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Kostka brukowa
STYROBUD
Aranżacja otoczenia wymarzonego domu czy siedziby firmy jest równie ważna jak sama budowa  
i wykończenie. Podobnie jak wystrój wnętrz, również uporządkowana przestrzeń wokół budynku  
stanowi wizytówkę właścicieli, wyrażając ich styl, gusta i upodobania. Wpływa też na codzienny komfort 
i samopoczucie użytkowników. Przebywanie na tarasie z widokiem na ładnie urządzony ogród sprzyja 
relaksowi zaś gustowne otoczenie budynku robi dobre wrażenie na gościach.

Również przestrzeń publiczna wymaga odpowiedniej aranżacji i dbałości ze strony włodarzy. Na  
komfort mieszkańców składają się bowiem wygodne chodniki, miejskie parki i deptaki, zachęcające do 
spacerów i rekreacji, czy parkingi przy centrach handlowych i obiektach użyteczności społecznej. 

W STYROBUD wiemy, że funkcjonalne i estetyczne ścieżki ogrodowe, alejki spacerowe, tarasy, podjazdy 
czy parkingi stanowią zwieńczenie inwestycji. Dlatego dbamy, by nasze kostki brukowe, płyty tarasowe 
i chodnikowe, krawężniki i obrzeża były nie tylko trwałe, ale wychodziły naprzeciw najnowszym tren-
dom. 
Kompleksowa oferta, oryginalne wzory i formaty oraz szeroka gama kolorystyczna pozwala na  
tworzenie kompozycji dopasowanych do indywidualnych wymagań Klientów. 

Dokładamy wszelkich starań, by nasze produkty spełniały najwyższe standardy i wymogi norm  
europejskich. Dlatego od niemal 20 lat znajdują zastosowanie zarówno na prywatnych posesjach, wokół  
obiektów komercyjnych oraz publicznych jak i w przestrzeniach miejskich.



USŁUGA
PROJEKTOWA
Usługa projektowa nawet za 1 zł.
Usługa projektowa STYROBUD to rozwiązanie dla naszych Klientów, którzy cenią sobie czas, wygodę i mini-
malizację kosztów. Oferujemy Państwu możliwość otrzymania indywidualnego planu aranżacyjnego swojej 
posiadłości. Podpowiadamy już na etapie planowania jakie materiały, barwy i faktury wybrać, aby Państwa 
inwestycja miała jak najlepsze walory wizualne i ergonomiczne. Projekt pomaga również oszacować koszty 
materiałów.

Do gotowego projektu dołączamy wyrys techniczny, który znacznie ułatwia pracę wykonawcy nawierzchni.

Klient, który zdecyduje się na skorzystanie z naszej oferty ma możliwość realizacji usługi projektowej nawet za 
1 zł. 

styrobudbetoniarnie.pl/projektowanie

Usługi projektowe

Pakiet Standard
 
Pakiet Standard to projekt 
dwuwymiarowy, zawierający 
rzut powierzchni inwestycji  
z góry. 

Pakiet Premium 3D 
 
Projekt Premium 3D przedstawiony jest w formie wizualizacji trójwy-
miarowej, obejmującej wybrany przez Inwestora fragment koncep-
cji nawierzchni. Opracowanie zawiera widoki trójwymiarowe, poka-
zane w trzech ujęciach i jest sporządzane na podstawie konsultacji  
zdalnych.

Kontakt z projektantem
 
tel. +48 887 023 956
e-mail: projekty@styrobudspj.pl

Formularz zamówienia
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Jak wykonać projekt?

Wchodzimy na stronę www.projektowanieogrodzen.pl. Następnie wyznaczamy ilość ścian, które 
chcemy ogrodzić. Po określeniu ich długości, przypisujemy system do konkretnej ściany - wybiera-
my spośród czterech dostępnych typów: ogrodzenia gładkie, łupane, system podmurówek oraz płoty  
betonowe. 

W kolejnym etapie edytujemy parametry muru. Możliwości edycji zależą od wybranego ogrodzenia. 
Dla ogrodzeń gładkich oraz łupanych możemy zdecydować jaki typ muru wykonujemy (pełny lub  
z przęsłami), edytować słupki, przęsła, wstawiać wnęki śmietnikowe oraz dobrać kolory. Do każdego 
systemu możemy wstawić furtki i bramy.

Przechodząc do podsumowania otrzymujemy szacunkowy kosztorys oraz możliwość wyeksportowania 
pliku PDF z naszym projektem. Dostaniemy również informację o najbliższych dystrybutorach Styrobud. 

KONFIGURATOR
OGRODZEŃ
Stwórz projekt całkowicie za darmo
Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy aplikację do projektowania ogrodzeń. Dlaczego warto z niej skorzystać?
Nasz kalkulator jest całkowicie darmowy. Nie wymaga rejestracji ani logowania. Jako jedyny na rynku  
pozwala połączyć różne ogrodzenia systemowe w jeden schemat, który można stworzyć w kilku kliknięciach. 

Nasza aplikacja jest łatwa w użyciu i intuicyjna, pozwala na tworzenie zaawansowanych projektów. Bez  
trudu zaprojektują Państwo ogrodzenie uwzględniając różne szerokości przęseł, wnęk i bram. Można  
również ustalić kolory poszczególnych elementów wg. własnych preferencji.
 
Po zakończeniu pracy istnieje możliwość wygenerowania pliku PDF z szacunkowym kosztem ogrodzenia  
i bezpośrednim linkiem do projektu.

Zapraszamy do skorzystania.

www.projektowanieogrodzen.pl

KONFIGURATOR OGRODZEŃ STYROBUD

Bez rejestracji.
Bez logowania.
Bezproblemowo.



Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w kata-
logu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety  
kolorystycznej.
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Płyta tarasowa STYROBUD CAMINO™ o klasycznym prostokątnym formacie jest połączeniem sześciu, różnej wielkości elementów 
wykończonych mikrofazą. Polecamy ją do wszelkich przydomowych aranżacji a w szczególności podjazdów, przydomowych chodni-
ków i schodów.

Długie, szerokie płyty dostępne w 13 wersjach kolorystycznych pozwolą urozmaicić każdą przestrzeń wokół budynku w nowoczesnym 
jak również tradycyjnym stylu. Grubość płyt wynosi 8 cm przez co produkt idealnie pasuje jako nawierzchnia podjazdów oraz miejsc 
narażonych na większe naciski. 

STYROBUD CAMINO™
PŁYTA TARASOWA

Płyta Tarasowa STYROBUD CAMINO™ dostępna jest w sześciu  
formatach przez co ułatwia tworzenie unikalnych aranżacji.

grubość (mm) 80

ilość na palecie  (m2) ~8,01

waga palety (kg) ~1450

14,8 cm

19,8 cm

STYROBUD CAMINO™ - KORTEN

26,8 cm 32,8 cm

18,8 cm

MIKROFAZA
ODPORNOŚĆ NA WARUNKI

ATMOSFERYCZNE

KL. III
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

KL 4
WŁAŚCIWOŚCI 

ANTYPOŚLIZGOWE

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Kolory z linii PRESTIGE nadają płytom STYROBUD CAMINO™ unikalną 
fakturę oraz kolorystykę dopasowaną do indywidualnych potrzeb na-
szych klientów.

STYROBUD CAMINO™ - CAPPUCCINO

AQUA SUBSISTO™
Technologia zwiększająca estetykę, parametry i odporność kostek 
brukowych oraz płyt tarasowych i chodnikowych STYROBUD. 
Rozwiązanie poprawia ochronę przed zabrudzeniami, warunkami 
atmosferycznymi i innymi niekorzystnymi czynnikami. Zwiększa 
również trwałość koloru oraz ułatwia czyszczenie.

SZARY

STANDARD

GRAFITOWY ŻÓŁTY* BRĄZOWY CZERWONY

PRESTIGE*

NERO SOLARO BIANCO

COLORMIX

BARWY  
JESIENI

STALOWO-BIAŁY CAPPUCCINO KASZTANOWY KORTEN

21,8 cm 26,8 cm 30,8 cm



Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w kata-
logu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety  
kolorystycznej.
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STYROBUD NOVI™ to płyta brukowa o eleganckiej smukłej formie składająca się z pięciu różnej wielkości prostokątnych  
elementów idealnych do stworzenia ciekawych, harmonijnych kompozycji. Smukły kształt pozwala na tworzenie rozmaitych poziomych  
i pionowych układów geometrycznych na tarasach i ścieżkach.

Unikalna forma STYROBUD NOVI™ w ciekawy sposób urozmaici każdą powierzchnię. Dwa większe (11x35 oraz 11x45 cm)  
i trzy mniejsze (7x20, 27, 33 cm) formaty pozwalają na stworzenie ciekawych przeplatanych na przemian rozmiarami linii. 

STYROBUD NOVI™
PŁYTA TARASOWA

Produkt charakteryzuje się dużą odpornością na ścieranie co  
eliminuje ryzyko utraty charakterystycznej barwy i faktury  
powierzchni.

grubość (mm) 80

ilość na palecie  (m2) ~6,92

waga palety (kg) ~1250

STYROBUD NOVI™ - BARWY JESIENI

MIKROFAZA
ODPORNOŚĆ NA WARUNKI

ATMOSFERYCZNE

KL. III
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

KL 4
WŁAŚCIWOŚCI 

ANTYPOŚLIZGOWE

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Szeroka paleta barw oraz elegancki, smukły kształt jest odpowiedzią 
na wymagania klientów ceniących sobie unikalność oraz wysoką  
jakość wykonania.

STYROBUD NOVI™ - STALOWO-BIAŁY

SZARY

STANDARD

GRAFITOWY ŻÓŁTY* BRĄZOWY CZERWONY

PRESTIGE*

NERO SOLARO BIANCO

COLORMIX

BARWY  
JESIENI

STALOWO-BIAŁY CAPPUCCINO KASZTANOWY KORTEN

7 cm

35 cm

11 cm

45 cm

20 cm 27 cm 33 cm



Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w kata-
logu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety  
kolorystycznej.
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Jest to trwała, odporna płyta tarasowa w dużych prostokątnych formatach. Dedykowana jest do wykańczania tarasów oraz szerokich 
ścieżek przydomowych. Przez klasyczny kształt i dostępność różnych wariantów wielkości i koloru pasuje do każdego stylu architekto-
nicznego.

Płyta dodatkowo zabezpieczona technologią AQUA SUBSISTO™ charakteryzuje się dużą odpornością na warunki atmosferyczne 
oraz zabrudzenia. Dodatkowe wykończenie fazą oraz lekko chropowata powierzchnia nadają płytom właściwości antypoślizgowe.  
STYROBUD LAPANO™ posłuży również jako dopełnienie innych produktów.

STYROBUD LAPANO™
PŁYTA TARASOWA

Płyta Tarasowa STYROBUD CAMINO™ dostępna jest w sześciu  
formatach przez co ułatwia tworzenie unikalnych aranżacji.

grubość (mm) 80

ilość na palecie  (m2) ~9,03

waga palety (kg) ~1630

STYROBUD LAPANO™ - KASZTANOWY

MIKROFAZA
ODPORNOŚĆ NA WARUNKI

ATMOSFERYCZNE

KL. III
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

KL 4
WŁAŚCIWOŚCI 

ANTYPOŚLIZGOWE

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Płyty STYROBUD LAPANO™  mogą być w ciekawy sposób uzupełnio-
ne mniejszymi kostkami STYROBUD ARCO™ lub STARCO™. Dzięki 
takim urozmaiceniom możemy stworzyć ciekawe efekty odcięcia lub 
zakończenia powierzchni.

STYROBUD LAPANO™ - STALOWO-BIAŁY

AQUA SUBSISTO™
Technologia zwiększająca estetykę, parametry i odporność kostek 
brukowych oraz płyt tarasowych i chodnikowych STYROBUD. 
Rozwiązanie poprawia ochronę przed zabrudzeniami, warunkami 
atmosferycznymi i innymi niekorzystnymi czynnikami. Zwiększa 
również trwałość koloru oraz ułatwia czyszczenie.

SZARY

STANDARD

GRAFITOWY ŻÓŁTY* BRĄZOWY CZERWONY

PRESTIGE*

NERO SOLARO BIANCO

COLORMIX

BARWY  
JESIENI

STALOWO-BIAŁY CAPPUCCINO KASZTANOWY KORTEN

60 cm

16 cm 22 cm 28 cm



Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w kata-
logu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety  
kolorystycznej.

15KOSTKA BRUKOWA - KATALOG PRODUKTÓW            14

STYROBUD TRIBANO™ to kompozycja trzech płyt tarasowych idealnych do wykorzystania przy aranżacji ogrodu a w szczególności 
budowy tarasów i chodników. Płyty tarasowe dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych. Trwały, mrozoodporny materiał za-
pewnia wytrzymałość i odporność na warunki pogodowe na długie lata.

Prosta, regularna forma płyt STYROBUD TRIBANO™ będzie idealnym uzupełnieniem nowoczesnych obiektów. Wielkość i grubość 
pozwala na wykończenie tarasów oraz szerokich chodników w  prosty i trwały sposób.

STYROBUD TRIBANO™
PŁYTA TARASOWA

Do płyt TRIBANO™ najlepiej pasować będą obrzeża i palisady 
Styrobud dostępne w kilku kolorach.

grubość (mm) 80

ilość na palecie  (m2) ~9,03

waga palety (kg) ~1630

STYROBUD TRIBANO™ - STALOWO-BIAŁY

MIKROFAZA
ODPORNOŚĆ NA WARUNKI

ATMOSFERYCZNE

KL. III
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

KL 4
WŁAŚCIWOŚCI 

ANTYPOŚLIZGOWE

60 cm

16 cm 22 cm 28 cm

*Paleta barw dostępna na zamówienie

 
 Model STYROBUD TRIBANO™ występuje również w wersji PRESTIGE  
o chropowatej i lekko pofalowanej powierzchni.

STYROBUD TRIBANO™ - KORTEN

AQUA SUBSISTO™
Technologia zwiększająca estetykę, parametry i odporność kostek 
brukowych oraz płyt tarasowych i chodnikowych STYROBUD. 
Rozwiązanie poprawia ochronę przed zabrudzeniami, warunkami 
atmosferycznymi i innymi niekorzystnymi czynnikami. Zwiększa 
również trwałość koloru oraz ułatwia czyszczenie.

SZARY

STANDARD

GRAFITOWY ŻÓŁTY* BRĄZOWY CZERWONY

PRESTIGE*

NERO SOLARO BIANCO

COLORMIX

BARWY  
JESIENI

STALOWO-BIAŁY CAPPUCCINO KASZTANOWY KORTEN



Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w kata-
logu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety  
kolorystycznej.
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Szlachetna kostka STYROBUD STARCO™ o kształcie trapezu w pięciu formatach pozwala na zaprojektowanie oryginalnego  
tarasu, ścieżki czy podjazdu. Falowane krawędzie bez fazy tworzą wyraźne, nieregularne przerwy między kostkami, nadając 
powierzchni stylowej surowości.

Linia STYROBUD STARCO™ obejmuje 12 wersji kolorystycznych, umożliwiając tworzenie zarówno barwnych jak i minimalistycznych 
kompozycji, dopasowanych do architektury budynku. W odmianach COLORMIX oraz PRESTIGE zastosowana została technologia  
STYROBUD AQUA SUBSISTO™, która zwiększa trwałość kostki oraz jej odporność na warunki atmosferyczne. 

STYROBUD STARCO™
KOSTKA BRUKOWA

Kostka brukowa STYROBUD STARCO™ występuje w pięciu  
formatach. Dzięki temu kostki mogą posłużyć do tworzenia  
różnorodnych kształtów.

grubość (mm) 60

ilość na palecie  (m2) 12,02

waga palety (kg) ~1530

9 cm

5.5 cm

8.5 cm

STYROBUD STARCO™ - BIANCO, KASZTANOWY, CAPPUCCINO

Ścieżki wijące się po ogrodzie, łuki czy okręgi z kostki na podjeździe? 
STYROBUD STARCO™ pozwala puścić wodze fantazji przy 
projektowaniu przydomowego otoczenia.

6.5 cm 7.5 cm

7 cm 8 cm 9 cm

9.5 cm

10 cm 11 cm

9 cm

BEZ FAZY ODPORNOŚĆ NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

KL. III
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

KL 4
WŁAŚCIWOŚCI 

ANTYPOŚLIZGOWEELEMENT KOŁA

*Paleta barw dostępna na zamówienie

STYROBUD STARCO™ może również służyć do urozmaicenia 
powierzchni innych produktów STYROBUD, takich jak płyty  
tarasowe STYROBUD MEGAN™, kostki STYROBUD AKCENTO™ czy 
STYROBUD STILO™. Dobrze będą komponować się również z kostka-
mi STYROBUD ARCO™ i STYROBUD PANTENON™.

STYROBUD STARCO™ - BIANCO, KASZTANOWY, CAPPUCCINO

SZARY

STANDARD

GRAFITOWY ŻÓŁTY* BRĄZOWY CZERWONY

PRESTIGE*

NERO SOLARO BIANCO

COLORMIX

BARWY  
JESIENI

STALOWO-BIAŁY CAPPUCCINO KASZTANOWY KORTEN



Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w kata-
logu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety  
kolorystycznej.
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Kostki szlachetne STYROBUD ARCO™ powstały z myślą o Klientach ceniących oryginalność i indywidualizm. Linia obejmuje dwa 
modele o regularnych kształtach kwadratu i prostokąta oraz jeden o obrysie trapezu.  Dzięki temu kostki STYROBUD ARCO™,  
występujące w 12 wersjach kolorystycznych, mogą posłużyć do tworzenia różnorodnych wzorów. Kostka trapezowa niezwykle  
efektownie prezentuje się również w przypadku ułożenia rzędowego, nadając każdemu tarasowi indywidualny charakter. 

Linia STYROBUD ARCO™ charakteryzuje się eleganckim i surowym wyglądem kostki bez fazy oraz strukturą,  
z powodzeniem imitującą kamienie naturalne. Model ten występuje również w odmianie płukanej PRESTIGE, o bardziej chropowatej 
i nierównej powierzchni.

STYROBUD ARCO™
KOSTKA BRUKOWA

Kostka brukowa STYROBUD ARCO™ występuje w trzech  
formatach. Dzięki temu kostki mogą posłużyć do tworzenia  
różnorodnych kształtów.

grubość (mm)  60

ilość na palecie  (m2) 12,36 

waga palety (kg) ~1630

10 cm

6.5 cm

9 cm

7.5 cm10 cm

STYROBUD ARCO™ - BIANCO, NERO

BEZ FAZY ODPORNOŚĆ NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

KL. III
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

KL 4
WŁAŚCIWOŚCI 

ANTYPOŚLIZGOWEELEMENT KOŁA

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Linia STYROBUD ARCO™ to odpowiedź na rosnące zapotrzebo-
wanie na wyraziste, indywidualne projekty powierzchni tarasów, 
podjazdów czy ścieżek.

Kostki STYROBUD ARCO™ mogą służyć do tworzenia wzorów 
zwiększających atrakcyjność jednolitych powierzchni brukowych  
z kostek takich jak STYROBUD STILO™, STYROBUD AKCENTO™ czy  
STYROBUD PANTENON™. Do wykończenia powierzchni z kostki 
STYROBUD ARCO™ najlepiej pasują obrzeża ogrodowe STYROBUD 
PALINEA™ I STYROBUD LIMES™ lub palisady SQUERO™, RINGO™  
i NOSTALIT.

STYROBUD ARCO™ - BIANCO, NERO

SZARY

STANDARD

GRAFITOWY ŻÓŁTY* BRĄZOWY CZERWONY

PRESTIGE*

NERO SOLARO BIANCO

COLORMIX

BARWY  
JESIENI

STALOWO-BIAŁY CAPPUCCINO KASZTANOWY KORTEN



Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w kata-
logu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety  
kolorystycznej.
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STYROBUD VIVIEN™
PŁYTA TARASOWA

MIKROFAZA ODPORNOŚĆ NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

KL. III
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

KL 4
WŁAŚCIWOŚCI 

ANTYPOŚLIZGOWE

Płytka tarasowa STYROBUD VIVIEN™ występuje w pięciu  
formatach o jednakowej grubości.

grubość (mm) 80

ilość na palecie (m2) 8,96

waga palety (kg) ~1620

Do prostych form kostek STYROBUD VIVIEN™ najlepiej pasować 
będą klasyczne obrzeża i krawężniki STYROBUD.

STYROBUD VIVIEN™ - STALOWO-BIAŁY

Linia płyt tarasowych STYROBUD VIVIEN™ pozwala nadać niepowtarzalny charakter ścieżkom, podjazdom i tarasom. Ich smukły 
kształt i pięć dostępnych rozmiarów umożliwia tworzenie różnorodnych kompozycji geometrycznych. Jednak wąska i długa kost-
ka STYROBUD VIVIEN™ najlepiej prezentuje się ułożona podłużnie, co nadaje powierzchniom lekkości i wydłuża je optycznie.  
STYROBUD VIVIEN™ dostępna jest w 12 wersjach kolorystycznych, obejmujących standardowe kolory oraz stylowe melanże. Dzięki 
temu łatwo dopasować kostkę do architektury budynku. W palecie barw COLORMIX zastosowana została dodatkowo technologia  
STYROBUD AQUA SUBSISTO™.
  

12 cm

16 cm

33 cm

56 cm 44 cm

23 cm44 cm

Wąski i długi format kostek STYROBUD VIVIEN™ jest  
odpowiedzią na nowoczesne podejście do kwestii wykończenia  
przestrzeni wokół budynków, niezależnie od tego czy jest to dom 
jednorodzinny czy biurowiec. 

*Paleta barw dostępna na zamówienie

STYROBUD VIVIEN™ - STALOWO-BIAŁY

SZARY

STANDARD

GRAFITOWY ŻÓŁTY* BRĄZOWY CZERWONY

PRESTIGE*

NERO SOLARO BIANCO

COLORMIX

BARWY  
JESIENI

STALOWO-BIAŁY CAPPUCCINO KASZTANOWY KORTEN



Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w kata-
logu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety  
kolorystycznej.
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STYROBUD MODERNO™
PŁYTKA TARASOWA

MIKROFAZA ODPORNOŚĆ NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

KL. III
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

KL 4
WŁAŚCIWOŚCI 

ANTYPOŚLIZGOWE

Płytka tarasowa STYROBUD MODERNO™ występuje w trzech 
formatach i jednej grubości.

grubość (mm)  60

ilość na palecie (m2) 12

waga palety (kg) ~1630

STYROBUD MODERNO™ nadaje otoczeniu nowoczesnego i eks-
kluzywnego charakteru, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naj-
bardziej wymagających Klientów.

STYROBUD MODERNO™ - CAPPUCCINO

Płytka tarasowa STYROBUD MODERNO™ to stylowa propozycja stworzona z myślą o nowoczesnej architekturze domów, biurow-
ców i budynków użyteczności publicznej. Jej wykorzystanie na tarasach, podjazdach, dziedzińcach czy placach pozwala zaaranżować 
elegancką i unikalną przestrzeń.  Płytka STYROBUD MODERNO™ wyróżnia się gładką fakturą powierzchni o właściwościach antypo-
ślizgowych. Krawędzie z mikrofazą nadają jej surowości, która komponuje się z minimalistyczną architekturą. Dostępna jest w 3 for-
matach, umożliwiających tworzenie regularnych kompozycji. Dwanaście wersji kolorystycznych obejmuje zarówno zdecydowane ko-
lory jak i stylowe melanże. W palecie barw COLORMIX zastosowana została dodatkowo technologia STYROBUD AQUA SUBSISTO™, 
zwiększająca trwałość i odporność płytki. 

20 cm

40 cm

60 cm40 cm

Płytka tarasowa STYROBUD MODERNO™ doskonale kompo-
nują się z innymi produktami STYROBUD. Wykorzystanie do 
wykończenia nawierzchni obrzeży PALINEA™ lub LIMES™, 
palisady a nawet standardowego obrzeża ogrodowego podkre-
śli styl tarasu lub ścieżki.

*Paleta barw dostępna na zamówienie

STYROBUD MODERNO™ - CAPPUCCINO

SZARY

STANDARD

GRAFITOWY ŻÓŁTY* BRĄZOWY CZERWONY

PRESTIGE*

NERO SOLARO BIANCO

COLORMIX

BARWY 
JESIENI

STALOWO-BIAŁY CAPPUCCINO KASZTANOWY KORTEN



Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w kata-
logu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety  
kolorystycznej.
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STYROBUD MEGAN™
PŁYTKA TARASOWA

FAZA ODPORNOŚĆ NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

KL. III
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

KL 4
WŁAŚCIWOŚCI 

ANTYPOŚLIZGOWE

Ciekawym rozwiązaniem jest przeplatanie płyt  
STYROBUD MEGAN™  z kruszywem lub trawą.

35cm

35cm

wymiary (cm)  35x35x4

ilość na palecie (szt) 144 

waga palety (kg) ~1590

Stały wymiar płytki tarasowej STYROBUD MEGAN™ gwarantuje 
precyzyjną aranżację projektu. 

STYROBUD MEGAN™ - BARWY JESIENI

Zewnętrzna płytka tarasowa STYROBUD MEGAN™ to klasyczne i trwałe rozwiązanie dla tarasów, ścieżek ogrodowych oraz schodów, 
które spełnia potrzeby najbardziej wymagających klientów. Dostępna w 12 wersjach kolorystycznych stanowi praktyczny element oto-
czenia oraz eleganckie wykończenie, komponujące się zarówno z minimalistycznym jak i śródziemnomorskim stylem budynków.

Równa powierzchnia zakończona fazą wyróżnia się dobrymi właściwościami antypoślizgowymi. Technologia Aqua Subsisto™, zasto-
sowana w wybranych wersjach kolorystycznych, chroni dodatkowo płytkę przed zabrudzeniami i wpływem warunków atmosferycz-
nych oraz zwiększa trwałość kolorów, poprawiając estetykę i odporność produktu. Dzięki temu płytka tarasowa STYROBUD MEGAN™ 
służyć będzie przez wiele lat.

Płytka tarasowa STYROBUD MEGAN™ jest propozycją dla  
wymagających klientów, ceniących dobry styl, prostotę  
i najwyższą jakość wykonania. Dzięki stonowanej palecie barw 
stanowi eleganckie uzupełnienie każdej aranżacji.

*Paleta barw dostępna na zamówienie

STYROBUD MEGAN™ - BIANCO

SZARY

STANDARD

PRESTIGE*

GRAFITOWY ŻÓŁTY* BRĄZOWY CZERWONY

NERO SOLARO BIANCO

COLORMIX

BARWY  
JESIENI

STALOWO-BIAŁY CAPPUCCINO KASZTANOWY KORTEN



Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w kata-
logu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety  
kolorystycznej.
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Płyta chodnikowa STYROBUD MEGAN™ stanowi estetyczne i funkcjonalne rozwiązanie dla tarasów, chodników, ścieżek czy alejek. 
Duże kwadraty umożliwiają ułożenie powierzchni zarówno ciągłej jak i wentylowanej, w której pojedyncze płyty oddzielone są trawą 
lub kamieniem ozdobnym. 

STYROBUD MEGAN™ dostępna jest w 12 wersjach kolorystycznych, doskonale prezentując się w geometrycznych i minimalistycz-
nych kompozycjach. W odmianie PRESTIGE płyta wykonywana jest w technologii płukanej, jeszcze bardziej podkreślającej fakturę jej 
powierzchni.

STYROBUD MEGAN™
PŁYTA CHODNIKOWA

Płyta chodnikowa STYROBUD MEGAN™ występuje w jednym  
rozmiarze i jednej grubości.

50 cm

50 cm
wymiary (cm)  50x50x7

ilość na palecie  (szt) 40

waga palety (kg) ~1570 

Stały wymiar płyty chodnikowej STYROBUD MEGAN™ gwarantuje 
precyzyjną aranżację projektu. 

STYROBUD MEGAN™ - SZARY

FAZA ODPORNOŚĆ NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

KL. III
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

KL 4
WŁAŚCIWOŚCI 

ANTYPOŚLIZGOWE

Płyty chodnikowe STYROBUD MEGAN™ doskonale komponują 
się z innymi produktami STYROBUD, takimi jak kostka brukowa 
STYROBUD PANTENON™ i STYROBUD ARCO™ czy obrzeża 
ogrodowe STYROBUD PALINEA i STYROBUD LIMES™.

*Paleta barw dostępna na zamówienie

STYROBUD MEGAN™ - SZARY

SZARY

STANDARD

PRESTIGE*

GRAFITOWY ŻÓŁTY* BRĄZOWY CZERWONY

NERO SOLARO BIANCO

COLORMIX

BARWY  
JESIENI

STALOWO-BIAŁY CAPPUCCINO KASZTANOWY KORTEN



Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w kata-
logu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety  
kolorystycznej.
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Szlachetna kostka brukowa STYROBUD PANTENON™ to połączenie tradycyjnego kształtu z oryginalnym wzornictwem. Jej lekko  
pofalowana faktura nawiązuje do naturalnych kamieni, takich jak bazalt, piaskowiec czy granit. Atrakcyjny wygląd lekko nieregular-
nych krawędzi kostki bez fazy idzie w parze z właściwościami antypoślizgowymi oraz najwyższą jakością kruszyw użytych w produkcji. 
Kostka występuje również w wersji płukanej PRESTIGE.
 
STYROBUD PANTENON™ dostępny jest w 12 kolorach, umożliwiając tworzenie zindywidualizowanych kompozycji. Paleta barw  
obejmująca ciepłe i surowe kolory sprawia, że taras lub podjazd z kostki PANTENON™ będzie dobrze komponował się zarówno ze 
stylem rustykalnym jak i nowoczesnym.

STYROBUD PANTENON™
KOSTKA BRUKOWA

Kostka brukowa STYROBUD PANTENON™ dostępna jest w 7  
formatach o długości od 10,5 cm do 21 cm i stałej szerokości 14 cm. 
Dzięki temu możliwe jest układanie niepowtarzalnych wzorów na 
tarasie czy podjeździe.  

grubość (mm)  60

ilość na palecie (m2) 13,14

waga palety (kg) ~1700

14 cm

14 cm

10,5 cm 12,3 cm 15,8 cm

19 cm 21 cm

14 cm

17,5 cm

STYROBUD PANTENON™ - GRAFITOWY

BEZ FAZY ODPORNOŚĆ NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

KL. III
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

KL 4
WŁAŚCIWOŚCI 

ANTYPOŚLIZGOWE

*Paleta barw dostępna na zamówienie

STYROBUD PANTENON™ - GRAFITOWY

SZARY

STANDARD

PRESTIGE*

GRAFITOWY ŻÓŁTY* BRĄZOWY CZERWONY

NERO SOLARO BIANCO

STYROBUD PANTENON™ stanowi również atrakcyjne uzupeł-
nienie powierzchni z innych produktów STYROBUD, tj. płytka  
tarasowa STYROBUD MEGAN™, STYROBUD STILO™ czy  
STYROBUD AKCENTO™. Taras lub ścieżka z kostki STYROBUD 
PANTENON™ może być estetycznie wykończona obrzeżami 
ogrodowymi STYROBUD PALINEA™ oraz STYROBUD LIMES™ 
lub palisadą SQUERO™, RINGO™ I NOSTALIT.

COLORMIX

BARWY
 JESIENI

STALOWO-BIAŁY CAPPUCCINO KASZTANOWY KORTEN



Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w kata-
logu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety  
kolorystycznej.
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Szlachetna kostka brukowa STYROBUD PANTENON CLASSIC™  to klasyczna odmiana kostki STYROBUD PANTENON™, która  
cechuje się idealnie gładką powierzchnią. Atrakcyjne wzornictwo, bogata paleta kolorów i gładka struktura kostki pozwala na uzyska-
nie estetycznych aranżacji. 

STYROBUD PANTENON CLASSIC™ dostępny jest w 12 kolorach, umożliwiając tworzenie zindywidualizowanych kompozycji. Paleta 
barw obejmująca ciepłe i surowe kolory sprawia, że taras lub podjazd z kostki PANTENON CLASSIC™ będzie dobrze komponował się 
zarówno ze stylem rustykalnym jak i nowoczesnym.

STYROBUD PANTENON™ CLASSIC
KOSTKA BRUKOWA

Kostka brukowa STYROBUD PANTENON™ CLASSIC dostępna jest 
w 7 formatach o długości od 10,5 cm do 21 cm i stałej szerokości 14 
cm. Dzięki temu możliwe jest układanie niepowtarzalnych wzorów 
na tarasie czy podjeździe.  

grubość (mm)  60

ilość na palecie (m2) 13,14

waga palety (kg) ~1700

14 cm

14 cm

10,5 cm 12,3 cm 15,8 cm

19 cm 21 cm

14 cm

17,5 cm

STYROBUD PANTENON™ CLASSIC - GRAFITOWY 

BEZ FAZY ODPORNOŚĆ NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

KL. III
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

KL 4
WŁAŚCIWOŚCI 

ANTYPOŚLIZGOWE

*Paleta barw dostępna na zamówienie

STYROBUD PANTENON CLASSIC™ - GRAFITOWY

SZARY

STANDARD

COLORMIX

PRESTIGE*

GRAFITOWY ŻÓŁTY* BRĄZOWY CZERWONY

BARWY  
JESIENI

STALOWO-BIAŁY CAPPUCCINO KASZTANOWY

NERO SOLARO BIANCO

STYROBUD PANTENON™ CLASSIC stanowi również atrakcyjne 
uzupełnienie powierzchni z innych produktów STYROBUD, tj. 
płytka tarasowa STYROBUD MEGAN™, STYROBUD STILO™ czy  
STYROBUD AKCENTO™. Taras lub ścieżka z kostki STYROBUD 
PANTENON™ może być estetycznie wykończona obrzeżami 
ogrodowymi STYROBUD PALINEA™ oraz STYROBUD LIMES™ 
lub palisadą SQUERO™, RINGO™ I NOSTALIT.

KORTEN



Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w kata-
logu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety  
kolorystycznej.
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STYROBUD PLATINO™ to nowoczesne, szlachetne kostki brukowe, wykorzystywane zarówno na tarasach, ścieżkach wokół domu jak 
i podjazdach do garażu. Powierzchnia o właściwościach antypoślizgowych gwarantuje wygodę użytkowania, zaś mikrofaza wzmacnia 
odporność kostki na uszkodzenia brzegów oraz odpryski. 

Linia STYROBUD PLATINO™ obejmuje 8 rozmiarów w formacie prostokątnym – od najmniejszych kostek 15x25 cm do najwięk-
szych 25x45 cm, dostępnych w 7 ciepłych oraz surowych kolorach. Umożliwia to tworzenie różnorodnych geometrycznych układów,  
harmonizujących zarówno z bryłami nowoczesnych budynków jaki pasujących do tradycyjnej architektury. 

STYROBUD PLATINO™
KOSTKA BRUKOWA

Kostka brukowa STYROBUD PLATINO™ występuje w ośmiu  
formatach.

grubość (mm)  60

ilość na palecie  (m2) 11,4

waga palety (kg) ~1540

STYROBUD PLATINO™ jest nowoczesnym rozwiązaniem dla  
Klientów ceniących proste a zarazem efektowne geometryczne 
wzory. 

STYROBUD PLATINO™ - STALOWO-BIAŁY

20 cm

15 cm

25 cm

35 cm 40 cm 45 cm

25 cm 30 cm 35 cm

35 cm 42,5 cm

MIKROFAZA ODPORNOŚĆ NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

KL. III
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

KL 4
WŁAŚCIWOŚCI 

ANTYPOŚLIZGOWE

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Stylowym zakończeniem nawierzchni z kostek STYROBUD PLATINO™, 
takich jak tarasy, ścieżki czy podjazdy i miejsca parkingowe przed  
domem, będą klasyczne obrzeża i krawężniki STYROBUD. 

STYROBUD PLATINO™ - STALOWO-BIAŁY

PRESTIGE*

NERO SOLARO BIANCO

COLORMIX

BARWY  
JESIENI

STALOWO-BIAŁY CAPPUCCINO KASZTANOWY KORTEN



Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w kata-
logu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety  
kolorystycznej.
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Nowoczesna, linia kostek szlachetnych STYROBUD™ z mikrofazą stanowi odpowiedź na minimalistyczne trendy w architekturze. Lek-
ko nierówne krawędzie sprawiają, że powierzchnia tarasu, ścieżki ogrodowej czy podjazdu przyciąga wzrok, gwarantując jednocześnie 
bezpieczne i wygodne użytkowanie przez długie lata. Kostka występuje w wersji COLORMIX jak i płukanej PRESTIGE.   

STYROBUD AKCENTO™ dostępna jest w formacie prostokątnych kostek w dziewięciu formatach, od najmniejszej 12x18 cm do  
największej 24x36 cm. W połączeniu z paletą siedmiu barw daje to pełną swobodę w tworzeniu różnorodnych kompozycji  
geometrycznych i kolorystycznych.

STYROBUD AKCENTO™
KOSTKA BRUKOWA

Kostka brukowa STYROBUD AKCENTO™ występuje w dziewięciu 
formatach.

grubość  (mm)  60

ilość na palecie  (m2) 9,87

waga palety (kg) ~1330

Ten model kostki brukowej STYROBUD stanowi stylowy akcent 
każdej inwestycji.

STYROBUD AKCENTO™ - STALOWO-BIAŁY

18 cm

12 cm

24 cm

18 cm

18 cm 24 cm 30 cm

24 cm 30 cm 36 cm

30 cm 36 cm

MIKROFAZA ODPORNOŚĆ NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

KL. III
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

KL 4
WŁAŚCIWOŚCI 

ANTYPOŚLIZGOWE

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Efektownym zakończeniem powierzchni z kostki STYROBUD AKCENTO™ 
będą obrzeża ogrodowe STYROBUD PALINEA™ i STYROBUD LIMES™ oraz 
palisady SQUERO™, RINGO™ i NOSTALIT.

STYROBUD AKCENTO™ - STALOWO-BIAŁY

PRESTIGE*

NERO SOLARO BIANCO

COLORMIX

BARWY  
JESIENI

STALOWO-BIAŁY CAPPUCCINO KASZTANOWY KORTEN



Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w kata-
logu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety  
kolorystycznej.
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Rustykalny styl szlachetnej kostki brukowej STYROBUD STILO™ podkreślają proste, lekko nieregularne krawędzie,  
tworzące charakterystyczne, wyraźne spoiny. Dzięki temu powierzchnia tarasu, ścieżki czy podjazdu nabiera dynamicznego,  
oryginalnego wyglądu. 

STYROBUD STILO™ dostępny jest w formacie prostokątów w ośmiu formatach – od 12x21 cm do dużych kostek 20x38 cm, w 7  
kolorach obejmujących zarówno barwy ciepłe jak i surowe. Umożliwia to tworzenie zróżnicowanych kompozycji geometrycznych oraz 
kolorystycznych, dopasowanych do stylu budynku oraz jego otoczenia.    

STYROBUD STILO™
KOSTKA BRUKOWA

Kostka brukowa  STYROBUD STILO™ występuje w ośmiu  
formatach.

grubość  (mm)  60

ilość na palecie  (m2) 12

waga palety (kg) ~1620

Linia STYROBUD STILO™, nawiązuje swym surowym wyglądem 
do ciętych płyt kamiennych, zachwycając najbardziej wymagają-
cych klientów.  

STYROBUD STILO™ - BARWY JESIENI

16 cm

12 cm

20 cm

25 cm

21 cm 26 cm

19 cm 24 cm 29 cm

32 cm 38 cm

MIKROFAZA ODPORNOŚĆ NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

KL. III
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

KL 4
WŁAŚCIWOŚCI 

ANTYPOŚLIZGOWE

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Efektownym zakończeniem powierzchni z kostki STYROBUD STILO™ będą 
obrzeża ogrodowe STYROBUD PALINEA™ i STYROBUD LIMES™ oraz  
palisady SQUERO, RINGO™ i NOSTALIT.

STYROBUD STILO™ - BARWY JESIENI

PRESTIGE*

NERO SOLARO BIANCO

COLORMIX

BARWY  
JESIENI

STALOWO-BIAŁY CAPPUCCINO KASZTANOWY KORTEN



Prosimy nie sugerować się wyłącznie kolorami w kata-
logu, gdyż mogą one odbiegać od rzeczywistej palety  
kolorystycznej.
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Elegancka, szlachetna kostka brukowa STYROBUD RESTO™ powstała z myślą o Klientach ceniących oszczędne wzornictwo.  
Wykorzystując prostokątne oraz kwadratowe elementy linii RESTO™, dostępne w siedmiu kolorach, możliwe jest uzyskanie  
harmonijnych wzorów stanowiących stylowe uzupełnienie przestrzeni wokół domu. 

Kostka występuje w wersji COLORMIX oraz płukanej PRESTIGE. Zastosowanie mikrofazy zwiększa trwałość kostki i wygodę jej  
użytkowania. Z kolei technologia STYROBUD AQUA SUBSISTO™ zapewnia trwałość kolorów oraz odporność na zabrudzenia  
i warunki atmosferyczne. Dzięki temu taras, ścieżka czy podjazd wyłożony kostkami z linii STYROBUD RESTO™ będzie służyć przez 
wiele lat. 

STYROBUD RESTO™
KOSTKA BRUKOWA

Kostka brukowa STYROBUD RESTO™ występuje w trzech  
formatach.

grubość  (mm)  60

ilość na palecie  (m2) 12,96 

waga palety (kg) ~1720

Stylowa kostka STYROBUD RESTO™ to elegancka linia, która  
zapewnia efektowny wygląd każdej przestrzeni. 

STYROBUD RESTO™ - CAPPUCCINO

20 cm

10 cm 20 cm 30 cm

MIKROFAZA ODPORNOŚĆ NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

KL. III
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

KL 4
WŁAŚCIWOŚCI 

ANTYPOŚLIZGOWE

*Paleta barw dostępna na zamówienie

STYROBUD RESTO™ - STALOWO-BIAŁY

SZARY*

STANDARD

GRAFITOWY* ŻÓŁTY* BRĄZOWY*

PRESTIGE*

NERO SOLARO BIANCO

COLORMIX

BARWY  
JESIENI

STALOWO-BIAŁY CAPPUCCINO KASZTANOWY KORTEN
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STYROBUD NOSTALIT należy do przemysłowej klasy kostek brukowych, które mogą być wykorzystane zarówno w otoczeniu domu, 
jak i w przemyśle oraz w przestrzeni publicznej. Produkt jest ekonomicznym rozwiązaniem dla inwestorów przy budowie chodników 
oraz infrastruktury drogowej, takiej jak uliczki osiedlowe, parkingi czy place manewrowe. 

Kostki brukowe STYROBUD NOSTALIT oferowane są w formacie kwadratu 12x12 cm oraz prostokątów 12x9 cm i 12x18 cm  
o grubości 4 i 6 cm i zaokrąglonych wierzchołkach. Pięć standardowych barw pozwala na dostosowanie koloru nawierzchni do  
potrzeb inwestora. 

STYROBUD NOSTALIT
KOSTKA BRUKOWA

Kostka brukowa STYROBUD NOSTALIT występuje w trzech forma-
tach i dwóch grubościach.

grubość  (mm) 40 / 60

ilość na palecie  (m2)  18,44 / 13,83

waga palety (kg) ~1660 / ~1860

STYROBUD NOSTALIT to ekonomiczne rozwiązanie dla dużych 
powierzchni przy zakładach, fabrykach oraz miejsc publicznych  
o intensywnym natężeniu ruchu.

STYROBUD NOSTALIT - GRAFITOWY

12 cm

9 cm 12 cm 18 cm

FAZA ODPORNOŚĆ NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

KL. III
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

KL 4
WŁAŚCIWOŚCI 

ANTYPOŚLIZGOWE

*Paleta barw dostępna na zamówienie

STYROBUD NOSTALIT - GRAFIT

SZARY GRAFITOWY ŻÓŁTY* BRĄZOWY CZERWONY

STANDARD
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Styl retro przemysłowej kostki brukowej STYROBUD HOLLAND nawiązuje do cegieł klinkierowych, układanych niegdyś na  
ulicach. Stanowi ekonomiczne rozwiązanie dla pieszych i kołowych ciągów komunikacyjnych. Znajduje również zastosowanie na  
powierzchniach przemysłowych oraz na prywatnych posesjach. 

Kostka STYROBUD HOLLAND dostępna w formacie kwadratu 10x10 cm i prostokąta 20x10 cm o grubości 4, 6 i 8 cm, co  
zwiększa jej uniwersalność. Zastosowanie fazy poprawia walory wizualne powierzchni oraz zwiększa jej wytrzymałość, nawet przy du-
żym obciążeniu i natężeniu ruchem. Dostępna na zamówienie wersja bezfazowa ułatwia poruszanie się po ścieżkach rowerom, wóz-
kom dziecięcym oraz osobom z walizkami na kółkach. Jest również wygodna w utrzymaniu, szczególnie zimą. 

STYROBUD HOLLAND
KOSTKA BRUKOWA

Kostka brukowa STYROBUD HOLLAND występuje w dwóch  
formatach i trzech grubościach.

grubość  (mm) 40 / 60 / 80

ilość na palecie  (m2) 17,28 / 12,96 / 10,8

waga palety (kg) ~1560 / ~1750 / ~1950

Ze względów użytkowych uniwersalna kostka STYROBUD  
HOLLAND polecana jest przede wszystkim inwestorom  
komercyjnym oraz samorządom. 

STYROBUD HOLLAND - SZARY, CZERWONY

10 cm

10 cm 20 cm

FAZA / BEZ FAZY ODPORNOŚĆ NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

KL. III
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

KL 4
WŁAŚCIWOŚCI 

ANTYPOŚLIZGOWE

STYROBUD HOLLAND - SZARY, GRAFITOWY

SZARY GRAFITOWY ŻÓŁTY BRĄZOWY CZERWONY

STANDARD
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STYROBUD BEHATON maszynowy jest kostką przeznaczoną dla przestrzeni publicznych i przemysłowych oraz miejsc obciążo-
nych dużym ruchem kołowym, jak wewnętrzne ulice, podjazdy, parkingi czy stacje paliw. Charakterystyczny kształt umożliwia trwałe  
i precyzyjne ułożenie płaszczyzny. Kostki zachowują spójność nawet w przypadku położenia nawierzchni na skarpie lub uszkodzenia 
krawężnika. 

W ofercie STYROBUD dostępne są kostki BEHATON o grubości 6 i 8 cm z fazą, w pięciu podstawowych kolorach. Na zamówienie  
wykonywana jest również w wersji bez fazy, dzięki czemu może być wykorzystywana również na ścieżkach spacerowych czy  
rowerowych.  

STYROBUD BEHATON
KOSTKA BRUKOWA

Kostka brukowa STYROBUD BEHATON występuje w jednym  
rozmiarze.

grubość  (mm)  60* / 80*

ilość na palecie  (m2) 12,77 / 10,64

waga palety (kg) ~1720 / ~1910

Ze względu na swój kształt BEHATON maszynowy nazywany jest 
również kością lub puzzlem. 
*BEHATON MASZYNOWY - dostępny na zamówienie w wersji bez 
fazy

STYROBUD BEHATON™ - SZARY

16,5 cm

20 cm

FAZA / BEZ FAZY ODPORNOŚĆ NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

KL. III
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

KL 4
WŁAŚCIWOŚCI 

ANTYPOŚLIZGOWE

*Paleta barw dostępna na zamówienie

STYROBUD BEHATON™ - SZARY

SZARY GRAFITOWY* ŻÓŁTY* BRĄZOWY* CZERWONY*

STANDARD
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Wytrzymała i funkcjonalna płyta ażurowa STYROBUD MEBA przeznaczona jest przede wszystkim do utwardzania ścieżek, dróg, 
parkingów i podjazdów, również tam, gdzie odbywa się intensywny ruch samochodowy. Z tego względu może być stosowana jest 
zarówno na działkach rekreacyjnych jak i na placach budowy. Oprócz tego płyty wykorzystywane są do umacniania skarp, wzniesień 
czy rowów melioracyjnych. 

Konstrukcja płyty ażurowej pozwala na swobodne przesiąkanie wody do gruntu, umożliwiając tworzenie powierzchni przyjaznych 
środowisku. Odpowiednio duże prześwity mogą być wypełnione trawą, drobnym kamieniem lub grysem, dzięki czemu STYROBUD 
MEBA jest rozwiązaniem zarówno trwałym, praktycznym jak i estetycznym. 

STYROBUD MEBA
PŁYTA AŻUROWA

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

KL. III
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

KL 4KL 4
WŁAŚCIWOŚCI 

ANTYPOŚLIZGOWE

Płyta ażurowa STYROBUD MEBA™ występuje w jednym rozmia-
rze i dwóch grubościach. Dzięki temu może posłużyć do tworzenia 
różnorodnych kształtów.

grubość (mm) 80 / 100

ilość na palecie  (szt) 50

waga palety (kg) ~1350 / ~1670

STYROBUD MEBA - SZARY

Płyta ażurowa STYROBUD MEBA jest skierowana do osób  
szukających trwałego, praktycznego i ekologicznego rozwiązania 
dla alejek działkowych, ścieżek ogrodowych lub przydomowych 
parkingów. 

40 cm

FAZA

60 cm

MEBA 80mm

MEBA 100mm

SZARY GRAFITOWY* ŻÓŁTY* BRĄZOWY*

STANDARD

*Paleta barw dostępna na zamówienie

Płyta ażurowa STYROBUD MEBA jest skierowana do osób  
szukających trwałego, praktycznego i ekologicznego rozwiązania 
dla alejek działkowych, ścieżek ogrodowych lub przydomowych 
parkingów. 

STYROBUD MEBA - SZARY  & STYROBUD HOLLAND - GRAFITOWY
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Betonowe obrzeża stanowią niezbędny element każdego tarasu, 
ścieżki czy podjazdu, zwiększając estetykę i porządkując całość 
kompozycji. Jednak ich podstawowym zadaniem jest utrzymywa-
nie nawierzchni w całości i zapobieganie przesuwaniu się kostek  
brukowych lub płyt. Oddzielają również ułożone powierzchnie od 
trawy oraz innej ogrodowej roślinności.  

W ofercie STYROBUD dostępne są klasyczne obrzeża betonowe 
z fazą, która zwiększa odporność na pęknięcia lub ukruszenia. 
Obrzeże lekkie z zamkiem (pióro-wpust) o grubości 6 cm może 
być stosowane do wykończenia kostek szlachetnych STYROBUD. 
Grubsze, ośmiocentymetrowe obrzeże betonowe przeznaczone 
jest do płyt chodnikowych oraz kostek przemysłowych. 

Obrzeża palisadowe wyróżniają się z kolei charakterystycznym 
kształtem, łącząc funkcję wykończeniową z dekoracyjną. W ofer-
cie STYROBUD znajdują się dwa modele kształt przypominający 
szereg ułożonych obok siebie palisad kwadratowych. STYROBUD  
PALINEA to obrzeże z zamkiem (pióro-wpust) o grubości 6 cm, 
posiadające wyraźną fakturę. Grubszy STYROBUD LIMES™  
wyróżnia się jednolicie barwioną powierzchnią oraz estetyczną 
formą. 

OBRZEŻA OGRODOWE

wymiary (cm) 6x20x100 / 8x30x100

ilość na palecie  (szt) 60 /33

waga palety (kg) ~1560 / ~1780

bez zamka

z zamkiem

OBRZEŻE STYROBUD ASPRO™

SZARY GRAFITOWY ŻÓŁTY* BRĄZOWY CZERWONY

STANDARD

STYROBUD 
PALINEA

wymiary (cm) 6X28X50

ilość na palecie  (szt) 114

waga palety (kg) ~1820

STYROBUD 
LIMES™

wymiary (cm) 8X30X48

ilość na palecie  (szt) 60

waga palety (kg) ~1450

bez zamkaz zamkiem

OBRZEŻA ASPRO
Obrzeże ogrodowe STYROBUD ASPRO™ to prostokątne płyty  
o szerokiej gamie zastosowań. Rozmiar oraz waga umożliwiają  
wykorzystanie produktu jako element wykończenia schodów,  
murków oporowych a także chodników i ścieżek. Chropowata  
faktura dostępna w różnych kolorach nadaje produktowi  
elegancki wygląd dzięki czemu pasuje idealnie jako element ozdobny  
montowany w orientacji poziomej lub pionowej. Styrobud Aspro 
charakteryzuje się dużą wytrzymałością dodając przestrzeni  
odpowiedni charakter i podkreślając jej ekskluzywność.
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PALISADA STYROBUD RINGO™ - GRAFITOWY

Palisady betonowe są stylowym uzupełnieniem oferty obrzeży ogrodowych oraz krawężników STYROBUD. Ich ozdobny charak-
ter łączy się z praktycznym zastosowaniem. Betonowe elementy najczęściej służą do oddzielania chodnika czy ścieżki od trawnika 
lub rabatki kwiatowej. Umożliwiają także wykorzystanie nierówności terenu przy aranżacji ogrodu, stanowiąc wzmocnienie skarp  
i łagodząc różnice poziomów. W ofercie STYROBUD dostępne są 3 modele palisady betonowej - słupek Sqero o kwadratowym  
profilu, NOSTALIT o profilu prostokąta oraz RINGO™ z charakterystycznym profilem w kształcie półksiężyca. Dzięki temu RINGO™ 
umożliwia tworzenie łuków, okręgów a nawet palisad sinusoidalnych.  Słupki palisad STYROBUD barwione w masie o stałej wysokości 
40 cm występują w 5 standardowych kolorach.  

PALISADY

wymiary (cm) 40x9,5x11,5

ilość na palecie  (szt) 112

waga palety (kg) ~1010

STYROBUD 
RINGO™

STYROBUD 
SQUERO™

STYROBUD 
NOSTALIT

wymiary (cm) 40x12x12

ilość na palecie  (szt) 84

waga palety (kg) ~850

wymiary (cm) 40x12x18

ilość na palecie  (szt) 60

waga palety (kg) ~1080

Betonowe gazony w kształcie półksiężyca stanowią atrakcyjne uzupełnienie kompozycji ogrodu czy parku. Te elementy małej  
architektury stosowane są też często do dekoracji przestrzeni placów, chodników, deptaków oraz otoczenia obiektów publicznych 
i komercyjnych. Pojedynczo mogą służyć za trwałe donice, ułożone obok siebie stworzą niezwykłą rabatkę zaś ustawione jeden na 
drugim będą stanowić okwiecony murek. W ofercie STYROBUD dostępne są gazony barwione w masie w dwóch formatach i pięciu 
standardowych kolorach. 

GAZONY

wymiary (cm) 20x28x34 28x40x50

ilość na palecie  (szt) 54 16

waga palety (kg) ~880 ~670

STANDARD

COLORMIX

PIASKOWY AGAT KASZTANOWY KORTEN LATTE

GAZONY STYROBUD - KORTEN, LATTE

SZARY GRAFITOWY ŻÓŁTY* BRĄZOWY CZERWONY
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Betonowe korytka ściekowe służą do odprowadzania nadmiaru wody z opadów atmosferycznych. Stosowane są jako element  
systemów melioracyjnych parkingów, placów, dróg a także otoczenia obiektów publicznych, komercyjnych oraz prywatnych posesji. 
Oferta STYROBUD obejmuje trzy modele korytek betonowych, dostępnych w pięciu standardowych kolorach. 

KORYTKA

wymiary (cm) 15x33x60 8x33x25 20/18x50x33

ilość na palecie  (szt) 24 108 24

waga palety (kg) ~1360 ~1300 ~1520

KORYTKA STYROBUD

1 2 3

1
2 3

Standardowym wykończeniem powierzchni z kostek brukowych oraz płyt chodnikowych i tarasowych STYROBUD są klasyczne  
krawężniki. Ich zadaniem jest utrzymywanie spójności ułożonych elementów oraz zabezpieczanie obrębów płaszczyzn, np. przed koła-
mi wjeżdżających samochodów. W ofercie STYROBUD dostępne są krawężniki w 3 formatach oraz 5 standardowych kolorach. 

KRAWĘŻNIKI

wymiary (cm) 12x25x100 15x30x100 20x30x100

ilość na palecie  (szt) 21 15 12

waga palety (kg) ~1350 ~1470 ~1580

1 2 3

1 2 3

KRAWĘŻNIK STYROBUD
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 
ZALECENIA I WSKAZÓWKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA I EKSPLOATACJI 

Nasze produkty od lat cieszą się niezmiennie dużym zainteresowaniem klientów indywidualnych, wykonawców, deweloperów oraz 
dystrybutorów. Z myślą o nich przygotowaliśmy zalecenia i wskazówki dotyczące właściwego wykonania i eksploatacji nawierzchni  
z wykorzystaniem naszych kostek. 

1. Przygotowanie inwestycji i zakup
 
Bogata oferta STYROBUD pozwala dopasować wzory i kolorystykę powierzchni z kostki brukowej do indywidualnych upodobań  
inwestora. Powinny być one jednak sprecyzowane w profesjonalnym projekcie, który pozwoli zaplanować wymiary, wzory, układy  
kolorystyczne czy modele wykorzystanych kostek. Projekt powinien również uwzględniać dobór parametrów kostki do obciążeń  
i natężenia ruchu na planowanej nawierzchni. 
W momencie dostawy zakupionych kostek należy sprawdzić ich zgodność ze złożonym zamówieniem oraz danymi na  
dokumencie dostawy (WZ), oraz stan fizyczny pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, transportowych lub in-
nych widocznych ubytków. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą, gdyż po wbu-
dowaniu kostki nie ma podstaw do jej reklamacji. 

2. Korytowanie i niwelacja
 
Po określeniu parametrów kostki, właściwych dla planowanego przeznaczenia nawierzchni, należy przystąpić do odpowiednie-
go przygotowania podłoża. Na wytyczonym obszarze konieczne jest korytowanie, czyli wykonanie wykopu o długości i szerokości  
powierzchni, na której będzie układana kostka, oraz usunięcie kolejnych warstw ziemi - humusu i gruntu rodzimego.
Głębokość takiego wykopu zależna jest od przewidywanego rodzaju oraz natężenia ruchu i wynosi zazwyczaj od 20 do 70 cm.  
Należy również brać pod uwagę ułożenie krawężników oraz obrzeży. Kolejny etap stanowi niwelacja, czyli wyrównanie  
i ukształtowanie powierzchni gruntu umożliwiające równe ułożenie warstw podbudowy, oraz wykonanie odpowiednich spadków dla 
skutecznego odprowadzania wody.

3. Wykonanie podbudowy
 
Podbudowa, układana na zniwelowanym, gruncie spełnia rolę warstwy nośnej, filtracyjnej i mrozoodpornej. Wykonana  
prawidłowo, z wykorzystaniem atestowanych materiałów i zgodnie z projektem uwzględniającym warunki gruntowe, odwodnieniowe  
i eksploatacyjne, zapewnia trwałość nawierzchni z kostki brukowej.
Do podbudowy należy użyć naturalnych lub łamanych kruszyw mrozoodpornych o frakcji 0-31 mm, zaś przy przewidywanym  
większym obciążeniu do 60 mm. Grubość warstwy zależy od rodzaju podłoża gruntowego, strefy przemarzania, obciążenia, rodzaju 
surowca i przeznaczenia powierzchni. Kruszywa do podbudowy należy układać warstwowo zgodnie z uziarnieniem, zagęszczając za 
pomocą zagęszczarki wibracyjnej każdą warstwę oddzielnie aż do uzyskania odpowiedniego parametru zagęszczenia i stabilności. 
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4. Podsypka
 
Na tak przygotowanej podbudowie układana jest podsypka, warstwa zapewniająca dobre osadzenie się kostek brukowych oraz 
niwelująca niewielkie, dopuszczalne przez normy, różnice w ich grubości. Podsypka powinna być wykonana z piasku naturalnego 
o frakcji 0/4, zaś jej grubość po zagęszczeniu powinna wynosić od 3-5 cm.  

5. Układanie nawierzchni
 
Aby wyeliminować różnice w odcieniach kolorów poszczególnych kostek, ich układanie powinno odbywać się z minimum trzech 
palet. Zasada ta pozwala uzyskać równomierną powierzchnię, dająca najlepszy efekt wizualny. Należy przy tym wybierać kostki  
pionowo z kolejnych warstw. Warto też korzystać z przygotowanego uprzednio projektu, szczególnie jeśli na powierzchni mają  
znaleźć się określone wzory. Prace należy zacząć od krawędzi nawierzchni, obramowanej uprzednio krawężnikami, palisadami czy 
obrzeżami, by następnie kontynuować na już ułożonej powierzchni. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia podsypki. 
Podczas układania kostki należy zachować odstępy (fugi) o szerokości 3-5 mm, które następnie zostaną zasypane piaskiem  
płukanym. Właściwe wykonanie odstępów zabezpiecza kostki przed przesuwaniem się podczas zagęszczania powierzchni oraz 
 uszkodzeniami górnych krawędzi podczas eksploatacji. Zbyt małe spowodują wzajemne tarcie kostek o siebie. 

6. Fugowanie
 
Fugowanie to ostatni etap układania kostki. Wykonane prawidłowo umożliwia wzajemną współpracę kostek, wzmacniając  
i stabilizując ułożoną powierzchnię. Odstępy muszą być bardzo dokładnie wypełnione piaskiem płukanym (bez gliny) o frakcji 0-2 m. 
Kilkukrotne zamiecenie powierzchni umożliwi lepsze wniknięcie piasku w szczeliny.  

7. Zagęszczanie nawierzchni
 
Końcowym zabiegiem jest zagęszczanie, umożliwiające równomiernie osadzanie i stabilizację kostki. W tym procesie wykorzystuje się 
maszynę z płytą wibracyjną, której drgania ubijają ułożoną powierzchnię i eliminują wszelkie nierówności. Ważne jest, by kostka była 
sucha i posypana piaskiem, zaś płyta osłonięta gumową podkładką. Pozwoli to uniknąć uszkodzeń i zarysowań kostki, jak nieestetycz-
nych plam z roztartego, mokrego piasku. Po zagęszczeniu powierzchnia z kostki brukowej jest gotowa do eksploatacji.
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Nawet najbardziej wytrzymała i odporna kostka brukowa wymaga zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych. Obejmują 
one przede wszystkim regularne zamiatanie nawierzchni, okresowe zmywanie wodą, usuwanie zabrudzeń a jeśli zachodzi koniecz-
ność, także uzupełnianie fug. Szczególną uwagę należy zwracać na miejsca o słabszym nasłonecznieniu, narażone na osadzenia się 
mchu, grzybów i porostów. Najłatwiej pozbyć się ich za pomocą myjki ciśnieniowej oraz środków myjących, uważając jednocześnie 
by nie wypłukać fug. Próby mechanicznego usunięcia mogą naruszyć warstwę licową kostki, prowadząc do osłabienia struktury całej  
nawierzchni oraz jej odporności na czynniki zewnętrzne. 

Bardzo często na nowej kostce brukowej można zauważyć biały osad lub jasne plamy. To tzw. wykwity wapienne, powstające na 
skutek reakcji fizycznych i chemicznych zachodzących w dojrzewającym betonie. Ten naturalny proces nie stanowi wady produktu  
i podstawy do reklamacji. Wykwity znikają samoistnie w okresie od kilku tygodni do 2-3 lat pod wpływem warunków  
atmosferycznych (opady deszczu) oraz naturalnej eksploatacji. 

Dobór odpowiednich surowców i rozwiązania wykorzystywane podczas produkcji umożliwiają ograniczenie występowania wykwitów, 
zabrudzeń oraz osadzania się mchów, grzybów czy porostów. W szlachetnych produktach STYROBUD stosowana jest technologia 
STYROBUD AQUA SUBSISTO™, której rola polega na uszczelnieniu elementu prefabrykowanego poprzez obniżenie podciągania 
kapilarnego wody oraz zmniejszenie nasiąkliwości betonu. Dzięki temu kostka jest lepiej zabezpieczona przed szkodliwym wpły-
wem wysokich temperatur, mrozu i środków odladzających. STYROBUD AQUA SUBSISTO™ zapewnia optymalną ochronę przed  
zabrudzeniami oraz wrastaniem alg, mchów i porostów. Redukuje również występowanie wykwitów wapiennych oraz zapewnia zwięk-
szoną trwałość i stabilizację koloru. 

Wreszcie należy pamiętać, że powierzchnia z kostki brukowej powinna być użytkowana zgodnie z projektowanym przeznaczeniem 
oraz przepisami inżynierii drogowej i budowalnej. Używanie środków odladzających i powierzchniowo czynnych powinno odbywać się 
w odpowiednim stężeniu i środowisku. 

Niniejszy katalog jest materiałem poglądowym. Ze względu na technikę druku rzeczywista kolorystyka produktów może nieznacznie 
różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. 

Szczegółowe instrukcje układania i eksploatacji powierzchni brukowych, z którymi należy się bezwzględnie zapoznać przed rozpoczę-
ciem prac montażowych, znajdują się na stronie internetowej producenta. Niestosowanie się do instrukcji, wskazówek i zaleceń może 
skutkować utratą uprawnień gwarancyjnych. 

PIELĘGNACJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ INDEKS PRODUKTÓW

PRODUKT strona  
w katalogu

ilość 
formatek grubość (mm)

KOLORY

STANDARD COLORMIX PRESTIGE

Kostka brukowa  
i tarasowa

STYROBUD CAMINO™ 8 6 80 X X X

STYROBUD NOVI™ 10 5 80 X X X

STYROBUD LAPANO™ 12 3 80 X X X

STYROBUD TRIBANO™ 14 3 80 X X X

STYROBUD STARCO™ 16 5 60 X X X

STYROBUD ARCO™ 18 3 60 X X X

STYROBUD VIVIEN™ 20 5 80 X X X

STYROBUD MODERNO™ 22 3 60 X X X

STYROBUD MEGAN™  (tarasowa) 24 1 40 X X X

STYROBUD MEGAN™  (chodnikowa) 26 1 70 X X X

STYROBUD PANTENON™ 28 7 60 X X X

STYROBUD PANTENON CLASSIC™ 30 7 60 X X X

STYROBUD PLATINO™ 32 8 60 X X

STYROBUD AKCENTO™ 34 9 60 X X

STYROBUD STILO™ 36 8 60 X X

STYROBUD RESTO™ 38 3 60 X X X

STYROBUD NOSTALIT 40 3 40 / 60 X

STYROBUD HOLLAND 42 2 40 / 60 / 80 X

STYROBUD BEHATON 44 1 60 / 80 X

STYROBUD MEBA 46 1 80 / 100 X

Galanteria betonowa grubość (cm) STANDARD

OBRZEŻA OGRODOWE 48 2 60 / 80 X

OBRZEŻE STYROBUD PALINEA 49 1 60 X

OBRZEŻE STYROBUD LIMES™ 49 1 80 X

GAZONY 51 2 ND X X

KORYTKA 52 3 ND X

KRAWĘŻNIKI 53 3 12 / 15 / 20 X

Palisady STANDARD

SQUERO 50 1 X

RINGO™ 50 1 X

NOSTALIT 50 1 X
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KONTROLA JAKOŚCI
STYROBUD przywiązuje najwyższą wagę do jakości oraz parametrów technicznych produkowanych produktów. 

Gwarantuje to zakładowe laboratorium betonu, dysponujące najnowszymi urządzeniami do badania właściwości próbek oraz profe-
sjonalną i doświadczoną kadrą. Mieszanki betonowe oraz prefabrykaty podlegają szczegółowej kontroli na każdym etapie produkcji  
w zakładach STYROBUD – od dostawy surowców do gotowego wyrobu.

Mobilne laboratoria samochodowe umożliwiają nadzór nad jakością produktów dostarczanych przez STYROBUD na liczne  
inwestycje publiczne, komercyjne i prywatne. Własne laboratorium STYROBUD pozwala zaspokoić indywidualne potrzeby Klientów,  
otrzymujących mieszanki betonowe i prefabrykaty o wymaganych parametrach oraz zgodnych z europejskimi normami  
i standardami. 

Dodatkowo laboratorium umożliwia opracowywanie innowacyjnych rozwiązań oraz procedur poprawiających konkurencyjność  
szerokiej gamy oferowanych produktów. Dzięki temu STYROBUD pozostaje w czołówce firm z branży betonu towarowego oraz  
prefabrykatów betonowych. 
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PARTNER HANDLOWY

STYROBUD B.T.K RADOMSCY  
SIEDZIBA FIRMY

Trzeboś, ul Górna 194
36-050 Sokołów Małopolski

tel. : 17 77 27 930

ODDZIAŁ RZESZÓW 
(BETON TOWAROWY)

ul. Ciepłownicza
35-001 Rzeszów

tel. : +48 607 106 790

OGRÓD WYSTAWOWY
ul. Warszawska 284
tel.  +48 665 690 255

ODDZIAŁ KROSNO 
(BETON TOWAROWY  

I ZAKŁAD PREFABRYKACJI)
Szczepańcowa, ul. Przemy-

słowa 24
38-457 Szczepańcowa

tel. : +48 722 112 113


