
„To, co daję ziemi, ziemia oddaje.

A ja dzielę się tym z innymi.

Dlatego dbam o nią jak najlepiej.
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Najlepiej rozpoznawana marka  
kostki brukowej w Polsce*

www.polbruk.pl

Polbruk od 25 lat silnie zaznacza swoją obecność  
w polskiej przestrzeni. Realizacje z wykorzystaniem naszych produktów  

znajdziesz w większości polskich miast, gdzie tworzą funkcjonalną i przyjazną 
przestrzeń do życia i spędzania wolnego czasu. Dla wielu Polaków Polbruk  

to synonim kostki brukowej i jakości godnej polecenia*.

znaczy jakość

*Według badań Millward Brown, dotyczących siły producentów 
(marek) kostki brukowej w Polsce/03-05.2016



www.polbruk.pl

Eksperci nie widzą różnicy

Polbruk Lira łączy w sobie trwałość betonu  
i elegancję drewna, zapewniając nowe możliwości 
aranżacyjne. To płyty tarasowe o znakomicie 
odwzorowanej naturalnej fakturze drewna, dzięki 
czemu nawet najwięksi eksperci nie zauważą różnicy.

Betonowa płyta tarasowa 

Polbruk LIRA

Polbruk jest zdecydowanie najlepszą marką spełniającą oczekiwania 
klientów, co do dostępności oraz jakości oferowanych produktów*

*Według badań Millward Brown, dotyczących siły producentów (marek) 
kostki brukowej w Polsce/03-05.2016





INTELIGENTNY SYSTEM MALOWANIA DACHÓW
ODBIJAJąCY PROMIENIOWANIE SŁONECZNE

Tikkurila Climate Cooler wykorzystuje technologię, dzięki której pomalowana 
powierzchnia może odbić nawet 80% promieniowania cieplnego. Zastosowanie 
tej powłoki stanowi sprytny sposób na niższe zużycie energii w budynkach, 
poprawia ogólną jakość i funkcjonalność dachu oraz przedłuża jego okres 
eksploatacji.

Szybko zauważalne korzyści, długotrwałe rozwiązania

Tikkurila Polska S.A.
ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica
tel. +48 14 680 56 00 | fax +48 14 680 56 01
tikkurilapolska@tikkurila.com | www.tikkurila.pl



Profesjonalne farby przemysłowe

Tikkurila Polska S.A.
ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica
tel. +48 14 680 56 00 | fax +48 14 680 56 01
tikkurilapolska@tikkurila.com | www.tikkurila.pl

konstruktywne
rozwiązania

Technologie firmy Tikkurila, testowane w surowym 
skandynawskim klimacie, od ponad 25 lat 
doskonale sprawdzają się w Polsce w branży 
konstrukcji stalowych. Nowością w naszej ofercie 
są innowacyjne farby przemysłowe wytwarzane 
pod marką Polifarb. To efekt prawie 80 lat 
doświadczeń produkcyjnych zakładu w Dębicy 
i polsko-fińskiej myśli technicznej.


