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Бетонні стінові блоки 



Старе місто 
(товщина 40 мм) 

Класична краса і форма визначають 
специфіку бруківки «Старе місто». 
Особливістю цього виду  плитки  є 
помітно закруглені кути і краї, гладка 
поверхня, а також вузькі шви. 

 
Така форма створює великі  
можливості для творчості. 
Наявність дрібних елементів дозволяє 
створювати різноманітні рисунки. 
Саме завдяки їм можна створити 
колеса, кільця, а також різні дуги. 

 
На додаток до цього поєднання різних 
барв дозволяє реалізувати складні 
декоративні макети.  

Розміри, см 
Кількість в 

комплекті*, шт.  
Кількість у піддоні, м2 Маса піддона, т 

17,811,84 

11,811,84 

11,88,84 

11,85,84 

18 

18 

18 

18 

11.3 1,12 

* - за комплект прийнято один ряд у транспортному піддоні 

Варіанти кольорів 

сірий чорний червоний оранжевий 

зелений коричневий гірчичний світло-коричневий 



Старе місто 

Товщина – 60 мм 

Форма, що  нагадує відшліфовані 
часом елементи древньої дороги – 
особливість бруківки «Старе місто». 
Такий вид найкраще підходить  для 
створення неповторного домашнього  
затишку. 
 
Поєднання різноманітних кольорів дає 
можливість  максимально відтворити  
ностальгічні настрої.  

Розміри, см 
Кількість в 

комплекті*, шт. 
Кількість у піддоні, м2 Маса піддона, т 

17,811,86 

11,811,86 

11,88,86 

18 

27 

18 

9,4 1,4  

* - за комплект прийнято один ряд у транспортному піддоні 

Варіанти кольорів 

сірий чорний червоний оранжевий 

зелений коричневий гірчичний світло-коричневий 

Старе місто 
(товщина 60 мм) 



Цегла 
(товщина 60 мм) 

Дуже популярний прямокутний вид 
бруківки, в пропорції сторін 1:2. 
Його простота, і разом з тим класика 
сприяє частому використанню.  
 
Можливе пряме вкладання, 
«ялинкою», інші варіанти, а також їх 
поєднання. 

 
Насичені кольори ще більше 
розширюють область застосування і 
можливості створення барвистих 
покрить. 

Розміри, см 
Кількість на 1 м2, 

шт. 
Кількість у піддоні Маса піддона, т 

19,89,86  49 

  

11 

  

1,6  

Варіанти кольорів 

сірий чорний червоний оранжевий 

зелений коричневий гірчичний світло-коричневий 



Стара площа 
(товщина 60 мм) 

Гладка лицева поверхня, хвилясті краї і 
кути, відносно широкі шви утворюють 
спокійний, класичний і водночас строгий 
образ. 

 
З бруківкою «Стара площа» історична 
забудова отримує нове дихання. Натомість 
Ваше приватне будівництво отримує 
особливу гідну оправу. 

 
Продумана концепція відкриває багато 
можливостей для компонування поверхні. 
Три модульних елементи в пропорції: 1,5, 
1 і 0,5 складають базовий пакет «Старої 
площі».  

Розміри, см 
Кількість у 

комплекті, шт.  
Кількість у піддоні, м2 Маса піддона, т 

18,012,06 

12,012,06 

12,06,06  

27 

27 

9 

  

8,5 

  

1,2  

Варіанти кольорів 

сірий чорний червоний оранжевий 

зелений коричневий гірчичний світло-коричневий 

* - за комплект прийнято один ряд у транспортному піддоні 



Римський камінь 
(товщина 60 мм) 

Це надзвичайно мила бруківочка малих 
розмірів виключно у  стилі природного 
каменю. 
Базовий набір складається з чотирьох 
елементів з нерівними краями і дещо 
хвилястою лицевою поверхнею. 
«Римський камінь» створює на подвір’ї 
ефект натурального мощення з 
оригінальним малюнком швів змінної 
ширини. 
 
«Римський камінь» дає можливість 
оздобити поверхню будь-яким способом, 
утворюючи правильні (або ж ні) 
геометричні форми, крім цього додати 
декоративні елементи - дуги, кола, стрічки, 
рівні ряди, мозаїку. 
 

Розміри, см Кількість у комплекті, шт.  Кількість у піддоні,  м2 Маса піддона, т 

14,015,26 

14,010,06 

14,012,46 

14,07,76  

12 

16 

15 

15 

  

9,7 

  

1,45  

Варіанти кольорів 

сірий чорний червоний оранжевий 

зелений коричневий гірчичний світло-коричневий 

* - за комплект прийнято один ряд у транспортному піддоні 



Фалка 
(товщина 60 мм) 

«Фалка» є найпопулярнішим видом 
бруківки, що має універсальне 
використання.  
 
Завдяки складній геометричній формі 
для елементів покриття характерна 
висока стабільність і міцність. Через це 
«Фалка» особливо популярна в місцях 
з інтенсивним рухом. Часто 
використовується в якості технічного 
або промислового покриття.  
 
Завдяки можливості застосування 
різних кольорів та найрізноманітших 
варіантів вкладання «Фалка» може 
зробити неповторною територію 
навколо Вашого помешкання чи офісу. 

Розміри, см 
Кількість на 1 м2, 

шт. 
Кількість у піддоні, м2 Маса піддона, т 

22,011,06 36 

  

9 

  

1,3  

Варіанти кольорів 

сірий чорний червоний оранжевий 

зелений коричневий гірчичний світло-коричневий 



Цегла 
(товщина 80 мм) 

Дуже популярний прямокутний вид 
бруківки, в пропорції сторін 1:2. 
Його простота, і разом з тим класика 
сприяє частому використанню.  
 
Можливе пряме вкладання, 
«ялинкою», інші варіанти, а також їх 
поєднання. 

 
Насичені кольори ще більше 
розширюють область застосування і 
можливості створення барвистих 
покрить. 

Розміри, см 
Кількість на 1 м2, 

шт. 
Кількість у піддоні, м2 Маса піддона, т 

19,89,88 

9,89,88 

49 

3 

  

10,3 

  

1,95  

Варіанти кольорів 

сірий чорний червоний оранжевий 

зелений коричневий гірчичний світло-коричневий 



«Подвійне Т» 
(товщина 80 мм) 

«Подвійне Т» - це бруківка, 
призначена для промислових покрить 
з високою інтенсивністю руху. 

 
Форма бруківки «Подвійне Т» 
забезпечує надійне зчеплення 
елементів між собою, що є особливо 
важливим у випадку влаштування 
покриття на схилах. 

 
Доступна широка гама кольорів 
робить поверхню досить 
привабливою. 

Розміри, см 
Кількість на 1 м2, 

шт. 
Кількість у піддоні, м2 Маса піддона, т 

20,016,58 

10,016,58 

28 

2 
9,5 1,8  

Варіанти кольорів 

сірий чорний червоний оранжевий 

зелений коричневий гірчичний світло-коричневий 



Фалка 
(товщина 80 мм) 

«Фалка» є найпопулярнішим видом 
бруківки, що має універсальне 
використання.  
 
Завдяки складній геометричній формі 
для елементів покриття характерна 
висока стабільність і міцність. Через це 
«Фалка» особливо популярна в місцях 
з інтенсивним рухом. Часто 
використовується в якості технічного 
або промислового покриття.  
 
Завдяки можливості застосування 
різних кольорів та найрізноманітших 
варіантів вкладання «Фалка» може 
зробити неповторною територію 
навколо Вашого помешкання чи офісу. 

Розміри, см 
Кількість на 1 м2, 

шт. 
Кількість у піддоні, м2 Маса піддона, т 

22,011,08 41 

  

10 

  

1,88 

Варіанти кольорів 

сірий чорний червоний оранжевий 

зелений коричневий гірчичний світло-коричневий 



Ажур 

Декоративна плита «Ажур» 
призначений для влаштування 
паркувань, площ та тротуарів з 
невеликою інтенсивністю руху, а також 
для зміцнення схилів, насипів, 
мостових опор тощо.   
 
Виконує конструкційну функцію без 
порушення натурального вигляду 
природного середовища 
 
«Ажур» дозволяє створювати 
декоративні газони поєднані з 
природним середовищем. Не вимагає 
дренажної інфраструктури. 

Розміри, см 
Кількість на 1 м2, 

шт. 
Кількість у піддоні, м2 Маса піддона, т 

          60,040,010 4 

  

  

10 

  

  

1,6  

Варіанти кольорів 

сірий чорний червоний оранжевий 

зелений коричневий гірчичний світло-коричневий 



Еко-Квадрат 

Тротуари виконані з використанням 
елементів «Еко-Квадрат» дають 
можливість  "дихати" ґрунту під ними, 
не заважати природному 
проникненню дощової води, що не 
впливає на стан ґрунтових вод. Таке 
покриття полегшує відведення води 
до систем каналізації.  
 
З іншої сторони наявність щілин між 
окремими елементами дозволяє 
гармонійно поєднати тверде  покриття 
і зелений газон. 

Розміри, см 
Кількість на 1 м2, 

шт. 
Кількість у піддоні, м2 Маса піддона, т 

          18,018,08 29 

  

  

10 

  

  

1,6  

Варіанти кольорів 

сірий чорний червоний оранжевий 

зелений коричневий гірчичний світло-коричневий 

Варіанти заповнення швів 



Бордюр тротуарний  (Поребрик) 

Бордюр є не тільки необхідним 
доповненням оздоблення кожного 
тротуару, паркових алей, садових 
доріжок, але і важливим 
конструктивним елементом. Від нього 
залежить збереження Вашим 
покриттям встановленої геометричної 
форми  
 
Широка кольорова гамма дозволяє 
підлаштувати його до будь-якого типу 
бруківки. 

Розміри, см 
Кількість на 1 м2, 

шт. 
Кількість у піддоні, м.п. Маса піддона, т 

100,022,08 – 24 0,96  

Варіанти кольорів 

сірий чорний червоний оранжевий 

зелений коричневий гірчичний світло-коричневий 



Бетонні стінові блоки 

Міцність і чудові декоративні якості 
бетонних блоків сприяють 
розширенню сфери його застосування. 
Цей універсальний будматеріал може 
бути використаний для зведення 
несучих і внутрішніх стін, виконання 
облицювання.   
Стійка опірність до впливу 
атмосферних факторів забезпечує 
збудованим або облицьованим за їх 
допомогою будівлям стабільну 
довговічність.  
Стійкість барвників забезпечує 
збереження первинних декоративних 
характеристик.  
Чудова поєднання бетонних блоків з 
будь-якими будівельними 
матеріалами дає можливість 
створювати колосальну кількість 
композицій.  

Тип 

виробу 
Розміри, см Маса блока, кг 

Кількість у 

піддоні, шт. 
Маса піддона, т 

“Блок 
рядовий” СБ-НР40.20.20 

М100 
390190190  

16 
  

90 
  

1,53 т 

“Блок 
кутовий” СБ-НР40.20.20 

М100 
390190190  

17 

  
  

90 
  

“Блок 
колотий” 

СБ-НЛ40.20.20 
М100 

390190190 
16 

  
  

90 
  
  

“Блок 
фундамент

ний” 
СБ-НР40.40.20 

М100 
390390190  

31 

  
  

24 
  
  

Варіанти кольорів 

сірий чорний червоний оранжевий 

зелений коричневий гірчичний світло-коричневий 


