTY CHODNIKOWE

PŁYTY AŻUROWE

Płytki chodnikowe dzięki swojej prostej formie mają powszechne zastosowanie na miejskich pasażach, chod-
nikach, skwerach jak również tarasach i opaskach wokół domu.

Płyty ażurowe ułatwiają odprowadzanie nadmiaru wody do gruntu. Znajdują szerokie zastosowanie przy budowie 
dojazdów, parkingów oraz jako wzmacnianie skarp. Stanowią też idealne rozwiązanie po wypełnieniu wewnętrz-
nych przestrzeni trawą, grysem lub drobnym kamieniem dla wszystkich, którzy szukają ekologicznych i trwałych 
rozwiązań.

grubość [cm]

5

7

wymiary [cm]

35x35

50x50

waga 1 szt.

13 kg

40 kg

ilość szt. na palecie waga palety

108

40

1404 kg

1600 kg

grubość [cm]

10

wymiary [cm]

60x40

waga 1 szt.

34 kg

ilość szt. na palecie waga palety

40 1360 kg

8 60x40 27 kg 50 1350 kg
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STOPNIE OGRODOWE

DONICE BETONOWE

DESKI BETONOWE

Stopnie ogrodowe stanowią element architektury ogrodowej, stosowane w celu ukszałtowania krajobrazu, two-
rzenia schodów, ścieżek imitujących naturalne drewno.

Donice betonowe to linia produków imitujących prawdziwe drewno, który świetnie nadaje się na werandę, taras 
czy do ogrodu.

wymiary [cm]grubość [cm]

50x3725 cm

100x3325 cm

waga 1 szt.

60 kg

110 kg

grubość [cm]

18 cm 44 kg59x34 880 kg

wymiary [cm] waga paletywaga 1szt. ilość  na palecie

20

grubość [cm]

6 cm 11 kg/22kg25x99/45x99 1100 kg

wymiary [cm] waga paletywaga 1szt. ilość  na palecie

96szt./48szt

Deski betonowe należą do linii wyrobów imitujących naturalne drewno, zwłaszcza podkłady kolejowe. Doskona-
le nadają się do wykończenia ogrodów, tarasów, stopni schodowych itd. 
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MUR OPOROWY TYPU – L80cm

OGRODZENIA SZLACHETNE

Prefabrykowane ściany oporowe tzw. mury oporowe przenoszą napór zabezpieczonej budowli lub konstrukcji 
na podłoże. Mury oporowe najczęściej stosowane są przy budownictwie drogowym, przy budowie ramp sta-
bilizacji skarp i uskoków ziemnych.Mury oporowe mogą odnajdują również zastosowanie jako elementy małej 
architektury przy tworzeniu ogrodów. Wyroby dostępne w kolorze szarym, czerwonym, brązowym i grafitowym.

System ogrodzenia składa się z tzw. zalewowych kamieni ogrodzeniowych o wymiarach 40/20/18 i 20/20/18 
oraz kamienia przykrywającego dwuspadowego z odprowadzającym korytkiem na wodę. Kamienie zalewowe 
jak i przykrywające są produkowane z białego cementu kl. 52,5 oraz najwyższej klasy naturalnych kamieni tj.: 
marmury, bazalty, granity z dodatkiem specjalnych środków hydrofobowych oraz dodatkowo po obróbce piasko-
wania  w celu uzyskania „szlachetnej” nawierzchni. Dostępne kolory to: marmurowy, jura, bazaltowy, mozaikowy. 
Oczywiście system można w dowolny sposób konfigurować

8 cm

8 cm

80
 c

m

35 cm

40 cm

10 cm

grubość [cm]

40 cm 70kg80x33 880 kg

wymiary [cm] waga paletywaga 1szt. ilość  na palecie

12
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PŁYTA ŻWIROWO-PŁUKANA

GAZONY
Gazony są dekoracyjnym elementem architektury ogrodowej stosowane w celu kształtowania krajobrazu, 
znajdują również zastosowanie jako donice betonowe, ogrodzenia oraz zabudowy skarp. Bogata kolorystyka 
oraz różnorodność modeli ułatwia komponowanie tych wyrobów z otoczeniem każdego domu.
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KORYTKA CHODNIKOWE, DROGOWE I TRÓJKĄTNE
Korytka chodnikowe stosowane są najczęściej przy domu jako odprowadzenie wód opadowych z rynien. Koryt-
ka drogowe występują natomiast wzdłuż ciągów komunikacyjnych, przejmują wody opadowe i odprowadzają je 
do kanalizacji deszczowej.

wymiary [cm]

8x25x33

15x60x33

18/20x50x33

waga 1 szt.

12 kg

50 kg

63 kg

ilość szt. na palecie

99

24

24

waga palety

1188 kg

1200 kg

1512 kg



34

BLOCZKI FUNDAMENTOWE

ODWODNIENIA LINIOWE

WYCIERACZKI

EKO-BORDY

Bloczek fundamentowy to małogabarytowy element betonowy stosowany do budowy ław fundamento-
wych, ścian piwnic, podmurówek oraz ogrodzeń.

Trwałe i łatwe w montażu odwodnienia umożliwiają odprowadzenie wody z chodników, placów, dróg oraz garaży.

Dzięki zastosowaniu wycieraczek przed wejściem do domu łatwiej utrzymać czystość a zarazem jednoczesną 
ochronę podłóg przed zabrudzeniem i zniszczeniem.

Te uniwersalne obrzeża z tworzywa znajdują zastosowanie do wszystkich typów nawierzchni Doskonale na-
dają się do stosowania jako ogranicznik dla ścieżek z kostki. Dzięki swoim elastycznym właściwościom umożliwiają 
tworzenie dowolnych kształtów ścieżek i opasek wokół domu.

wymiary [cm]

14x24x38

waga 1 szt.

28 kg

ilość szt. na palecie

56

waga palety

1568 kg



35

Wykwity
Na produkowanych wyrobach betonowych może wy-
stępować warstwa jasnego nalotu będąca niegroźnym 
osadem wapiennym zwanym wykwitem. Pod względem 
chemicznym są to osady nierozpuszczalnego w wodzie 
węglanu wapnia, który odkłada się na powierzchni betonu. 
Powstaje on w trakcie wiązaniu się cementu w wyniku reak-
cji wodorotlenku wapnia z dwutlenkiem węgla z powietrza. 
Powstawanie wykwitów wapiennych na wyrobach betono-
wych wynika z właściwości cementu użytego do pro-
dukcji. Każdy odpowiadający obowiązującym normom 
cement zawiera wapno. Nie można sobie wyobrazić ce-
mentu bez wapna i nie istnieje nadający się do użytku 
beton, w którym zawartość wapna jest tak niska, aby z 
góry można wykluczyć osady wapienne.

Opisane wyżej zjawisko nie ma żadnego wpływu na 
właściwości wyrobów betonowych oraz na jakość na-
wierzchni brukowych z nich wykonanych.

W wyniku eksploatacji wyrobów betonowych na wol-
nym powietrzu następuje samoczynne rozpuszczanie 
i wymywanie osadów wapiennych przez wodę z opadów 
atmosferycznych. Z drugiej strony likwidacja występują-
cych wykwitów następuje w wyniku eksploatacji po-
wierzchni, jej normalnego zabrudzenia i obciążenia me-
chanicznego. Dlatego w przemyśle betonowym wykwity 
wapienne nie stanowią podstawy do reklamacji. 

Odcienie
Na wyrobach betonowych mogą wystąpić odchyłki ko-
lorystyczne, które związane są z technologią produkcji  
i nie podlegają reklamacji. Dla uniknięcia odchyłek kolory-
stycznych należy układać kostkę z kilku palet na przemian.

Palety
Towar znajduje się na paletach transportowych, za które 
pobierana jest kaucja zwrotna po oddaniu palet. Zwrot 
palet powinien nastąpić nie później niż w ciągu 90 dni od 
daty zakupu.

Podsypki i betony
W swojej ofercie posiadamy również podsyp-
ki cementowo-piaskowe, stabilizacje oraz betony  
o  gwarantowanej recepturze.

Wykonawcy
Nasza firma współpracuje z doświadczonymi firmami 
brukarskimi. Są to sprawdzeni fachowcy, którzy służą 
zarówno pomocą techniczną jak i potrafią odpowied-
nio doradzić klientowi rodzaj i model kostki.

Na nasze wyroby udzielamy 3-letniej gwarancji. 
Warunki gwarancji dostępne są na naszej stronie 
internetowej www.kostbet.com.pl

CO WARTO WIEDZIEĆ



KOSTBET Sp. z o.o.
Miszewko 39, 80-297 Banino
woj. pomorskie

Serdecznie zapraszamy!
pon.-pt.: 7.00-17.00,
sob.: 7.00-13.00

T: 58 684 85 43
kom: 602 655 356

kostbet@kostbet.com.pl
www.kostbet.com.pl


