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Firma SUPERBET zajmuje się produkcją:
• kostki brukowej: standardowej i szlachetnej,
• ogrodzeń łupanych,
• wyrobów drogowych wibroprasowanych,
• betonu towarowego,
• stropów TERIVA,
• innych wyrobów betonowych na indywidualne zamówienie.

Celem naszej firmy jest dostarczanie Państwu polskich wyrobów o najwyższym 
światowym standardzie. Pragniemy zaspokajać potrzeby i oczekiwania 
najbardziej wymagających Klientów, kierując się zasadą, że Państwa 
zadowolenie jest naszym sukcesem.
Produkcja wyrobów odbywa się przy zastosowaniu nowoczesnych linii 
technologicznych wyposażonych w zintegrowany system komputerowy 
sterujący procesem wytwarzania.
Dzięki zastosowaniu surowców najwyższej jakości dozowanych automatycznie, 
otrzymujemy wyroby, które poddawane Zakładowej Kontroli Produkcji 
prezentują gwarantowaną jakość.
Nadając dopuszczający do obrotu wyrobów znak    deklarujemy zgodność 
z wymaganiami zharmonizowanych norm europejskich.
Cały zakład objęty jest Zintegrowanym Systemem Zarządzania wg norm: 
ISO 9001:2009, ISO 14001 oraz PN-N 18001.
Realizując cele produkcyjne SUPERBET pragnie należeć do grona 
przedsiębiorstw przyjaznych środowisku i człowiekowi dlatego zrównoważony 
rozwój i bezpieczne warunki pracy są dla nas równie ważne jak uzyskanie 
zadowolenia Klientów. Wiele firm drogowych oraz odbiorców indywidualnych 
zaufało naszej jakości, przyczyniając się do dynamicznego rozwoju 
SUPERBET-u.

Józef Zawadzki
Prezes SUPERBET
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ATENA to kostka o prostych klasycznych 
kształtach i atrakcyjnej kolorystyce. Pozwala na 
układanie ciekawych mozaikowych powierzchni. 
Doskonale harmonizuje z innymi wzorami 
kostek typu FEERIA COLOR tworząc ciekawe, 
urozmaicone kompozycje kolorystyczne.
System składa się z siedmiu elementów. 
 
Kostka ATENA zaspokoi oczekiwania osób, 
które zainteresowane są plastycznym 
kreowaniem krajobrazu w swoim otoczeniu.

wzór wykończenie 
lica kostki

wysokość
[cm]

ilość na 
warstwie 

[m2]

ilość 
warstw 

[szt.]

ilość na 
palecie 

[m2]

orientacyjna 
masa palety 

[kg ]

ATENA bez fazy 6 1,06 11 11,66 1560

ATENA

104

174

122 139

192

157

209

1
3
9

1
3
9

104

174

122 139

192

157

209

1
3
9

1
3
9

4 Ideal FEERIA COLOR  powierzchnie melanżowe

DOSTĘPNE   KOLORY:

babie lato

złota jesień

mahoniowa 
impresja

verdena

rose

blanco

amarillo

Inne kolory dostępne na 
indywidualne zamówienie.

ATENA blanco ATENA amarillo



5KOSTKA SZLACHETNA

ATENA złota jesień 

ATENA mahoniowa impresja



MIRAŻ to wzór o bezfazowych krawędziach 
i płaskiej powierzchni. System tworzy pięć małych 
kostek w kształcie trapezów z których łatwo 
formować powierzchnie kół, wachlarzy i łuków. 
Drobne elementy zachęcają do tworzenia 
skomplikowanych wzorów. Świetnie też 
wkomponowują się w duże powierzchnie ułożone 
z kostek ATENA, jako wpisane w nie koła i łuki. 
Niezwykle efektownie wyglądają w połączeniu 
z kostkami z serii Ideal AQUALINE.  
 
Kostki MIRAŻ zaspokoją oczekiwania 
osób, które szukają nowych inspiracji 
w kreowaniu swojego otoczenia.

wzór wykończenie 
lica kostki

wysokość
[cm]

ilość na 
warstwie 

[m2]

ilość 
warstw 

[szt.]

ilość na 
palecie 

[m2]

orientacyjna 
masa palety 

[kg ]

MIRAŻ bez fazy 6 0,94 11 10,34 1360

MIRAŻ

blanco

6 Ideal FEERIA COLOR  powierzchnie melanżowe

DOSTĘPNE   KOLORY:

babie lato

złota jesień

mahoniowa 
impresja

verdena

rose

blanco

amarillo

Inne kolory dostępne na 
indywidualne zamówienie.

113 103 93 83 73

62728292102

9
1

113 103 93 83 73

62728292102

9
1

MIRAŻ rose MIRAŻ mahoniowa impresja



7KOSTKA SZLACHETNA

MIRAŻ amarillo

MIRAŻ babie lato, MIRAŻ złota jesień



Rubico to prosty, geometryczny wzór składający 
się z trzech elementów: dwóch kwadratów oraz 
prostokąta. Doskonały materiał do tworzenia 
nowoczesnych i eleganckich nawierzchni.

wzór wykończenie 
lica kostki

wysokość
[cm]

ilość na 
warstwie 

[m2]

ilość 
warstw 

[szt.]

ilość na 
palecie 

[m2]

orientacyjna 
masa palety 

[kg ]

RUBICO bez fazy 6 0,955 12 11,46 1560

RUBICO

259 128 128

12
8

25
9

8 Ideal FEERIA COLOR  powierzchnie melanżowe

blanco

DOSTĘPNE   KOLORY:

babie lato

złota jesień

mahoniowa 
impresja

verdena

rose

blanco

amarillo

Inne kolory dostępne na 
indywidualne zamówienie.

RUBICO blanco RUBICO mahoniowa impresja

now
ość



9KOSTKA SZLACHETNA

RUBICO złota jesień

RUBICO blanco



EDDA to kostka o łagodnie wypukłej 
powierzchni, lekko zaokrąglonym kształcie 
z fazą. Na system składa się pięć elementów 
w kształcie prostokątów  i trapezów, 
umożliwiających kreowanie atrakcyjnych 
nawierzchni o zaokrąglonych formach. 
Pięknie komponują się w otoczeniu 
starych lub stylizowanych posesji, 
ogrodów i parków wymagających realizacji 
romantycznych alejek i krętych ścieżek.

wzór wykończenie 
lica kostki element wysokość

[cm]

ilość na 
warstwie 

[m2]

ilość 
warstw 

[szt.]

ilość na 
palecie 

[m2]

orientacyjna 
masa palety 

[kg ]

EDDA
z fazą prostokąt

6 1,12 10 11,20 1460

8 1,12 8 8,96 1550

bez fazy koło 6 1,10 10 11 1430

EDDA

120 180 90 146 109

12
0

48 78

120 180 90 146 109

12
0

48 78

blanco

DOSTĘPNE   KOLORY:

babie lato

złota jesień

mahoniowa 
impresja

verdena

rose

blanco

amarillo

Inne kolory dostępne na 
indywidualne zamówienie.

10 Ideal FEERIA COLOR  powierzchnie melanżowe

EDDA babie lato EDDA złota jesień



blanco

DOSTĘPNE   KOLORY:

babie lato

złota jesień

mahoniowa 
impresja

verdena

rose

blanco

amarillo

Inne kolory dostępne na 
indywidualne zamówienie.

GALIA to kostka o łagodnie zaokrąglonych 
i pofalowanych krawędziach bocznych 
z delikatną fazą. Wyglądem przypomina 
ręcznie wyciosany kamień brukarski. 
System tworzą dwie kostki w kształcie 
prostokąta i kwadratu. Kształt kostek 
GALIA w połączeniu z ich malowniczą 
barwą zaspokoi oczekiwania osób 
szukających nostalgicznego, starego stylu.

wzór wykończenie 
lica kostki

wysokość
[cm]

ilość na 
warstwie 

[m2]

ilość 
warstw 

[szt.]

ilość na 
palecie 

[m2]

orientacyjna 
masa palety 

[kg ]

GALIA mikrofaza 6 1,00 11 11,00 1430

GALIA

210 140

14
0

11KOSTKA SZLACHETNA

GALIA złota jesień GALIA babie lato



EOS to kostka fazowana o płaskiej powierzchni 
i prostym kształcie prostokąta. Pozwala na wiele 
kombinacji ułożenia, dających interesujące 
efekty wizualne, które w połączeniu z piękną 
kolorystyką będą dobrym wyborem dla 
osób ceniących minimalizm i klasykę.

wzór wykończenie 
lica kostki

wysokość
[cm]

ilość na 
warstwie 

[m2]

ilość 
warstw 

[szt.]

ilość na 
palecie 

[m2]

orientacyjna 
masa palety 

[kg ]

EOS
z fazą

4 1,08 16 17,28 1560

6 1,08 10 10,80 1405

8 1,08 8 8,64 1530

bez fazy
6 1,08 10 10,80 1405

8 1,08 8 8,64 1530

EOS

200 100

10
0

blanco

DOSTĘPNE   KOLORY:

babie lato

złota jesień

mahoniowa 
impresja

verdena

rose

blanco

amarillo

Inne kolory dostępne na 
indywidualne zamówienie.

12 Ideal FEERIA COLOR  powierzchnie melanżowe

EOS złota jesień EOS babie lato



Kolekcja płyt Feeria Color charakteryzuje się  
prostym, klasycznym kształtem i niepowtarzalną 
kompozycją barw.  Płyty zaspokoją oczekiwania 
Klientów pragnących uzyskać w swoim 
otoczeniu ciekawy, wyrazisty efekt malarski.

wzór wykończenie 
lica kostki

wielkość
[cm]

wysokość
[cm]

ilość na 
warstwie 

[szt.]

ilość 
warstw 

[szt.]

ilość na 
palecie 

[m2]

orientacyjna 
masa palety 

[kg ]

PŁYTA
Feeria Color

z fazą 35x35 5 6 12 72 1060

PŁYTA FEERIA
COLOR

350

h=
50

350

350

150
80

13KOSTKA SZLACHETNA

blanco

DOSTĘPNE   KOLORY:

babie lato

złota jesień

mahoniowa 
impresja

verdena

rose

blanco

amarillo

Inne kolory dostępne na 
indywidualne zamówienie.

PŁYTA amarillo PŁYTA złota jesień



14 Ideal FEERIA COLOR  powierzchnie melanżowe

ATENA złota jesień

GALIA złota jesień

GALIA babie lato

RealizacjeIdeal FEERIA COLOR



15KOSTKA SZLACHETNA

ATENA amarillo, MIRAŻ amarillo

ATENA mahoniowa impresja



DORIA to kostka, która nawiązuje do  XIX-wiecznych 
bruków staromiejskich. Klasyka barwy połączona 
została z łagodnością kształtu umożliwiającego 
tworzenie interesujących i oryginalnych aranżacji. 
System składa się z siedmiu elementów. 
Kostki DORIA zaspokoją estetyczne upodobania 
osób, które wymagają, aby dekoracyjność 
łączyła się z nietuzinkowością.

wzór wykończenie 
lica kostki

wysokość
[cm]

ilość na 
warstwie 

[m2]

ilość 
warstw 

[szt.]

ilość na 
palecie 

[m2]

orientacyjna 
masa palety 

[kg ]

DORIA bez fazy 6 1,06 11 11,66 1560

DORIA

104

174

122 139

192

157

209

13
9

13
9

104

174

122 139

192

157

209

13
9

13
9

blanco

DOSTĘPNE   KOLORY:

NA ZAMÓWIENIE:

alabaster

rodonit

granit

gabro

sahara

onyks

melafir

16 Ideal AQUALINE  powierzchnie płukane

DORIA alabaster DORIA sahara



17KOSTKA SZLACHETNA

DORIA onyks, NEFRYT rodonit, NEFRYT alabaster



GALIA to kostka o łagodnie zaokrąglonych 
i pofalowanych krawędziach bocznych z delikatną fazą. 
Wyglądem przypomina ręcznie wyciosany kamień 
brukarski. System tworzą dwie kostki w kształcie 
prostokąta i kwadratu. Kształt kostek GALIA w połączeniu 
z ich malowniczą barwą zaspokoi oczekiwania 
osób szukających nostalgicznego, starego stylu.

wzór wykończenie 
lica kostki

wysokość
[cm]

ilość na 
warstwie 

[m2]

ilość 
warstw 

[szt.]

ilość na 
palecie 

[m2]

orientacyjna 
masa palety 

[kg ]

NEFRYT bez fazy 6 0,94 11 10,34 1360

NEFRYT

113

102

103

92

93

82

83

72

73

62

9
1

113

102

103

92

93

82

83

72

73

62

9
1

blanco

DOSTĘPNE   KOLORY:

NA ZAMÓWIENIE:

alabaster

rodonit

granit

gabro

sahara

onyks

melafir

18 Ideal AQUALINE  powierzchnie płukane

NEFRYT onyks, NEFRYT alabaster NEFRYT sahara



19KOSTKA SZLACHETNA

NEFRYT sahara

NEFRYT rodonit, NEFRYT alabaster



Grand to prosty, geometryczny wzór 
składający się z trzech elementów: 
dwóch kwadratów oraz prostokąta. 
Powierzchnia kostek nawiązuje wyglądem 
do naturalnego kamienia.

GRAND

wzór wykończenie 
lica kostki

wysokość
[cm]

ilość na 
warstwie 

[m2]

ilość 
warstw 

[szt.]

ilość na 
palecie 

[m2]

orientacyjna 
masa palety 

[kg ]

GRAND bez fazy 6 0,95 12 11,46 1560

259 128 128

12
8

25
9

blanco

DOSTĘPNE   KOLORY:

NA ZAMÓWIENIE:

alabaster

rodonit

granit

gabro

sahara

onyks

melafir

20 Ideal AQUALINE  powierzchnie płukane

GRAND sahara

now
ość



21KOSTKA SZLACHETNA

RECTAN to wzór skierowany do wszystkich, 
którzy cenią minimalizm. Prosty kształt prostokąta 
w połączeniu z urokiem oryginalnej, ziarnistej 
struktury powierzchni daje możliwość kreowania 
eleganckich i efektownych powierzchni.
Dodatkową zaletą jest bogata kolorystyka oraz 
możliwość harmonijnego łączenia wzoru RECTAN 
z kostkami z serii FEERIA COLOR oraz RETRO. 

wzór wykończenie 
lica kostki

wysokość
[cm]

ilość na 
warstwie 

[m2]

ilość 
warstw 

[szt.]

ilość na 
palecie 

[m2]

orientacyjna 
masa palety 

[kg ]

RECTAN bez fazy
6 1,08 10 10,80 1405

8 1,08 8 8,64 1350

RECTAN

200 100

10
0

RECTAN onyks

blanco

DOSTĘPNE   KOLORY:

NA ZAMÓWIENIE:

alabaster

rodonit

granit

gabro

sahara

onyks

melafir



Płyta Aqualine to wzór skierowany do wszystkich, 
którzy cenią minimalizm i elegancję. Prosty kształt 
kwadratu w połączeniu z urokiem oryginalnej, 
ziarnistej struktury daje możliwość kreowania 
niezwykle efektownych powierzchni. Dodatkową 
zaletą płyt jest bogata kolorystyka.

wzór wykończenie 
lica kostki

wielkość
[cm]

wysokość
[cm]

ilość na 
warstwie 

[szt.]

ilość 
warstw 

[szt.]

ilość na 
palecie 

[m2]

orientacyjna 
masa palety 

[kg ]

PŁYTA
Aqualine

z fazą 35x35 5 6 12 72 1060

PŁYTA AQUALINE

350

h=
50

350

350

150
80

blanco

DOSTĘPNE   KOLORY:

NA ZAMÓWIENIE:

alabaster

rodonit

granit

gabro

sahara

onyks

melafir

22 Ideal AQUALINE  powierzchnie płukane

PŁYTA sahara, PŁYTA rodonit PŁYTA onyks



23KOSTKA SZLACHETNA

RealizacjeIdeal AQUALINE

NEFRYT sahara



DORIA onyks, NEFRYT rodonit

NEFRYT, DORIA sahara, OBRZEŻE PALINEA czarne

RECTAN alabaster, RECTAN onyks

24 Ideal AQUALINE  powierzchnie płukane



NEFRYT sahara NEFRYT alabaster, NEFRYT onyks

RECTAN alabaster, RECTAN onyks

25KOSTKA SZLACHETNA



ATENA RETRO to kostki o obijanych krawędziach 
i narożach oraz gładkiej powierzchni licowej. 
Na system składa się 7 kostek w kształcie 
prostokątów i kwadratów. Ułożone nawierzchnie 
uzyskują klimatyczny efekt retro i są doskonałym 
uzupełnieniem stylowej zabudowy.

wzór wykończenie 
lica kostki

wysokość
[cm]

ilość na 
warstwie 

[m2]

ilość 
warstw 

[szt.]

ilość na 
palecie 

[m2]

orientacyjna 
masa palety 

[kg ]

ATENA 
RETRO bez fazy 6 1,06 11 11,66 1560

ATENA RETRO

104 122 139 157

13
9

13
9

174 192 209

104 122 139 157

13
9

13
9

174 192 209

26 Ideal RETRO  powierzchnie postarzane

blanco

DOSTĘPNE   KOLORY:

babie lato

złota jesień

mahoniowa 
impresja

verdena

rose

blanco

amarillo

Inne kolory dostępne na 
indywidualne zamówienie.

EFEZ babie lato, ATENA RETRO mahoniowa impresja ATENA RETRO mahoniowa impresja



EFEZ to kostki postarzone, posiadające specyficzną 
formę i kształt. Na system składa się pięć kostek 
(różnej wielkości trapezy). Nawierzchnie wykonane 
przy ich zastosowaniu nabierają antycznego 
charakteru dlatego dobrze będą prezentować się 
w miejscach wymagających zachowania starego stylu. 
Kostki EFEZ spodobają się osobom, które 
swoje otoczenie pragną kształtować 
z zachowaniem klasyki i minimalizmu, 
jednocześnie podkreślając klimat miejsca.

EFEZ

wzór wykończenie 
lica kostki

wysokość
[cm]

ilość na 
warstwie 

[m2]

ilość 
warstw 

[szt.]

ilość na 
palecie 

[m2]

orientacyjna 
masa palety 

[kg ]

EFEZ bez fazy 6 0,94 11 10,34 1360

113

102

103

92

93

82

83

72

73

62

9
1

113

102

103

92

93

82

83

72

73

62

9
1

27KOSTKA SZLACHETNA

blanco

DOSTĘPNE   KOLORY:

babie lato

złota jesień

mahoniowa 
impresja

verdena

rose

blanco

amarillo

Inne kolory dostępne na 
indywidualne zamówienie.

EFEZ złota jesień EFEZ babie lato



blanco
verdena

rose

blanco

amarillo

Inne kolory dostępne na 
indywidualne zamówienie.

KALCYT to kostki kształtem i barwą odwzorowujące 
naturę. Dzięki unikatowej technologii formowania 
i barwienia FEERIA COLOR, pozwalającej na 
osiągnięcie pożądanej struktury kolorów, sprawiają 
wrażenie naturalnego kamienia wapiennego, ręcznie 
obrabianego.Kostki typu KALCYT zaspokoją oczekiwania 
tych Klientów, dla których istotne jest naturalne i surowe 
piękno wydobywanych z ziemi skał. Wybarwienie 
nawiązuje do barw występujących w naturalnych skałach 
wapiennych spotykanych w przyrodzie - białej, różowej, 
żółtej, zielonkawej. 
Kostka typu KALCYT opatentowana jest 
w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej jako 
wzór przemysłowy Nr 14287 z dnia 12.10.2009.

wzór wykończenie 
lica kostki

wysokość
[cm]

ilość na 
warstwie 

[m2]

ilość 
warstw 

[szt.]

ilość na 
palecie 

[m2]

orientacyjna 
masa palety 

[kg ]

KALCYT bez fazy 8 1,17 8 9,36 1600

KALCYT

28 Ideal KALCYT  powierzchnie melanżowe

DOSTĘPNE   KOLORY:

416,5

3
3
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3

2
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416,5

3
3

2

270

416,5

3
3

2

270

416,5

3
3

2

270

416,5

3
3

2

270

416,5

3
3

2

270

416,5

3
3

2

270

KALCYT amarillo KALCYT rose
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KALCYT amarillo

KALCYT amarillo



Biuro Projektowe SUPERBET proponuje pomoc w funkcjonalnej i estetycznej aranżacji terenu. Projektant 
zaproponuje zgodnie z Państwa preferencjami odpowiednie rozwiązania obejmujące dobór wzorów oraz 
kolorystyki na podstawie których powstanie projekt. Z bogatej oferty kostek brukowych produkowanych 
w SUPERBET pomożemy Państwu wybrać materiały, które będą zgodne z charakterem posesji. Zaproponujemy 
ciekawe wzory ułożeń oraz interesujące połączenia kostek, które stworzą niepowtarzalną kompozycję. 

Szczegóły dotyczące projektowania dostępne są w siedzibie Producenta lub na stronie internetowej 
www.superbet.com.pl

PROJEKTUJEMY
DLA CIEBIE

MIRAŻ amarillo
NEFRYT sahara
ATENA amarillo
płytka FEERIA COLOR amarillo
palisada RING grafit
obrzeże 6cm grafit

PROJEKT 1
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PROJEKT 3

PROJEKT 2

BUDYNEK
MIESZKALNY

DORIA onyks 

NEFRYT onyks 

NEFRYT rodonit 

obrzeże PALINEA czarne

NEFRYT alabaster 

płytka mahoniowa impesja 

MIRAŻ mahoniowa impesja 

ATENA złota jesień

MIRAŻ złota jesień

NEFRYT sahara

BUDYNEK MIESZKALNY

WEJŚCIE

palisada RING oliwkowa

31PROJEKTY



KRUSZYWA
             DEKORACYJNE

Kamień biały 10/16 mm

Kamień różowo- grafitowy 
16/32 mm

Kamień piaskowy 8/16 mm Bazalt 11/16 mm

Kamień biały 16/40 mm Granit 16/32mm

Kamień - kora kamienna 
11/31,5 mm

Grysy

32 KRUSZYWA DEKORACYJNE

Kruszywa kolorowe ze względu na różnorodność barw oraz duże walory estetyczne są doskonałym 
materiałem do wykorzystania w ogrodzie. Służą do wypełniania rabat, donic lub przydomowych opasek. 
Eksponują rośliny czyniąc przestrzeń ogrodu bardziej atrakcyjną. Dostępne w workach 25 kg oraz 
opakowaniach typu Big-Bag.



Impregnacja - pokrycie impregnatem nawierzchni 
betonowych zabezpiecza je przed zabrudzeniami 
takimi jak plamy z oleju, osad ze spalin, zabrudzenia 
spożywcze (kawa, czerwone wino) i opóźnia proces 
starzenia betonu. Powierzchnie zaimpregnowane są 
odporne na działanie czynników atmosferycznych, 
zabrudzenia a w szczególności na zanieczyszczenia 
ciekłe, które nie wnikają w strukturę betonu- 
„efekt kropli”. Impregnat nie powoduje zmiany 
zabarwienia powierzchni. Nie nabłyszcza.

 

Lakier – zastosowanie lakieru pozwala na poprawę 
walorów estetycznych przez uwydatnienie koloru, 
zapewnia ochronę przed szkodliwymi wpływami 
środowiska oraz ułatwia codzienną pielęgnacje 
nawierzchni z kostki brukowej. Dodatkową zaletą jest 
poprawa odporności na ścieranie i trwała przyczepność.

 

Usuwanie wykwitów - przebarwienia w postaci 
jasnych plam mogą pojawić się na wyrobach z betonu. 
Znikają one samoistnie jednak zazwyczaj jest to 
proces długotrwały. W celu szybkiego usunięcia 
wykwitów zaleca się stosowanie specjalnych 
środków, które rozpuszczają naloty wapienne.

Szczegółowe informacje o produktach ich właściwościach, zastosowaniu 
i sposobie użycia znajdziecie Państwo na www.superbet.com.pl

 Efekt kropli 

 Przed

 Przed

 Po

 Po

W celu zachowania naturalnego wyglądu i trwałości powierzchnie wykonane z kostki brukowej 
powinny być poddawane systematycznej pielęgnacji. Nawierzchnie z kostki brukowej narażone są na 
działanie szkodliwych czynników, które wpływają na jej wygląd jak i trwałość. Regularne zamiatanie, 
zmywanie wodą, eliminowanie zabrudzeń i uzupełnianie fug to podstawowe zabiegi konserwacyjne. 

Jako dodatkowe zabezpieczenie można zastosować specjalistyczne preparaty w postaci lakierów 
i impregnatów.

PIELĘGNACJA
    KOSTKI BRUKOWEJ
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sahara

23

46

System ogrodzeń łupanych SUPERBET to doskonały materiał do 
ogrodzenia posesji. Wyglądem imituje naturalny kamień.  Dużą 
zaletą ogrodzeń łupanych jest szybkość i łatwość montażu oraz 
trwałość.  Bogata gama kolorystyczna pozwala na dopasowanie 
barwy ogrodzenia do stylu posesji. Uzupełnieniem systemu są 
dwuspadowe daszki.

OGRODZENIA
ŁUPANE

System CLASSIC System PREMIUM

23

30

16

38

38

22

16

38

25

38

13

16

3822

16

26

38

12

pustak 38x22x16 pustak 38x38x16

pustak 12-26x22x16 komplet pustak 13-25x38x16 komplet

daszek 30x23x7 daszek 46x23x7

Podane na rysunkach wielkości są wartościami nominalnymi.

34 OGRODZENIA ŁUPANE

DOSTĘPNE KOLORY
PUSTAKÓW:

DOSTĘPNE KOLORY
DASZKÓW:

NA ZAMÓWIENIE:

latte

mahoniowa 
imppresja

amarillo

czarny

żółty

onyks

brązowy

biały

now
ość
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PREMIUM saharaCLASSIC amarillo

CLASSIC latte

PREMIUM latte, CLASSIC latte, CLASSIC mahoniowa impresja, PREMIUM sahara, CLASSIC sahara, CLASSIC onyks
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CLASSIC latte CLASSIC mahoniowa impresja

CLASSIC onyks



INSTRUKCJA MONTAŻU OGRODZEŃ BETONOWYCH
Ogrodzenie należy budować zgodnie z prawem budowlanym. Za całość prac odpowiada Inwestor oraz wykonawca, który 
powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, a budowę wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

37OGRODZENIA ŁUPANE

PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
• Pracę przy ogrodzeniu należy prowadzić w temperaturach >5oC ze względu na wa-

runki dojrzewania betonu. 
• Budowę ogrodzenia rozpoczynamy od dokładnego zaplanowania wykopów na fun-

dament ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia wykopów pod słupki. 
• Rozpiętość między słupkami, powinna być wielokrotnością pustaka podmurówko-

wego (38 cm), jednak może być ona inna w zależności od indywidualnych preferen-
cji Inwestora.

• Głębokość wykopu fundamentowego pod słupki i podmurówkę ogrodzeniową na-
leży uzależnić od wysokości planowanego ogrodzenia oraz głębokości przemarzania 
gruntu dla strefy klimatycznej prowadzonej inwestycji. 

• Producent zaleca wykonanie fundamentu z betonu plastycznego klasy C16/20.
• Konieczne jest zastosowanie zbrojenia poziomego fundamentu jak i zbrojenia pio-

nowego w postaci 4 prętów żebrowanych o φ=10 mm umieszczonych w narożach 
słupków.

• Na fundamencie wykonujemy izolację poziomą, która ma na celu ochronę ogrodze-
nia przed podciąganiem wilgoci z gruntu. Zaleca się wykonywanie dylatacji pionowej 
co około 8-10 m między podmurówką, a słupkiem ze względu na ochronę ogrodze-
nia przed pękaniem poprzecznym. 

MONTAŻ OGRODZENIA
• Na przygotowanym podłożu układamy prefabrykaty łącząc je mrozoodpornym kle-

jem montażowym lub stosując specjalne zaprawy uszczelniające (nie powodujące 
wykwitów). 

• Należy zwrócić uwagę na wykonanie słupków, które tak jak i całe ogrodzenie łupa-
ne posiadają nieregularną powierzchnię przypominajacą wyglądem ciosany kamień. 
Struktura takiego ogrodzenia wymaga od wykonawcy przesortowywania pustaków. 
Należy wybrać pustaki o najmniej pofałdowanej powierzchni a następnie wykorzy-
stać je do budowy słupków do bram i furtek.

• Dopuszcza się występowanie różnic w odcieniach jednego koloru, spowodowanych 
produkcją w różnych warunkach atmosferycznych oraz zmiennością kruszywa, które 
jest składnikiem pochodzenia naturalnego. Różnice w odcieniach a także wykwity 
wapienne nie są wadą wyrobu i nie stanowią  podstaw do reklamacji. 

• Ze względu na charakter ogrodzenia  z elementów łupanych, wybrzuszenia mogą 
spowodować różnice w wymiarze. Owa różnica w wymiarze nie podlega reklamacji.

• Ogrodzenie należy wykonywać warstwowo. Po ułożeniu jednej warstwy pustaków, 
wypełniamy je plastycznym betonem klasy C16/20. Beton powinien wypełniać całość 
ogrodzenia i być zagęszczony. Podczas wypełniania systemu betonem należy zwró-
cić szczególną uwagę na ewentualne występowanie przesączania zaczynu (mleczka) 
cementowego poprzez niedokładne wykonanie spoinowania elementów ogrodze-
nia. Po związaniu zalewanej warstwy układamy następną aż do osiagnięcia planowa-
nej wysokości ogrodzenia. Zakończenie tworzą daszki dwuspadowe. 

• W zestawie znajdują się płytki połączone za pomocą specjalnego łącznika. Płytki te 
mogą być ułożone jako górna warstwa podmurówki.  Głównym zadaniem łącznika, 
jest tymczasowe połączenie między elementami, do czasu zalania masą plastyczną 
betonu. Wyżej wymienione czynnosci należy wykonywać z wyczuciem (aby nie do-
szło do rozsadzenia elementów).

PRACE WYKOŃCZENIOWE
• Producent zaleca impregnację daszków w celu ujednolicenia barwy, oraz zmniejsze-

nia nasiąkliwości wodą podczas opadów.
• Konieczne jest przeprowadzenie impregnacji powierzchni wyrobów w celu uniknie-

cia: korozji mechanicznej (ujemne temperatury), korozji biologicznej (mchy, porosty) 
jak również wykwitów wapiennych. 

• Impregnację należy przeprowadzić na czystej i suchej powierzchni wyrobów, najle-
piej w słoneczny dzień, nie wcześniej jak miesiąc od zakończenia montażu ogrodze-
nia.

Postępowanie w sposób opisany powyżej pozwoli na uniknięcie błędów montażowych 
co w konsekwencji wyeliminuje powstawanie wypływek i wykwitów. CLASSIC mahoniowa impresja

PREMIUM amarillo, CLASSIC amarillo



brązowy

żółty

czarny

szaryPopularny wzór doskonale nadający się na nawierzchnie 
wymagające dużej wytrzymałości na obciążenia 
takie jak drogi, powierzchnie przemysłowe, parkingi, 
chodniki. Znakomicie nadaje się do układania 
maszynowego. Kostki Behat po ułożeniu zazębiają się 
wzajemnie co gwarantuje  dużą stabilność podłoża. 
Dostępne w dwóch wersjach wykończenia: z fazą 
i bez fazy oraz w dwóch grubościach 6 cm i 8 cm.

wzór wykończenie 
lica kostki element wysokość

[cm]

ilość na 
warstwie 

[m2]

ilość 
warstw 

[szt.]

ilość na 
palecie 

[m2]

orientacyjna 
masa palety 

[kg ]

BEHAT
z fazą

środek
6 1,05 11 11,92 1550

8 1,053 8 8,42 1460

połówka
6 0,97 12 11,67 1580

8 0,97 8 7,78 1400

brzeg
6 1,11 12 13,33 1800

8 1,11 8 8,89 1600

bez fazy
środek,

połówka 8 1,066 8 8,53 1480

BEHAT

38 Kostka brukowa STANDARDOWA  

blanco

DOSTĘPNE   KOLORY:

NA ZAMÓWIENIE:

czerwony

piaskowy

zielony

BEHAT szary, BEHAT czarny BEHAT szary, BEHAT czarny



brązowy

żółty

czarny

szary
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DOSTĘPNE   KOLORY:

NA ZAMÓWIENIE:

czerwony

piaskowy

zielony

Klasyczny kształt prostokąta zapewnia szybki 
montaż, daje wiele możliwości ułożenia 
oraz tworzenia wzorów. Doskonale nadaje 
się do łączenia z innymi wzorami kostki. 
Idealna na powierzchnie użytkowe takie 
jak chodniki miejskie, alejki parkowe, drogi 
rowerowe, podjazdy. Dostępna w dwóch 
wersjach wykończenia: z fazą i bez fazy oraz 
w trzech grubościach  4 cm, 6 cm i 8 cm.

wzór wykończenie 
lica kostki

wysokość
[cm]

ilość na 
warstwie 

[m2]

ilość 
warstw 

[szt.]

ilość na 
palecie 

[m2]

orientacyjna 
masa palety 

[kg ]

CEGŁA
z fazą

4 1,08 16 17,28 1555

6 1,08 10 10,80 1405

8 1,08 8 8,64 1530

bez fazy
6 1,08 10 10,80 1405

8 1,08 8 8,64 1530

CEGŁA

10
0

100200

CEGŁA szara CEGŁA czarna, CEGŁA czerwona



Niezwykle efektowny wzór składający się z pięciu 
kostek  z charakterystycznymi zaokrąglonymi 
krawędziami i narożami. Znakomicie nadaje się 
do tworzenia powierzchni pełnych malowniczych 
łuków, krzywizn i okręgów. Swoim wyglądem 
przypomina naturalny bruk. Świetnie nadaje 
się do otoczenia stylowych budynków, 
komponowania nawierzchni staromiejskich 
rynków, alejek w parkach i ogrodach. Wzór 
dostępny w  dwóch wersjach grubości 6 cm 
i 8 cm oraz bogatej gamie kolorystycznej.

wzór wykończenie 
lica kostki element wysokość

[cm]

ilość na 
warstwie 

[m2]

ilość 
warstw 

[szt.]

ilość na 
palecie 

[m2]

orientacyjna 
masa palety 

[kg ]

BRUK z fazą
prostokąt

4 1,12 16 11,72 1555

6 1,12 10 11,20 1460

8 1,12 8 8,96 1590

koło 6 1,10 10 11,00 1430

BRUK

120 180 90 146 109

12
0

48 78

120 180 90 146 109

12
0

48 78
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brązowy

żółty

czarny

szary

DOSTĘPNE   KOLORY:

NA ZAMÓWIENIE:

czerwony

piaskowy

zielony

now
ość

BRUK brązowy, BRUK żółty, BRUK piaskowy, BRUK czerwony, BRUK zielony
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Rubico to prosty, geometryczny wzór 
składający się z trzech elementów: 
dwóch kwadratów oraz prostokąta. 
Wzór dostępny w grubości 6 cm oraz 
bogatej gamie kolorystycznej.

wzór wykończenie 
lica kostki

wysokość
[cm]

ilość na 
warstwie 

[m2]

ilość 
warstw 

[szt.]

ilość na 
palecie 

[m2]

orientacyjna 
masa palety 

[kg ]

RUBICO bez fazy 6 0,955 12 11,46 1560

RUBICO 

brązowy

żółty

czarny

szary

DOSTĘPNE   KOLORY:

NA ZAMÓWIENIE:

czerwony

piaskowy

zielony

now
ość

259 128 128

12
8

25
9



Elegancki, prosty w formie wzór składający 
się z siedmiu różnej wielkości prostokątów. 
Atena to kostka o bezfazowych krawędziach 
i płaskiej powierzchni. Pozwala na kreowanie 
atrakcyjnych mozaikowych kompozycji. 
Doskonale nadaje się do brukowania dużych 
powierzchni np.: podjazdów,  rynków, placów. 
Idealnie współgra z kostkami z serii GRANITO.

wzór wykończenie 
lica kostki

wysokość
[cm]

ilość na 
warstwie 

[m2]

ilość 
warstw 

[szt.]

ilość na 
palecie [m2]

orientacyjna 
masa palety 

[kg ]

ATENA bez fazy 6 1,06 10 11,66 1395

ATENA 
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brązowy

żółty

czarny

szary

DOSTĘPNE   KOLORY:

NA ZAMÓWIENIE:

czerwony

piaskowy

zielony

ATENA czarna ATENA czerwona



Granito tworzy grupę różnej wielkości 
kostek w kształcie trapezów, które 
stanowią idealny materiał do tworzenia 
zarówno prostych jak i krętych alejek. 
Charakterystyczne dla wzoru są faliste, 
bezfazowe krawędzie i płaska powierzchnia. 
Drobne elementy oraz bogata paleta barw 
zachęcają do tworzenia skomplikowanych 
wzorów. Świetnie też wkomponowują się 
w duże powierzchnie ułożone z kostek 
ATENA, jako wpisane w nie koła i łuki. 

wzór wykończenie 
lica kostki

wysokość
[cm]

ilość na 
warstwie 

[m2]

ilość 
warstw 

[szt.]

ilość na 
palecie 

[m2]

orientacyjna 
masa palety 

[kg ]

GRANITO bez fazy 6 0,94 11 10,34 1345

GRANITO

91
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brązowy

żółty

czarny

szary

DOSTĘPNE   KOLORY:

NA ZAMÓWIENIE:

czerwony

piaskowy

zielony

GRANITO czarne, GRANITO żółte GRANITO czarne, GRANITO czerwone, GRANITO żółte



Starobruk to wzór składający się z dwóch różnej 
wielkości prostokątów o zaokrąglonych krawędziach. 
Doskonale imituje naturalny bruk dlatego idealnie 
pasuje do otoczenia stylowych budynków, 
komponowania nawierzchni staromiejskich 
rynków, alejek w parkach i ogrodach.

wzór wykończenie 
lica kostki

wysokość
[cm]

ilość na 
warstwie 

[m2]

ilość 
warstw 

[szt.]

ilość na 
palecie 

[m2]

orientacyjna 
masa palety 

[kg ]

STAROBRUK mikrofaza 6 1 11 11,00 1430

STAROBRUK

210 140

14
0
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brązowy

żółty

czarny

szary

DOSTĘPNE   KOLORY:

NA ZAMÓWIENIE:

czerwony

piaskowy

zielony

STAROBRUK czerwony



czarny

szaryPłyta chodnikowa dostępna w formie kwadratu 
o wymiarach 35x35x5 cm. Doskonała jako nawierzchnie 
chodników, ścieżek ogrodowych i opasek. Prosty, 
klasyczny kształt i uniwersalne kolory gwarantują 
uzyskanie estetycznej powierzchni. Dużą zaletą płyt 
chodnikowych jest łatwość i szybkość układania.
Płyta dostępna w kolorach: szarym, czarnym, czerwonym.

PŁYTA

350

350

h=
50

35
0

150 80

wzór wykończenie 
lica kostki

wielkość
[cm]

wysokość
[cm]

ilość na 
warstwie 

[szt.]

ilość 
warstw 

[szt.]

ilość na 
palecie 

[m2]

orientacyjna 
masa palety 

[kg ]

PŁYTA z fazą 35x35 5 12 6 72 1060
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DOSTĘPNE   KOLORY:

czerwony

PŁYTA szara



czarny

szaryObrzeża stosowane są w celu prawidłowego umocnienia ułożonej kostki na styku 
z trawnikiem w linii prostej. Występują w czterech wymiarach.

OBRZEŻA

60 60

80
80 80

80

1000

1000

1000

750

60 60

60 60

80
80 80

80

1000

1000

1000

60 60

80
80 80

80

1000

1000

1000

wzór szerokość
[cm]

wysokość
[cm]

długość 
[cm]

ilość na 
palecie 

[szt.]

masa
elementu 

[kg]

orientacyjna 
masa palety 

[kg ]

OBRZEŻE 6X20X75 6 20 75 54 19 1040

OBRZEŻE 6X20X100 6 20 100 45 27 1215

OBRZEŻE 8X25X100 8 25 100 33 40 1320

OBRZEŻE 8X30X100 8 30 100 33 50 1650
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DOSTĘPNE   KOLORY:

brązowy

czerwony

OBRZEŻE szare



czarny

szary

Palinea to dekoracyjne obrzeże przypominające ułożone palisady. 
Stosowane do wykańczania ścieżek ogrodowych, schodów, tarasów itp.

PALINEA

60

6
0

500

2
8
0

wzór szerokość
[cm]

wysokość
[cm]

długość 
[cm]

ilość na 
palecie 

[szt.]

masa
elementu 

[kg]

orientacyjna 
masa palety 

[kg ]

PALINEA 6X28X50 6 28 50 68 18 1080
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DOSTĘPNE   KOLORY:

NA ZAMÓWIENIE:

brązowy

czerwony

oliwkowy

PALINEA czarna PALINEA czerwona



czerwony

Palisada jest uniwersalnym elementem 
wykończeniowym tarasów, skarp, kwietników, 
mostków, oczek wodnych, schodów itp.
Palisada QUADRAT umożliwia kształtowanie form 
prostych i lekko łukowych w miejscach, gdzie 
wymagane jest zachowanie klasycznych kształtów.
Palisada RING umożliwia swobodne 
kształtowanie okręgów, łuków i zakoli.

PALISADA

wzór szerokość
[cm]

wysokość
[cm]

długość 
[cm]

ilość na 
palecie 

[szt.]

masa
elementu 

[kg]

orientacyjna 
masa palety 

[kg ]

PALISADA QUADRAT 12 40 11,8 63 13 835

PALISADA RING Ø 11 40 – 80 8,5 680

11
0

400110

112 400

1
1
2

120

12
0
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DOSTĘPNE   KOLORY:

NA ZAMÓWIENIE:

brązowy

czarny

oliwkowy

PALISADA QUADRAT szara, PALISADA QUADRAT czarna PALISADA RING czarna



czerwony

wzór
szerokość

[cm]
wysokość

[cm]
długość

[cm]

ilość na 
palecie 

[szt.]

masa
elementu 

[kg]

orientacyjna 
masa palety 

[kg]

Płyta
ażurowa

40 10 60 32 35 1120

Gazony 45 30 66 20 60 1200

Korytko 
nieckowe

60 15 33 20 53 1060

Korytko 
trójkątne

50 18/20 33 16 62 995

Płyta ażurowa jest elementem do budowy 
nawierzchni ekologicznych, w miejscach gdzie 
istotne jest wnikanie wód opadowych do gruntu. 
Przeznaczona jest do utwardzania parkingów, skarp 
i wszelkiego rodzaju podjazdów. Otwory w płycie 
pozwalają na zasypanie ziemią i posianie trawy 
co stanowi dobre połączenie funkcjonalności z 
ekologią.

Korytko ściekowe to betonowy 
element zapewniający powierzchniowe 
odprowadzenie wód opadowych. 
Stosowane do odwodnień parkingów, 
ciągów komunikacyjnych itp.

Gazony FLORINA umożliwiają 
budowę murów dźwiękochłonnych, 
ogrodzeniowych, murków 
odgradzających, wykończeń skarp 
i nasypów z możliwością posadzenia 
w nich zieleni nadającej całej 
konstrukcji uroku i lekkości.

400

600

450

PŁYTA 
AŻUROWA

GAZON

KORYTKO
ŚCIEKOWE
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DOSTĘPNE   KOLORY:

czarny



czerwony
wzór szerokość

[cm]
wysokość

[cm]
długość 

[cm]

ilość na 
palecie 

[szt.]

masa
elementu 

[kg]

orientacyjna 
masa palety 

[kg ]

KRAWĘŻNIK 15x30x100 15 30 100 15 95 1425

KRAWĘŻNIK 20x30x100 20 30 100 12 125 1500

KRAWĘŻNIK WJAZDOWY 
15x22x100 15 22 100 24 70 1680

KRAWĘŻNIK WJAZDOWY 
20x22x100 20 22 100 20 90 1800

KRAWĘŻNIK SKOŚNY 
15x22/30x100 15 22 / 30 100 16 80 1280

KRAWĘŻNIK SKOŚNY 
20x22/30x100 20 22 / 30 100 12 112 1344

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY R 0,5
4 szt./360° 15 30 78 10 75 775

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY R 1,0
8 szt./360° 15 30 78 12 75 925

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY R 3,0
24 szt./360° 15 30 78 14 75 1075

KRAWĘŻNIK ŁUKOWY R 6,0
48 szt./360° 15 30 78 14 75 1075

OPORNIK 12 25 100 21 69 1450

Rodzina krawężników składa się z czterech grup:
 ✔ krawężniki ciężkie stosowane w budownictwie autostradowym i drogowym o 

dużym natężeniu ruchu
 ✔ krawężniki lekkie stosowane przy budowie dróg miejskich o mniejszym 

natężeniu ruchu 
 ✔ krawężniki skośne i wjazdowe stosowane przy wjazdach na posesje i przy 

przejściach dla pieszych
 ✔ krawężniki łukowe stosowane na łukach dróg i rondach.

KRAWĘŻNIKI
szary

DOSTĘPNE   KOLORY:

NA ZAMÓWIENIE:

czarny
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KRAWĘŻNIK ŁUKOWY szary



wzór
szerokość 

[cm]
wysokość 

[cm]
długość

[cm]

odporność na 
ściskanie

[MPa]

ilość na 
palecie 

[szt.]

orientacyjna 
masa palety 

[kg]

Bloczek betonowy 24 12 38
15

63 1580
25

Bloczek betonowy fundamentowy służy do wykonywania ścian 
fundamentowych, piwnicznych i podmurówek w budownictwie ogólnym 
i mieszkaniowym. Bloczki betonowe wykonywane są z naturalnych 
składników mineralnych metodą wibroprasowania wynikiem czego jest  
wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz niska nasiąkliwość wodą. Gotowe 
bloczki betonowe znacznie skracają czas budowy ponieważ nie występuje 
tu problem dojrzewania i twardnienia betonu. Do łączenia bloczków można 
wykorzystywać zwykłą zaprawę cementową.

Zalety: 

• duża dokładność wykonania
• brak szalowania
• niska nasiąkliwość
• wysoka wytrzymałość mechaniczna

Stropy TERIVA to gęstożebrowe stropy belkowo-
pustakowe. Składają się z lekkich belek żelbetowych 
stanowiących konstrukcje nośną oraz wypełnienia 
w postaci pustaków keramzytowych oraz betonu 
monolitycznego układanego na budowie.

Klocki betonowe to doskonałe rozwiązanie do 
budowy murów oporowych, ścian działowych 
oraz boksów do składowania. Z uwagi na brak 
spionowania znacznie skraca się czas realizacji 
inwestycji.

BLOCZEK 
BETONOWY

STROPY TERIVA

KLOCEK BETONOWY

Zalety stropów TERIVA:

• łatwy i szybki montaż. Stropy przeznaczone są głównie 
do montażu ręcznego i nie wymagają użycia ciężkiego 
sprzętu budowlanego

• niski koszt
• bardzo dobre parametry przenoszenia obciążeń
• dobra izolacyjność cieplna i akustyczna
• niewielki ciężar 
• łatwy transport i składowanie
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MERKURY
Biała Podlaska

Zapraszamy do naszego Ogrodu Wystawowego, w którym 
możecie Państwo zapoznać się z bogatą ofertą firmy Su-
perbet. W Ogrodzie Wystawowym zaprezentowane zostały 
najnowsze trendy wzornictwa i aranżacji przestrzeni przy 
użyciu szlachetnej kostki brukowej.

Po ekspozycji oprowadzą Państwa pracownicy Działu Sprze-
daży, którzy pomogą przy wyborze Produktów.

Nasze wyroby można zobaczyć  
w Ogrodach Wystawowych:

  Zakrze k. Łosic
SUPERBET
Zakrze 114

  Biała Podlaska
GABEX
ul. Wolska 39

  Biała Podlaska
MERKURY
ul. Grzybowa 50
ul. Sidorska 53

  Biała Podlaska
TRASA
ul. Żeromskiego 7

  Konstantynów
Zakład Usług Budowlanych 
Ireneusz Warowny
Zakalinki Kolonia 69

  Mętów k. Lublina
P.W.WAT
Mętów 165

  Lublin
INWEST-DOM
ul. Mickiewicza 18

  Stare Opole k. Siedlec
SŁAWBUD
ul. Jana Pawła II 2

  Żanecin k. Sokołowa Podlaskiego
ROBMAR
ul. Sokołowska 1

  Łuków
BUDPOL
ul. Łapiguz 102

  Świdry k. Łukowa
JETRO
Świdry 1F

  Radzyń Podlaski
TERMODOM
ul. Lubelska 29

  Hajnówka
Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Łowicza 4

OGRODY WYSTAWOWE

SŁAWBUD
Opole Stare 

k. Siedlec

BUDPOL
Łuków

GABEX
Biała Podlaska

JETRO
Świdry k. Łukowa
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Warszawa

mazowieckie

podlaskie

lubelskie

Węgrów
Korytnica

Sokołów Podl.

Białystok

Hajnówka

Bielsk Podl.

Biała Podl.

Terespol
Międzyrzec Podl.

Radzyń Podl.
ParczewDęblin

WłodawaLubartów

Łuków

Lublin

SiedlceMińsk
Maz.

Zakrze

Łosice

Firma SUPERBET posiada
rozbudowaną sieć sprzedaży
na terenie województw:
mazowieckiego, lubelskiego
i podlaskiego.

 

Szczegółowe informacje
o najbliższym sprzedawcy
uzyskają Państwo
w naszym Dziale Sprzedaży:

E-mail: handel@superbet.com.pl
Tel.: (83) 357 25 26

Na kostce brukowej, krawężnikach oraz innych wyrobach z betonu mogą pojawić się przebarwienia 
w postaci jasnych plam i nalotów. Ich powstanie nie wynika ani z błędów produkcyjnych, ani też z nie-
właściwej ilości czy jakości suro wców.
Wykwity wapienne są efektem naturalnych procesów fizykochemicznych zachodzących w betonie pod-
czas jego wiązania i twardnienia w zmiennych warunkach atmosferycznych. Bezpośredni wpływ na po-
wstawanie wykwitów wywiera wodorotlenek wapnia tworzący się w procesie hydratacji cementu. Na 
skutek oddziaływania czynników atmo sferycznych (deszcz, śnieg) wykwity po pewnym czasie ulegają 
zmyciu i znikają zupełnie. Nasze obserwacje wykazały, że okres ten wynosi od kilku miesięcy do kilku lat. 

Cement i piasek to surowce naturalne mogą więc powodować różnice w jednolitości zabarwienia po-
szczególnych wyrobów.
Różnice w zabarwieniu mogą być spowodowane także drobnymi korektami wilgotności mieszanki 
w procesie produ kcji bądź przez zmianę warunków twardnienia.
Tak więc kolorowe wyroby w niewielkim stopniu mogą zmieniać zabarwienie. Dlatego przy układaniu 
nawierzchni należy brać kostki z różnych (przynajmniej trzech) palet i mieszać je ze sobą.

Pojawienie się wykwitów oraz różnic w jednolitości zabarwienia wyrobów nie są wadą wyrobu i nie mogą 
być podstawą do reklamacji.
Polskie Normy dotyczące wyrobów betonowych:
PN-EN 1338:2005 - „Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań”
PN-EN 1339:2005 - „Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań”
PN-EN 1340:2005 - „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań”
oraz wymagane Aprobaty Techniczne Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dopuszczają różnice w za-
barwieniu a także występowanie wapiennych wykwitów jako naturalnego elementu dojrzewania betonu.

Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Przedstawione 
w katalogu kolory wzorników należy traktować jako przybliżone z uwagi na ograniczone możliwości 
techniki drukarskiej.

WYKWITY WAPIENNE

INFORMACJE O WYROBACH

Rokitno

RÓŻNICE W KOLORACH

Informacje

SIEĆ DYSTRYBUCJI
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Informacje

I. DEFINICJE
Sprzedający  – Superbet J. Zawadzki i wspólnicy Sp. J., 

Zakrze 114, 08 -200 Łosice
Kupujący  – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna 

nie posiadająca osobowości prawnej składająca zamówie-
nie lub kupująca wyroby Sprzedającego

Konsument  – osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna 
nie posiadająca osobowości prawnej), dokonująca 
czynności prawnej (złożenie zamówienia), która nie jest 
bezpośrednio związana z prowadzeniem działalności 
gospodarczej lub zawodowej.

Dealer  – Pośrednik Handlowy
Strony  – Sprzedający i Kupujący
Wyroby – wyroby własne i handlowe odsprzedawane przez 

Sprzedającego
Produkty  – wyroby produkowane przez Sprzedającego
Cennik  – aktualny standardowy cennik dla Wyrobów sporządzony 

przez Sprzedającego
OWS  – Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedającego
Strata rzeczywista  – strata którą Sprzedający poniósł oraz korzyść którą 

mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie nastąpiła (wartość 
zamówienia)

WUG  – Warunki Udzielania Gwarancji
Opakowania – drewniane palety transportowe o wymiarach 120x100 cm, 

oznaczone znakiem SUP oraz worki typu BIG- BAG

II. ZASADY OGÓLNE
1. OWS – stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu Art. 384 i nast. Kodeksu 
Cywilnego i  są stosowane przez Sprzedającego. Stanowią one integralną część 
umów zamówień i  obowiązują obie Strony umowy, jeżeli Strony nie uzgodnią 
wyraźnie odmiennych postanowień.
W przypadkach nie przewidzianych w OWS zastosowanie ma Kodeks Cywilny ( 
Dz. U. z 2009 r. Nr 131 poz. 1075 z późn. zm. )
2. OWS - są podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 
internetowej Sprzedającego www.superbet.com.pl lub w siedzibie Producenta.
3. OWS – są przekazywane Kupującemu jako załącznik do złożonego zamówie-
nia. W przypadku umowy zawieranej przez Kupującego z konsumentem, Kupu-
jący ma obowiązek zapoznać Konsumenta z postanowieniami OWS oraz WUG.
4. OWS – są przekazywane Dealerowi jako załącznik do umowy współpracy. 
Dealer ma obowiązek zapoznać Kupującego z postanowieniami OWS oraz WUG.

III. SIŁA WYŻSZA
1. Jeżeli zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie 
zawarcia umowy (zdarzenia o  charakterze przypadkowym bądź naturalnym) 
Sprzedający jest zwolniony ze zobowiązań wynikających z umowy i niniejszych 
warunków ogólnych, czasie trwania takich okoliczności oraz nie ponosi z  tego 
tytułu ujemnych konsekwencji prawnych.
2. Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego o wystą-
pieniu okoliczności określonych w pkt.1.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. W  każdym przypadku, gdy powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza 
Sprzedającego wobec Kupującego jest ona ograniczona do rzeczywistej straty.

V. GWARANCJA
1. Postanowienia gwarancyjne na wyroby zawarte są w Warunkach Udzielania 
Gwarancji dostępnych na stronie internetowej www.superbet.com.pl oraz w sie-
dzibie Producenta.

VI. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedającego wynosi min. 14 dni od daty 
złożenia zamówienia przez Kupującego. Kupujący może odstąpić od umowy 
w  przypadku zwłoki w  realizacji zamówienia przekraczającej 30 dni (za wyjąt-
kiem sytuacji, gdy strony ustalą inaczej) i wynikłej z przyczyn zawinionych przez 
Sprzedającego, jeżeli Kupujący co najmniej raz wezwał na piśmie Producenta do 
realizacji zamówienia.
W  przypadku produkcji towaru nietypowego czas realizacji zamówienia może 
zostać wydłużony. Przy zamówieniach na el. łupane okres realizacji wynosi min. 
3 tygodnie. 
2. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia Kupujące-
go w zapłacie lub zwłoki w odbiorze Wyrobów dłuższej niż 14 dni od daty, w któ-
rej Sprzedający poinformował Kupującego o dostępności towaru na magazynie.

VII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wyroby odebrane przez Kupującego uważa się za wolne od wad jawnych. Od-
biór Wyrobów potwierdzony podpisem osoby uprawnionej przez Kupującego na 
dokumencie wydania Sprzedającego oznacza utratę praw Kupującego do jakich-
kolwiek roszczeń w przyszłości związanych z brakami ilościowymi lub wadami 
jawnymi wydanych Wyrobów.
2. W  momencie odbioru Wyrobów wszelkie ciężary związane z  Wyrobami, 
wszelkie ryzyko oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia 
Wyrobów przechodzi na Kupującego.
3. Kupujący, który dokonuje odbioru Wyrobów własnym transportem lub po-
przez przewoźnika, odpowiada za właściwe zabezpieczenie ładunku poprzez 
stosowanie ograniczników przesuwu palet oraz pasów zaciskowych. Ewentualne 
straty powstałe w  wyniku niewłaściwego transportu nie obciążają Sprzedają-
cego.
4. W sytuacji, gdy Wyroby są dostarczane przez Sprzedającego do miejsca wska-
zanego przez Kupującego, a  miejsce wydania Wyrobów jest inne niż siedziba 
Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do odbioru jakościowego i ilościowe-
go Wyrobów po zakończonym transporcie i ewentualnym rozładunku realizowa-
nym przez Sprzedającego.
5. Faktura VAT zostaje wystawiona przez Sprzedającego Kupującemu z określe-
niem terminu i sposobu płatności należności za Wyroby. Za datę płatności Strony 
przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto lub do kasy Sprzedają-
cego.
6. W przypadku opóźnienia płatności, Sprzedającemu przysługuje prawo nalicza-
nia odsetek w wysokości ustawowej.
7. Po upływie terminu płatności Sprzedający ma prawo wstrzymać wydawanie 
Wyrobów Kupującemu, a  wszelkie płatności Kupującego wobec Sprzedającego 
stają się natychmiast wymagalne bez względu na umówiony uprzednio termin 
zapłaty. Wstrzymanie dostaw lub skorzystanie przez Sprzedającego z  innych 
uprawnień przewidzianych w  niniejszych OWS na wypadek popadnięcia przez 
Kupującego w zwłokę, pozbawiają Kupującego możliwości dochodzenia jakich-
kolwiek roszczeń z  tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
w szczególności roszczeń odszkodowawczych za szkody wynikłe dla Kupującego 
wskutek wstrzymania dostaw, postawienia w  stan wymagalności wszelkich 
wierzytelności Sprzedającego wobec Kupującego lub skorzystania przez Sprze-
dającego z innych uprawnień, o których mowa powyżej.
8. Do czasu pełnej zapłaty za Wyroby i opakowania tj palety transportowe po-
zostają one własnością Sprzedającego. W przypadku opóźnienia w płatnościach 
Sprzedający może skierować pisemne żądanie zwrotu pobranych, a nie zapłaco-
nych Wyrobów i opakowań. Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko 
zwrócić wszystkie niezapłacone Wyroby i opakowania w miejsce wskazane przez 
Sprzedającego w ciągu 14 dni od chwili skierowania żądania.
9. Pracownik Działu Sprzedaży Sprzedającego może odmówić realizacji zamówie-
nia jeżeli znana mu jest sytuacja finansowa Kupującego, która może wskazywać, 
iż nie dokona on zapłaty za dostarczone Wyroby lub zapłata będzie dokonana 
z  opóźnieniem, w  szczególności gdy Kupujący wcześniej nie dotrzymywał 
terminów płatności lub istnieją podstawy do wytoczenia przez Sprzedającego 
powództwa przeciwko Kupującemu albo Sprzedający wszczął przeciwko Ku-
pującemu postępowanie na drodze sądowej, w  szczególności w  związku z  nie 
wywiązywaniem się przez Kupującego z  obowiązków umownych wobec firmy 
Sprzedającego, jak również Kupujący został postawiony w  stan upadłości bądź 
jest wobec niego prowadzone postępowanie naprawcze
10. Kupujący, który nie dokonuje odbioru Wyrobów osobiście własnym trans-
portem, zobowiązany jest przekazać Sprzedającemu przed odbiorem podpisane 
upoważnienie do odbioru zawierające następujące dane:
- imię i nazwisko kierowcy,
- serię i numer dokumentu tożsamości
- numer rejestracyjny pojazdu,
- numer i datę zamówienia 
-  rodzaj i ilość towaru, który podlega odbiorowi.
Kierowca powinien być uprzedzony o obowiązku wylegitymowania się dowodem 
tożsamości na żądanie Sprzedającego.
11. Upoważnienie powinno być podpisane przez Kupującego lub osobę upraw-
nioną do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego.
12. Sprzedający ma prawo odmówić wydania Wyrobów osobie nie posiadającej 
wymaganego upoważnienia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności 
za szkody poniesione przez Kupującego lub osoby trzecie z  tego tytułu. Kupu-
jący jest odpowiedzialny wobec Sprzedającego za koszty poniesione w związku 
z brakiem upoważnienia w szczególności koszty składowania Wyrobów.
13. W  przypadku, gdy Sprzedający dostarcza Wyroby do miejsca wskazanego 
przez Kupującego, obowiązkiem Kupującego jest zapewnienie, aby we wska-
zanym miejscu znajdowała się osoba posiadająca upoważnienie do odbioru 
Wyrobów.

14. W przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez Kupującego brak jest osoby 
posiadającej wymagane upoważnienie, Sprzedający ma prawo wydać Wyroby 
osobie, która zobowiąże się do ich przyjęcia w  imieniu Kupującego na koszt 
i odpowiedzialność Kupującego. Ryzyko związane z wydaniem Wyrobów obciąża 
w tej sytuacji Kupującego.
15. Sprzedaż kostki brukowej standardowej prowadzona jest na pełne jednostki 
paletowe (ilość m² zależna od wzoru), kostki szlachetne (serii Feeria Color oraz 
Aqualine) na pełne warstwy, natomiast kostki serii RETRO na pełne opakowania 
BIG-BAG.
16. Niektóre typy kostek brukowych mają kostki brzegowe i  połówkowe, które 
są oferowane wraz z  kostkami podstawowymi w  ściśle określonej ilości na m2. 
Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, 
zaś ewentualny niedobór powinien być uzupełniony przez docinanie kostek pod-
stawowych, bądź zakup brakującej ilości.
17. Zapotrzebowanie kostek brukowych na m2 układanej powierzchni obejmu-
je także fugi i  zgodnie z  tym wyroby będą tak dostarczane, żeby można było 
z nich ułożyć powierzchnie zamówioną przy zachowaniu wymiaru siatki (należy 
uwzględnić ewentualne docinki). Prawie wszystkie rodzaje kostki brukowej po-
siadają specjalne dystansowe występy, jednakże nie są one wystarczające, aby 
zastąpić niezbędne fugi, których wielkość zależnie od systemu wynosi od 3 mm 
do 5 mm.
18. Kostki serii RETRO są pakowane w  opakowania typu BIG-BAG oraz palety 
transportowe. Istnieje bezwzględny zakaz ładowania/rozładowywania BIG-BAG- 
ów za uchwyty, ponieważ może to spowodować rozerwanie worka i stworzenie 
sytuacji niebezpiecznej.
19. Elementy łupane są poddane procesowi łamania betonu. Każdy element jest 
niepowtarzalny a jego różne powierzchnie są naturalnym efektem tego procesu 
i nie stanowią podstaw do reklamacji. Różnice w kolorach oraz wykwity wapien-
ne wynikają z naturalnych surowców mineralnych wykorzystanych do produkcji 
i nie stanowią podstawy do reklamacji. 
20. Zaleca się montaż ogrodzenia z pustaków jednej partii produkcyjnej. Zaleca 
się impregnację el. ogrodzeniowych celem zabezpieczenia przed zabrudzeniem 
etc.
21. Szczegółowe informacje dotyczące montażu elementów łupanych można 
znaleźć w  instrukcji montażu ogrodzenia łupanego. W  przypadku wadliwego 
montażu ogrodzenia, niezgodne ze sztuką budowlaną Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za ewent. szkody.
22. Elementy łupane są pakowane na kaucjonowanych paletach transportowych, 
których kaucja jest doliczana na fakturze z towarem.
23. Kaucja za palety jest doliczana do faktury wystawionej Kupującemu w wy-
sokości odpowiednio: 
- paleta transportowa: 20,00 + 23% VAT/szt.
- worek typu BIG- BAG: 30,00 + 23% VAT/szt.
24. Rozliczenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dotyczą tylko i wyłącznie 
opakowań nieuszkodzonych, zwróconych w terminie. Termin zwrotu opakowań 
wynosi 60 dni od daty wydania z magazynu.
25. Przekroczenie terminu zwrotu opakowań skutkuje nie przyjęciem opakowań 
oraz nie zwróceniem pobranej kaucji.
26. W  przypadku zwrócenia opakowań w  terminie Kupujący jest zobowiązany 
niezwłocznie wystawić fakturę Sprzedającemu na zwróconą ilość.
27.Opakowania zwracane są na koszt Kupującego. Przy realizacji dostaw na in-
westycje istnieje możliwość odbioru opakowań przez auto dostarczające wyroby 
betonowe na budowę. W żadnym wypadku zwrot nie może powodować dodat-
kowych kosztów usługi po stronie Sprzedającego, chyba że Kupujący akceptuje 
uregulowanie powstającej należności. Opakowania powinny być uporządkowane 
i złożone w sposób możliwy do odebrania przez Kierowcę. Kierowca wraz z osobą 
upoważnioną do wydania opakowań, dokonują kontroli ilościowej i jakościowej. 
Kierowca wpisuje ilość zwróconych palet na dokumencie WZ i parafuje z Klientem 
zwróconą ilość.
28. W spornych kwestiach, prawem właściwym jest prawo polskie.
29. Wszelkie zmiany OWS wymagają formy pisemnej. 
30. Gwarancją nie są objęte produkty pozagatunkowe.
31. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, za skutki wynikające z niewłaści-
wego podania w zamówieniu danych, uniemożliwiających poprawną realizację 
zamówienia.
32. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy, Strony poddadzą do rozstrzy-
gnięcia sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego.
33. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową oraz OWS, mają zastosowa-
nie przepisy Kodeksu Cywilnego.

SUPERBET gwarantuje Kupującemu jakość sprzedawanych wyrobów i  ich zgod-
ność z  dokumentami odniesienia. Sprzedawane wyroby (zakwalifikowane jako 
wyroby budowlane) dopuszczane są do obrotu według przepisów krajowych 
określonych w Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r.o zmianie ustawy o wyrobach 
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.” 

SUPERBET wystawia Deklarację Właściwości Użytkowych wyrobu na prośbę Ku-
pującego. Na każdej palecie/opakowaniu znajduje się „etykieta” zawierająca dane 
o dokumencie odniesienia, na zgodność z którym produkowany był wyrób oraz 
o właściwościach i klasach wyrobu.

1. Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez SUPERBET wynosi 3 lata.
2. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i ter-
minowej zapłaty za odebrane wyroby.
3.SUPERBET jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Kupu-
jący wiedział o wadach wyrobów w chwili zawarcia umowy.
4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy wyrób zostanie wymieniony 
na nowy wolny od wad lub w uzgodnieniu z Kupującym przeceniony i przekwali-
fikowany na wyrób pozagatunkowy.
5. W przypadku stwierdzenia wad wyrobu nabywca jest zobowiązany do wstrzy-
mania się z jego wbudowaniem do czasu poinformowania SUPERBET i ustalenia 
toku dalszego postępowania. Jeżeli nabywca wbudował wyrób z  wcześniej 
stwierdzonymi wadami, producent nie ponosi kosztów rozbiórki i  ponownej 
zabudowy wyrobu.
6. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi SUPERBET 
o ujawnionych wadach w ciągu 7 dni od chwili ich wykrycia.
7. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie użytkowania wyrobu Kupujący powi-
nien złożyć reklamację na piśmie w miejscu zakupu wyrobów (punkty dealerskie) 
lub bezpośrednio w dziale sprzedaży SUPERBET. Reklamacja zostanie rozpatrzona 
w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego. W przypadku uzna-
nia reklamacji przez SUPERBET warunki usunięcia szkody zostaną określone na 
piśmie za obustronnym porozumieniem.
8. Nie podlegają gwarancji dopuszczone przez dokumenty odniesienia:
- odchylenia w wymiarach i wyglądzie wyrobu dopuszczone przez odpowiednie 
normy,
- wykwity wapienne w postaci białego nalotu,
- odchylenia w jednolitości faktury warstwy wierzchniej,
- odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym i naturalną zmien-
nością surowców,
- występowanie niewielkich wypływek na krawędziach wyrobów bezfazowych,
- różnice w odcieniach pustaków i daszków betonowych (nieznaczne) - które nie 
zależą od producenta, a wpływ na nie mają następujące czynniki: kolor kruszyw, 

temperatura, wilgotność itp.
- pory – niewielkich rozmiarów wgłębienia uwarunkowane procesem produkcji,
- mechaniczne uszkodzenia (nieznaczne) – otarcia, rysy, odpryski powstałe pod-
czas załadunku, transportu i rozładunku.
9. Wyroby nie pełnowartościowe, tzw. wyroby niezgodne nie są objęte gwarancją.
10. Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia wyrobów powstałe w wyniku:
- niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy,
- niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń,
- niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów,
- niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami 
zakupionych wyrobów,
- niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów,
- niewłaściwego montażu elementów ogrodzeniowych,
11. Warunkiem zgłoszenia roszczenia w  ramach gwarancji jest przedstawienie 
przez Kupującego:
- pisma reklamacyjnego.
- oryginału dowodu zakupu wyrobów.
- etykiet wyrobów załączonych do palet.
12. Gwarancją nie są objęte wadliwe wyroby w ilości nie przekraczającej 1% za-
mówienia. Jest to ilość wadliwych wyrobów uwzględniona w cenie, która może 
ulec uszkodzeniu podczas pakowania, transportu itp.
13. W przypadku sprzedaży konsumenckiej obowiązują przepisy ustawy z dnia 
27 lipca 2002 roku. O  szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz 
o mianie kodeksu cywilnego (DZ. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1146).
14. Szczegóły dotyczące sprzedaży można uzyskać w Ogólnych Warunkach Sprze-
daży dostępnych na stronie internetowej Producenta www.superbet.com.pl lub 
w siedzibie firmy.
15. Elementy łupane są poddane procesowi łamania betonu. Każdy element jest 
niepowtarzalny, a jego różne powierzchnie są naturalnym efektem tego procesu 
i nie stanowią podstaw do reklamacji. 
16. Sposób montażu ogrodzeń z  elementów łupanych przedstawia Instrukcja 
Montażu Ogrodzenia dostępna na stronie internetowej Producenta www.super-
bet.com.pl lub w siedzibie firmy. Niewłaściwe wykonanie ogrodzenia (niezgodne 
z instrukcją) prowadzi do jego zniszczenia, co pozbawia Nabywcę praw do gwa-
rancji na wyrób. Ogrodzenie to można stosować wyłącznie do wznoszenia na 
wysokość 2,20 m od poziomu przylegającego terenu. Reklamacji nie podlegają 
również wyroby uszkodzone podczas klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wy-
padków losowych oraz podczas wiatrów przekraczających 22 m/s.
17. W  chwili stwierdzenia wad elementów ogrodzenia betonowego Nabywca 
zobowiązany jest wstrzymać pracę przy budowie konstrukcji i  składa reklama-
cję. Przedstawiciel firmy SUPERBET dokonuje oględzin na miejscu planowa-
nego wbudowania produktu. W  przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji 

producent zobowiązany jest do wymiany wadliwych wyrobów w terminie i na 
zasadach uzgodnionych obustronnie. Producent ma prawo odmówić zobowiązań 
gwarancyjnych w  momencie gry Nabywca wiedział o  wadzie wyrobu w  chwili 
jego odbioru lub gdy wada jest mało istotna i nie obniża jego parametrów użyt-
kowych.
18. Parametry techniczne spełniają wymagania norm:
• PN-EN 1339:2005 /AC:2007 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody 

badań;
• PN-EN 1338:2005 /AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody 

badań;
• PN-EN 1340:2004  Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań
• PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004; „Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność.”
• PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych Cz.3: Ele-

menty murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
• PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury ulic 

i ogrodów

DODATKOWE INFORMACJE
1. Wyroby są sprzedawane na zwrotnych paletach transportowych i zabezpieczo-
ne taśmą lub folią + etykieta.
2. Niektóre typy kostek brukowych mają kostki brzegowe i  połówkowe, które 
są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na m2.
Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, 
zaś ich ewentualny niedobór powinien być uzupełniony przez docinanie kostek 
podstawowych, bądź zakup brakującej ilości.
3. Zapotrzebowanie kostek brukowych na m2 układanej powierzchni obejmuje 
także fugi i  zgodnie z  tym wyroby będą tak dostarczane, żeby można było 
z nich ułożyć powierzchnie zamówioną przy zachowaniu wymiaru siatki (należy 
uwzględnić ewentualne docinki). Prawie wszystkie rodzaje kostki brukowej po-
siadają specjalne dystansowe występy, jednakże nie są one wystarczające, aby 
zastąpić niezbędne fugi, których wielkość zależnie od systemu wynosi od 3 mm 
do 5 mm.
Katalog jest udostępniany bezpłatnie i  ma charakter wyłącznie informacyjny. 
Zdjęcia niektórych produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
SUPERBET zastrzega sobie prawo do zmiany cen i błędów edytorskich. Niniejszy 
wykaz produktów ma na celu przedstawienia planowanego asortymentu na 
dany sezon dlatego też nie gwarantujemy państwu pełnej dostępności produk-
tów zawartych w  katalogu, który nie stanowi oferty handlowej w  rozumieniu 
prawa cywilnego (art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego - Dz.U. 64.1693 ze zm. oraz 
ustawa z dnia 27.02.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckie] 
oraz zmianie Kodeksu Cywilnego Dz.U. 02.141.1176 za zm.).

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
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SUPERBET J. Zawadzki i wspólnicy Sp. J.
Zakrze 114, 08-200 Łosice

www.superbet.com.pl
tel. (83) 357-25-26 

tel./fax (83) 357-39-81 
e-m@il: superbet@superbet.com.pl


