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CERTUS BLISKO NATURY

Niepowtarzalne piękno natury, różnorodność jej kształtów i bogactwo kolorów inspiruje nas 

od zawsze. Dla ogrodu, tarasu czy otoczenia Państwa domu, szukamy inspiracji w świecie 

organicznych form. Nawierzchnie stworzone z naszych produktów są tak naturalne jak górskie 

ścieżki czy antyczne, kamienne drogi. Również one są odporne na upływający czas.

Dbałość o realizację marzeń Klientów motywuje nas nieustannie do ciągłych poszukiwań 

oryginalnych kształtów i innowacyjnych rozwiązań. Naszym priorytetem jest zaspokajanie 

nawet najbardziej wyrafinowanych gustów. Dlatego stawiamy na jakość i różnorodność 

kształtów oraz struktur. W naszej ofercie znajdują się nowe, unikatowe produkty: wielkofor-

matowe płyty szlachetne, kostki płukane, postarzane oraz elementy wykończeniowe, które 

są dostępne tylko w firmie CERTUS.

Jesteśmy na rynku od kilkunastu lat. Osiągnęliśmy pozycję jednego z liderów w produkcji 

wysokiej jakości elementów ogrodowych, spełniających restrykcyjne normy europejskie.   

Wizerunek firmy zawdzięczamy innowacyjności, nowym technologiom, inwestowaniu zarów-

no w najnowocześniejszy park maszynowy, jak i zasoby oraz wiedzę naszych pracowników. 

Stawiamy na rozwój i produkujemy na czterech w pełni zautomatyzowanych liniach 

produkcyjnych. Nieustannie doskonalimy naszą kadrę oraz wdrażamy najnowocześniejsze 

technologie. Naszym atutem jest wysoka jakość produtów, jak również dobrze rozwinięta  

i świetnie prosperująca sieć dystrybucji.

Mogą Państwo na nas zawsze polegać. Nasi najlepsi specjaliści pomogą wybrać najbardziej 

odpowiednie materiały, jak również spełnić marzenia o wyjątkowym, funkcjonalnym  

i pięknym ogrodzie. Zaaranżują przestrzeń oraz pomogą ją zagospodarować zielenią  

i produktami firmy CERTUS.
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CERTUS BLISKO NATURY
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Rodzaje powierzchniRODZAJE POWIERZCHNI

Powierzchnia płukana postarzana
– najbardziej naturalne odwzorowanie kamieni granitowych
– wysoki komfort użytkowania
– chropowata, antypoślizgowa powierzchnia
– ekskluzywny design produktów

Powierzchnia płukana
–  naturalne barwy poprzez zastosowanie szlachetnych 

kruszyw granitowych
– wysoka estetyka faktury produktów
– ekskluzywny design płyt i kostek

Powierzchnia postarzana 
–  zachowanie gładkości powierzchni przy nieregularnych 

krawędziach produktów
– rustykalny styl kamieni
– łatwość użytkowania i utrzymania czystości nawierzchni
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Rodzaje powierzchni

Powierzchnia klasyczna
– prostota elegancji zawartej w gładkiej fakturze produktów
– dostępność wielu formatów płyt i kostek
– bogata gama kolorystyczna
– łatwość użytkowania i utrzymania czystości nawierzchni
– połączenie wysokiej estetyki i funkcjonalności

Powierzchnia colormix
– bogata gama kolorystyczna
–  efekt colormix uzyskany dzięki doskonale dobranej 

kompozycji barw
– łatwość użytkowania i utrzymania czystości nawierzchni
– gładka faktura produktów

Powierzchnia strukturalna 
– odwzorowanie naturalnych, nieregularnych powierzchni
– rustykalny styl kostek i płyt
– łatwość użytkowania i utrzymania czystości nawierzchni
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Elementy architektury ogrodowej  
o wielu zastosowaniach np. kostka 
ANTICO GARDEN SYSTEM, może 
być stosowana na nawierzchnie, 
murki, donice, itd.

Znaczące detale
Każdy detal ma znaczenie, dlatego   produkty CERTUS wyróżniają się   indywidualnymi 
cechami. Można je rozpoznać za pomocą poniższych symboli graficznych, którymi ozna-
czone są wszystkie płyty, kostki i elementy uzupełniające. Symbole graficzne w łatwy  sposób 
pozwolą na wybór odpowiedniego produktu.

Produkt o większej wytrzymało-
ści, odporny na natężenie ruchu, 
jak również na nacisk powierzch-
niowy. Mogą się po nim poruszać 
samochody ciężarowe. Produkt 
może być również zastosowa-
ny do  budowy wewnętrznych 
ulic osiedlowych i dojazdów. 
Dotyczy wszystkich kostek 
o grubości 8 cm i większej.

Powierzchnia strukturalna: pro-
dukty, które mają nieregularną 
powierzchnię, nierównomierną 
strukturę jak naturalny kamień.

Produkt infrastruktury drogowej: 
wszystkie produkty przemy-
słowe, nadające się do budowy 
ulic, chodników, umacniania 
skarp, elementy brzegowe ulic, 
elementy odwadniające.

ZNACZĄCE DETALE
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Powierzchnia antypoślizgowa: 
wszystkie kostki płukane plus 
kostki o powierzchni strukturalnej.

Produkty, w których występu-
je kilka lub  kilkanaście kształ-
tów na  jednej palecie.

Produkt objęty systemem proje-
ktowym CERTUS.

Znaczące detale
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BIURO PROJEKTOWE CERTUS

Nawierzchnie pełnią w ogrodzie funkcję komunikacyjną, muszą być stabilne i funkcjonalne. 

Należy jednak pamiętać, że forma nawierzchni ma strategiczne znaczenie dla wyglądu 

całości otoczenia. Stanowi rodzaj dywanu w ogrodzie, który powinien pasować do 

jego wystroju. Dobrze skomponowana nawierzchnia łączy ze sobą  ogród i budynek  

w  harmonijną całość, dlatego przy jej planowaniu istotna jest pomoc architekta krajobrazu, 

który profesjonalnie zajmie się organizacją komunikacji oraz doborem materiałów. 
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❚ projekty nawierzchni z kostki brukowej

❚ projekty ogrodów 

❚ wizualizacje trójwymiarowe
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BEZPŁATNE PROJEKTY STANDARDOWE 
W ramach zakupu kostki brukowej CERTUS oferujemy 
bezpłatne projekty koncepcyjne nawierzchni wykonane  
w technice 2D. Doradztwo naszych doświadczonych architek-
tów krajobrazu pozwoli na weryfikację i wybranie rozwiązań 
i  rodzajów produktów, które najbardziej będą pasowały do 
Państwa oczekiwań. Etap projektowania zawsze zaczyna się 
od wizyty projektanta na posesji, wykonania pomiarów i roz-
mowy, dotyczącej sugestii na temat aranżacji Państwa ogrodu.

Finalny efekt, jakim jest koncepcja 2D nawierzchni w wersji pa-
pierowej połączona z zestawieniem materiałów potrzebnych 
do jej realizacji, pozwala na precyzyjne określenie kosztów 
inwestycji. Może również posłużyć jako projekt wykonawczy.

BIURO PROJEKTOWE CERTUS
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PROJEKTY OGRODÓW
Aby zapewnić pełny zakres usług związanych z aranżacją 
Państwa otoczenia, proponujemy wykonanie kompleksowego, 
profesjonalnego projektu spójnego z architekturą domu, ogro-
dem i kompozycją produktów firmy CERTUS. Zaletą tego typu 
rozwiązania jest harmonia i krajobraz otoczenia zgodny z Państwa 
wizją i oczekiwaniami. Koszt projektu, w którego skład wchodzą 
koncepcja, projekt techniczny, wizualizacje i opis wytycznych 
dotyczących pielęgnacji roślin, określany jest indywidualnie, 
w  zależności od wielkości projektowanej powierzchni i złożoności 
rozwiązań architektonicznych istniejących w Państwa ogrodzie.

PROJEKTY TRÓJWYMIAROWE 
Chcąc ułatwić Państwu wyobrażenie przestrzenne późniejszej re-
alizacji projektu, oferujemy za dopłatą wizualizacje wykonane  
w technice 3D. Realistyczne widoki pozwolą utwierdzić się 
w  słuszności wybranych materiałów i ocenić koncepcję w  odnie-
sieniu do Państwa domu, ogrodu oraz całej powierzchni działki. 
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Płyty szlachetne
Płyty szlachetne CERTUS trafią w gust osób ceniących prostotę i elegancję.  
Charakteryzują się eleganckim wykończeniem i nowoczesnym designem. Natura-
lny charakter i pastelowa gama kolorów współgra zarówno z nowoczesną, 
minimalistyczną architekturą, jak i tradycyjnym stylem. 
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Płyty szlachetne
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PLANETARIO

grafitowybiały

NAWIERZCHNIA: PLANETARIO  |  colormix szary

colormix szary
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8 cm

30 cm 60 cm 90 cm30 cm 30 cm 30 cm

PLANETARIO  |  colormix szary

Gładka, prosta płyta w szerokiej gamie szarości, wpisującąca się 
doskonale w nowoczesne i minimalistyczne przestrzenie miejskie.
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PLANETARIO

NAWIERZCHNIA: PLANETARIO  |  biały   

KANAPA: ANTICO MASSO GARDEN SYSTEM  |  grafitowy   

MUREK: ANTICO GARDEN SYSTEM  |  piaskowy



| 18 19

NAWIERZCHNIA: PLANETARIO  |  colormix szary
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ToscanaTOSCANA 6 cm

30 cm 20 cm

NAWIERZCHNIA: TOSCANA  |  colormix wulkaniczny

jasnoszary grafitowy colormix wulkaniczny
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Pięć elementów płyt o jednolitej fakturze i syste-
mie barw colormix, tworząc naturalne kompozycje, 
nadają stukturom ułożonym z płyt TOSCANA niepow-
tarzalny, ciepły charakter. Idealne rozwiązanie dla 
osób, które na tarasie cenią sobie gładką powierzchnię.

30 cm 30 cm 40 cm 30 cm 50 cm 30 cm 60 cm 30 cm

TOSCANA  |  colormix wulkaniczny
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ToscanaTOSCANA

NAWIERZCHNIA: TOSCANA  |  colormix wulkaniczny  

MURKI I DONICE: ANTICO MASSO GARDEN SYSTEM  |  grafitowy  

STOPIEŃ: COLOSEO |  brązowy
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NAWIERZCHNIA: TOSCANA  |  colormix szary
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Toscana CorteTOSCANA CORTE

szary granitjasnoszary granit

6 cm

30 cm 20 cm

NAWIERZCHNIA: TOSCANA CORTE  |  jasnoszary granit  +  GRANITO  |  brązowy granit

antracytowy granit
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Dzięki pięciu kształtom oraz płukanej strukturze płyta 
TOSCANA CORTE tworzy ascetyczne powierzchnie, niczym  
z naturalnych płyt granitowych.

30 cm 30 cm 40 cm 30 cm 50 cm 30 cm 60 cm 30 cm

TOSCANA CORTE  |  antracytowy granit
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Toscana CorteTOSCANA CORTE

NAWIERZCHNIA: TOSCANA CORTE  |  szary granit
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NAWIERZCHNIA: TOSCANA CORTE  |  jasnoszary granit  +  PANTEON CORTE  |  antracytowy granit  

FASADA: PLANETARIO | grafitowy
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RusticanaRUSTICANA 6 cm

30 cm 20 cm

NAWIERZCHNIA: RUSTICANA  |  colormix piaskowy

colormix piaskowy colormix brązowy
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Nieregularna powierzchnia strukturalnego kamienia płyty 
RUSTICANA tworzy łagodne i delikatne przestrzenie. Kom-
ponuje się zarówno z otoczeniem nowoczesnych budynków, 
jak również klasycznych czy monumentalnych budowli.

30 cm 30 cm 40 cm 30 cm 50 cm 30 cm 60 cm 30 cm

RUSTICANA  |  colormix brązowy
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RusticanaRUSTICANA

NAWIERZCHNIA: RUSTICANA  |  colormix piaskowy  

STOPNIE: PALISADA  |  brązowy + ARENA ANTICO  |  piaskowy
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NAWIERZCHNIA: RUSTICANA  |  colormix brązowy + ARENA ANTICO  |  brązowy
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FocusFOCUS

brązowy granitjasnoszary granit szary granit antracytowy granitżółty granit

NAWIERZCHNIA: FOCUS  |  żółty granit
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Różnorodne układy jednowymiarowych płukanych płyt FOCUS 
doskonale wtapiają się w nowoczesne, eleganckie w swej pro-
stocie tarasy. Z tych kwadratowych elementów można tworzyć 
pasy, szachownice, jak również jednolite, stylowe przestrzenie.

6 cm/8 cm

30 cm 30 cm

FOCUS  |  antracytowy granit

* grubość 8 cm
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FocusFOCUS

NAWIERZCHNIA: FOCUS  |  żółty granit + CEGŁA ANTYCZNA  |  szary NAWIERZCHNIA: FOCUS  |  jasnoszary granit
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NAWIERZCHNIA: FOCUS  |  jasnoszary granit
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FocusFOCUS

NAWIERZCHNIA: FOCUS  |  antracytowy granit 

MUREK: ANTICO GARDEN SYSTEM  | piaskowy
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NAWIERZCHNIA: FOCUS  |  antracytowy granit
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ForteFORTE

jasnoszary granit szary granit antracytowy granit

NAWIERZCHNIA: FORTE  |  jasnoszary granit
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Duże, kwadratowe nawierzchnie z płukanego betonu oraz zimny 
i surowy styl płyt FORTE idealnie wtapiają się w strzelisty design 
nowoczesnej architektury.

6 cm 

40 cm 40 cm

FORTE  |  jasnoszary granit
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Top IndustrialeTOP INDUSTRIALE

NAWIERZCHNIA: TOP INDUSTRIALE  |  biały  

STOPIEŃ: TOP INDUSTRIALE  |  grafitowy + VERONA  |  grafitowy

biały szary grafitowy
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Płyty TOP INDUSTRIALE w kształcie rombów umożliwiają 
tworzenie wzorów nawierzchni sprawiającej wrażenie trójwy-
miarowości. Produkt ten nadaje się do aranżacji zarówno 
przestrzeni miejskich, osiedlowych, jak i szerokich podjazdów 
przy domach jednorodzinnych. Płyty o gładkiej strukturze 
będą pasowały do nowoczesnej i prostej, ale nietuzinkowej  
architektury.

TOP INDUSTRIALE  |  biały

8 cm 

48 cm 48 cm
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Top IndustrialeTOP INDUSTRIALE

NAWIERZCHNIA: TOP INDUSTRIALE  |  biały
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NAWIERZCHNIA: TOP INDUSTRIALE  |  biały
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Top Industriale CorteTOP INDUSTRIALE CORTE

jasnoszary granit szary granit antracytowy granit

NAWIERZCHNIA: TOP INDUSTRIALE CORTE  |  jasnoszary granit, szary granit, antracytowy granit
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Poprzez zastosowanie kruszyw w wierzchniej warstwie, 
kontrast pomiędzy poszczególnymi kolorami kamieni jest 
łagodniejszy w porównaniu z płytami o gładkiej powierzchni. 
Top Industraile Corte idealnie pasuje do inwestycji o dużej 
powierzchni, między innymi na place miejskie i promenady.

TOP INDUSTRIALE CORTE  |  jasnoszary granit

8 cm 

40 cm 40 cm
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Ponadczasowość kostek płukanych stanowi ich wartość. Zastosowanie nowoczesnej 
technologii obróbki betonu i naturalnych granitowych kruszyw pozwala na stworzenie 
kostek, do złudzenia przypominających naturalny granit. Jednak komfort ich użytkowania 
(przyczepność czy regularność powierzchni) jest o wiele wyższy w porównaniu z kostkami 
granitowymi. Uszlachetniona nawierzchnia, jak również kompozycja barw stworzona  
z połączenia szlachetnych kruszyw nadają płukanym kostkom CERTUS ekskluzywny charakter.

Kostki płukane
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Kostki płukane
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GRANITO

brązowy granitjasnoszary granit szary granit antracytowy granitżółty granit

NAWIERZCHNIA: GRANITO  |  jasnoszary granit, antracytowy granit
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6 cm/8 cm

7,3 cm 8,3 cm 9,3 cm 10,3 cm 11,3 cm9 cm 9 cm 9 cm 9 cm 9 cm

Jest to kostka, której kształty i struktura przypominają natu-
ralny kamień granitowy. Doskonale sprawdza się zarów-
no wśród klasycznych budowli, dworkowych rezydencji, jak 
również jako uzupełnienie nowoczesnych kompleksów miesz-
kaniowych. Trapezowe kształty pozwalają na nieograniczoną 
swobodę w tworzeniu prostych powierzchni oraz nieregu-
larnych form szlaków komunikacyjnych czy podjazdów.

GRANITO  |  jasnoszary granit

* grubość 8 cm



50Inspired by nature

GRANITO

STOPNIE: GRANITO  |  brązowy granit  +  ARENA ANTICO  |  piaskowy  +  COLOSEO  |  brązowy
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NAWIERZCHNIA: GRANITO  |  jasnoszary granit
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GRANITO

NAWIERZCHNIA: GRANITO  |  jasnoszary granit  +  naturalny kamień granitowy
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NAWIERZCHNIA: GRANITO  |  jasnoszary granit  +  naturalny kamień granitowy



54Inspired by nature

Panteon CortePANTEON CORTE 6 cm

13,9 cm 10,4 cm 13,9 cm 12,2 cm

brązowy granitjasnoszary granit szary granit antracytowy granitżółty granit

NAWIERZCHNIA: PANTEON CORTE  |  jasnoszary granit, antracytowy granit
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Jest to szlachetna kostka o klasycznej formie. Dzięki 
płukanej powierzchni oraz zawartości specjalnie wyselek-
cjonowanych gatunków kruszyw uwidacznia piękno barw 
naturalnego kamienia. Zróżnicowanie kształtów kostki 
PANTEON CORTE daje możliwość tworzenia niecodzien-
nych i ponadczasowych kompozycji otoczenia.

17,4 cm 19,2 cm 20,9 cm13,9 cm 13,9 cm 13,9 cm15,7 cm 13,9 cm13,9 cm 13,9 cm

PANTEON CORTE  |  żółty granit
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NAWIERZCHNIA: PANTEON CORTE  |  jasnoszary, antracytowy granit

Panteon CortePANTEON CORTE
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NAWIERZCHNIA: PANTEON CORTE  |  antracytowy granit
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Panteon CortePANTEON CORTE

NAWIERZCHNIA: PANTEON CORTE  |  jasnoszary granit
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NAWIERZCHNIA: PANTEON CORTE  |  jasnoszary granit, antracytowy granit
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RomaROMA

szary granitjasnoszary granit antracytowy granit

NAWIERZCHNIA: ROMA  |  jasnoszary granit
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20 cm 10 cm

Najbardziej uniwersalny, prostokątny kształt w połączeniu 
z nowoczesną fakturą pozwala na nieograniczone wręcz 
możliwości aranżowania powierzchni wokół posesji. Kost-
ka ROMA doskonale wkomponowuje się w nowoczesną 
architekturę. Idealnie wręcz łączy się z płytą płukaną 
FORTE w różnych kombinacjach prostokątów i kwadratów.

8 cm

20 cm 10 cm

ROMA  |  jasnoszary granit

6 cm

* grubość 8 cm
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Kostki antyczne
Kostki linii antycznej stylizowane są na starożytny kamień o gładkiej, wytartej fak-
turze i obitych krawędziach. Te ponadczasowe produkty są propozycją dla osób 
ceniących harmonię i spokój. Stonowane kolory i postarzana forma sprawiają,  
że jeszcze chętniej spędzamy czas w tak sentymentalnie zaaranżowanym ogrodzie.
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Kostki antyczne
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CastelettoCASTELETTO

colormix brązowycolormix szary

6 cm

20 cm 20,6 cm20 cm 16 cm

6 cm

16 cm 16 cm 22 cm 16 cm

NAWIERZCHNIA: CASTELETTO  |  colormix szary  

MUREK: ANTICO GARDEN SYSTEM  |  piaskowy
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CASTELETTO to kostka o powierzchni klasycznej, dostępna  
w  szesnastu różnych kształtach, o lekko falistych krawędziach. 
Bogactwo formatów pozwala na skomponowanie niezliczonej 
ilości wzorów ułożenia nawierzchni, co daje nieograniczone 
możliwości w projektowaniu otoczenia. Aranżacje z tej kostki 
idealnie współgrają z wieloma stylami architektonicznymi.

CASTELETTO  |  colormix brązowy

24 cm 20,6 cm 22 cm 22 cm 28 cm 22 cm20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 22 cm 20,6 cm

28 cm 18 cm 20 cm 24 cm 20,6 cm 20 cm16 cm 16 cm 18 cm 18 cm 18 cm 16 cm
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NAWIERZCHNIA: CASTELETTO  |  colormix brązowy

MUREK: ANTICO GARDEN SYSTEM  |  szary

CastelettoCASTELETTO
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NAWIERZCHNIA: CASTELETTO  |  colormix szary
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ARENA ANTICO

jasnoszary piaskowy brązowy grafitowy szary melanż

NAWIERZCHNIA: ARENA ANTICO  |  piaskowy, brązowy
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piaskowy melanż brązowy ciemny colormixciemny colormix

7,3 cm 9 cm 8,3 cm 9 cm 9,3 cm 9 cm 10,3 cm 9 cm 11,3 cm 9 cm

Kształty antycznych trapezów pozwalają na formowanie wszel-
kiego rodzaju łuków, elips czy półkoli, które dodają ogrodowym 
założeniom malowniczości i delikatności. ARENA ANTICO to posta-
rzony bruk, który w połączeniu z pastelową paletą barw tworzy 
lekką, efektowną powierzchnię.

ARENA ANTICO  |  piaskowy

6 cm/8 cm

* grubość 8 cm
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ARENA ANTICO

NAWIERZCHNIA: RUSTICANA  |  colormix piaskowy + ARENA ANTICO | brązowy  

PALENISKO: ARENA ANTICO  |  brązowy

ŁAWKA: ARENA ANTICO  |  brązowy
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NAWIERZCHNIA: ARENA ANTICO  |  jasnoszary  

DONICA: ANTICO GARDEN SYSTEM  |  jasnoszary
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ARENA ANTICO

NAWIERZCHNIA:  ARENA ANTICO  | piaskowy, brązowy
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NAWIERZCHNIA:  ARENA ANTICO  | piaskowy  +  naturalny kamień granitowy



74Inspired by nature

PANTEON ANTICO

jasnoszary piaskowy brązowy grafitowy szary melanż

6 cm

13,9 cm 10,4 cm 13,9 cm 12,2 cm

NAWIERZCHNIA: PANTEON ANTICO  |  brązowy  +  ARENA ANTICO  |  piaskowy, brązowy
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Wyjątkowa kombinacja postarzonych krawędzi i strukturalnej 
powierzchni kamienia. System prostokątnych kształtów wraz  
z niebanalną fakturą sprawia, że kostka PANTEON ANTICO wtopi 
się w otoczenie zarówno nowoczesnych szklanych tarasów,  
jak również budowli stylizowanych na starodawne dworki.

piaskowy melanż brązowy ciemny colormixciemny colormix

17,4 cm 19,2 cm 20,9 cm13,9 cm 13,9 cm 13,9 cm15,7 cm 13,9 cm13,9 cm 13,9 cm

PANTEON ANTICO  |  jasnoszary
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PANTEON ANTICO

NAWIERZCHNIA: PANTEON ANTICO  |  jasnoszary
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NAWIERZCHNIA: PANTEON ANTICO  |  jasnoszary 

STOPNIE: COLOSEO ANTICO  |  grafitowy + ANTICO MASSO   |  jasnoszary  
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ANTICO MASSO

NAWIERZCHNIA: ANTICO MASSO  |  grafitowy

jasnoszary grafitowy
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7 cm/10 cm

15,5 cm 15,5 cm

Powierzchnia utworzona z kostek ANTICO MASSO idealnie  
oddaje klimat minionych czasów. Jej postarzona struktura 
krawędzi i potężny format nadaje przestrzeni wygląd masy-
wnego, kamiennego traktu.

Kostka ANTICO MASSO jest dostępna również jako 
ANTICO MASSO GARDEN SYSTEM. Może także być 
stosowana jako antyczny element brzegowy.

ANTICO MASSO  | jasnoszary

* grubość 10 cm
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GRANITO ANTICO

jasnoszary granit antracytowy granit

NAWIERZCHNIA: GRANITO ANTICO  |  jasnoszary granit
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7,3 cm 8,3 cm 9,3 cm 10,3 cm 11,3 cm9 cm 9 cm 9 cm 9 cm 9 cm

Naturalna, płukana i postarzana powierzchnia kostki o struk-
turze drobnych ziaren i nieregularnych krawędziach przypo-
mina wyglądem kamień granitowy. System pięciu trapezowych 
kształtów składających się na wzór GRANITO zapewni wiele 
możliwości tworzenia niepowtarzalnych wzorów nawierzchni. 
Dzięki swej szczególnej i wyjątkowej fakturze oraz ciepłej gamie 
kolorystycznej GRANITO ANTICO świetnie sprawdzi się w każdym 
ogrodzie.

GRANITO ANTICO  |  jasnoszary granit

6 cm/8 cm

* grubość 8 cm
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GRANITO ANTICO

NAWIERZCHNIA: GRANITO ANTICO  |  jasnoszary granit  

MUREK:  ANTICO MASSO GARDEN SYSTEM  |  grafitowy
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NAWIERZCHNIA: GRANITO ANTICO  |  jasnoszary granit  

MUREK:  ANTICO MASSO GARDEN SYSTEM  |  grafitowy
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PANTEON CORTE ANTICO

jasnoszary granit brązowy granitżółty granit antracytowy granit

6 cm

13,9 cm 10,4 cm

NAWIERZCHNIA: PANTEON CORTE ANTICO  |  żółty granit
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Powierzchnia kostek PANTEON CORTE ANTICO stworzona 
została dzięki technologii płukania i postarzania. Lekka  
i zróżnicowana przez siedem kształtów kamienia powierzch-
nia stanowi eleganckie, uniwersalne rozwiązanie, wtapiające 
się w każdy rodzaj architektury.

piaskowy melanż brązowy ciemny colormixciemny colormix

13,9 cm 12,2 cm 17,4 cm 13,9 cm 19,2 cm 13,9 cm15,7 cm 13,9 cm13,9 cm 13,9 cm

PANTEON CORTE ANTICO  |  żółty granit

20,9 cm 13,9 cm
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PANTEON CORTE ANTICO

NAWIERZCHNIA: PANTEON CORTE ANTICO  |  antracytowy granit  +  GRANITO ANTICO  |  jasnoszary granit  

MUREK:  ANTICO GARDEN SYSTEM  |  jasnoszary, grafitowy  

ŁAWKA:  ANTICO GARDEN SYSTEM  |  jasnoszary
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NAWIERZCHNIA: PANTEON CORTE ANTICO  |  żółty granit, brązowy granit

MUREK:  ANTICO MASSO GARDEN SYSTEM  |  grafitowy
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Kostki klasyczne
Kostki klasyczne to produkty dla tych, którzy wyobrażają sobie ogród z równymi 
alejami, klasyczny, ale niepozbawiony fantazji, elegancki i łatwy w utrzymaniu.  
Idealnie ułożone, proste i szlachetne w formie kostki stanowią proste i łatwe 
w utrzymaniu rozwiązanie. Produkty klasyczne dobrze współgrają z innymi 
odmianami kostek i elementów ogrodowych. W systemie colormix układają się
w naturalnie wyglądające, przepełnione ciepłem barw smugi.
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Kostki klasyczne
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ArenaARENA

jasnoszary brązowy

NAWIERZCHNIA: ARENA  |  colormix rubinowy

colormix piaskowygrafitowyżółty
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colormix wulkaniczny

7,3 cm 9 cm 8,3 cm 9 cm 9,3 cm 9 cm 10,3 cm 9 cm 11,3 cm 9 cm

colormix rubinowycolormix szary

Klasyczna, prosta w utrzymaniu struktura pięciu trapezów 
stanowi kompromis dla osób ceniących piękno i wygodę.  
Bogata gama kolorystyczna wzbogacona o kostki ARENA  
colormix pozwala dopełnić całości w ogrodzie, nadając mu baj-
kowy, malowniczy nastrój.

ARENA  |  colormix piaskowy

6 cm/8 cm

* grubość 8 cm
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ArenaARENA

NAWIERZCHNIA: ARENA  |  jasnoszary
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NAWIERZCHNIA: ARENA  |  colormix piaskowy, colormix wulkaniczny
STOPIEŃ: VERONA  |  piaskowy
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PanteonPANTEON 6 cm

13,9 cm 10,4 cm 13,9 cm 12,2 cm

jasnoszaryjasnoszary żółty brązowy grafitowy

NAWIERZCHNIA: PANTEON  |  żółty  +  GRANITO  |  antracytowy granit 

STOPIEŃ: PALISADA GRANITO  |  grafitowy

colormix piaskowy
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Bezfazowa kostka o prostokątnych kształtach i powierz-
chni strukturalnej. Stanowi prosty system siedmiu 
kształtów. Paleta kolorów kostki PANTEON dostosowuje 
ją do każdego klimatu ogrodu i elewacji domu. PANTEON 
doskonale komponuje się z innymi produktami CERTUS.

19,2 cm 20,9 cm13,9 cm 13,9 cm17,4 cm 13,9 cm15,7 cm 13,9 cm13,9 cm 139,9 cm

PANTEON  |  żółty

colormix wulkanicznycolormix rubinowycolormix szary
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PanteonPANTEON

NAWIERZCHNIA:  PANTEON  |  colormix rubinowy
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NAWIERZCHNIA:  PANTEON  |  colormix rubinowy
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PanteonPANTEON

NAWIERZCHNIA:  PANTEON  |  colormix rubinowy + GRANITO  |  żółty granit
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NAWIERZCHNIA:  PANTEON  |  grafitowy
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12 cm 9 cm

jasnoszaryjasnoszary żółty czerwony brązowy grafitowy

NAWIERZCHNIA:  NOSTALIT  |  brązowy

NostalitNOSTALIT
6 cm/8 cm
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12 cm 12 cm 18 cm 12 cm

Produkt klasyczny, sprawdzony i znany od wielu lat. Trafia  
w gusta wielu Klientów pragnących cieszyć się harmonią  
i tradycyjnym kształtem starobruku. NOSTALIT w bardzo subtelny 
sposób nadaje posesji klasyczny i elegancki wygląd. Elementem 
wzbogacającym kostki NOSTALIT jest SYSTEM CIRCA – trzy skośne 
kamienie służące do układania elips, łuków i wachlarzy.

colormix wulkanicznycolormix rubinowy

6 cm

8 cm 12 cm 9 cm 12 cm 12,6 cm 12 cm

10,5 cm 9 cm 4,9 cm

NOSTALIT  |  żółty

SYSTEM CIRCASYSTEM SIMPLE

* grubość 8 cm
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NAWIERZCHNIA:  NOSTALIT CIRCA  |  żółty, colormix rubinowy

NostalitNOSTALIT
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NAWIERZCHNIA:  NOSTALIT CIRCA  |  żółty, colormix rubinowy
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Elementy architektury ogrodowej efektownie wzbogacają wykończenie otocze-
nia domu i ogrodu. Są uzupełnieniem i dodatkiem dla kostek szlachetnych 
i płyt CERTUS.  Różnorodność kształtów, wymiarów i wysokości pozwala na ich 
wielorakie wykorzystanie. Doskonale sprawdzają się jako elementy murowe, 
osłaniające lub oporowe, dodając estetyki i elegancji stylowym alejkom.

Architektura ogrodowa
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Architektura ogrodowa
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PalisadaPALISADA

ELEMENT BRZEGOWY: PALISADA  |  grafitowy 

NAWIERZCHNIA: PANTEON  |  jasnoszary

szary grafitowybrązowy
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PALISADA to klasyczny, okrągły element brzegowy. Idealnie 
pasuje do wykończeń alei ułożonych z kostek GRANITO, 
ARENA czy NOSTALIT. Jej uniwersalność pozwala na wielorakie 
wykorzystanie przy tworzeniu schodów, skarp, wykończenia 
tarasów czy opasek wokół terenów zieleni.

40 cm

12 cm

10 cm
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VeronaVERONA

piaskowy brązowy grafitowy

STOPNIE: VERONA  | grafitowy

NAWIERZCHNIA: PLANETARIO  |  colormix szary

jasnoszary
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28 cm

57 cm 8 cm

VERONA jest to element brzegowy o prostym i estetycznym 
kształcie. Stworzony na potrzebę wykończenia stopni ogrodowych, 
tarasów z proponowanych przez nas płyt wielkoformatowych.
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Palisada GranitoPALISADA GRANITO

jasnoszary piaskowy brązowy grafitowy

STOPIEŃ: PALISADA GRANITO  |  grafitowy  

NAWIERZCHNIA: PANTEON  |  piaskowy + GRANITO  |  antracytowy granit
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28 cm

23,3 cm

24,4 cm

8,9 cm

PALISADA GRANITO została stworzona z myślą o przydomo-
wych ogrodach do kompozycji z nawierzchnią z kostek Arena 
i Granito – klasycznych lub postarzanych. Kształt palisady 
umożliwia tworzenie stopni ogrodowych lub podkreślanie 
ogrodowych rabatek.
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COLOSEO

jasnoszary grafitowy

ELEMENT BRZEGOWY: COLOSEO  |  biały

piaskowy brązowy
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COLOSEO to jeden najbardziej uniwersalnych elementów 
dekoracyjnych. Umieszczone na jednej formie kształty 
trapezowe i prostokątne można wykorzystać do tworze-
nia prostych i półokrągłych stopni schodowych, falistych 
wykończeń brzegów alejek, podjazdów czy tarasów.

30 cm

10 cm 12,5 cm
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Coloseo AnticoCOLOSEO ANTICO

jasnoszary grafitowy

STOPNIE: COLOSEO ANTICO  |  grafitowy + ANTICO MASSO  |  jasnoszary + PANTEON ANTICO  |  jasnoszary

piaskowy brązowy
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COLOSEO ANTICO podobnie jak COLOSEO, to jeden z najbar- 
dziej uniwersalnych elementów architektury ogrodowej, 
dobrze komponujący się z produktami z grupy ANTICO.  
Umieszczone na jednej formie kształty trapezowe i prosto-
kątne, można wykorzystać do tworzenia prostych i łukowych 
stopni schodowych, falistych wykończeń brzegów alei, pod-
jazdów czy tarasów.

30 cm

10 cm 12,5 cm10 cm 12,5 cm

30 cm
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Cegła ogrodzeniowaCEGŁA OGRODZENIOWA

MUREK: CEGŁA ANTYCZNA  |  szary

szary grafitowy
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CEGŁA ANTYCZNA  |  szary

6,5 cm

25 cm 12 cm

Estetyczna i niezwykle funkcjonalna cegła o niebanalnej kolorysty-
ce, znajdująca zastosowanie przy budowie ogrodzeń, fragmentów 
elewacji budynków, murów oporowych czy umocnień skarp. 
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ANTICO GARDEN SYSTEM

jasnoszary piaskowy brązowy grafitowy

MUREK: ANTICO GARDEN SYSTEM  |  piaskowy  

NAWIERZCHNIA: PANTEON CORTE  |  antracytowy granit
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ANTICO GARDEN SYSTEM stanowi kombinację delikatnych 
albo postarzanych elementów. Tworzy lekkie, eleganckie murki 
i  kwietniki, które dzięki trzem różnym kształtom mogą mieć 
strukturę jednolitą lub ażurową. Doskonale wkomponowuje 
się w nawierzchnie kostek antycznych i płukanych.

ANTICO GARDEN SYSTEM  |  piaskowy

7 cm

10,4 cm 8,6 cm 17,3 cm 17,3 cm20,8 cm10,4 cm
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MUREK: ANTICO GARDEN SYSTEM  |  piaskowy  

STOPNIE: GRANITO  |  brązowy granit + ARENA ANTICO  |  piaskowy + COLOSEO  |  brązowy

ANTICO GARDEN SYSTEM
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MUREK: ANTICO GARDEN SYSTEM  |  grafitowy



122Inspired by nature

MUREK: ANTICO GARDEN SYSTEM  |  piaskowy  

NAWIERZCHNIA: PANTEON CORTE  |  antracytowy granit 

ANTICO GARDEN SYSTEM
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STOPNIE: ANTICO GARDEN SYSTEM  |  piaskowy   

MUREK: ANTICO GARDEN SYSTEM  |  grafitowy

NAWIERZCHNIA: PANTEON ANTICO  |  jasnoszary
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ANTICO MASSO GARDEN SYSTEM

jasnoszary szary grafitowy

KANAPA: ANTICO MASSO GARDEN SYSTEM  |  grafitowy  MUREK: ANTICO GARDEN SYSTEM  |  piaskowy 

NAWIERZCHNIA: PLANETARIO  |  jasnoszary
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KANAPA: ANTICO MASSO GARDEN SYSTEM  |  grafitowy  MUREK: ANTICO GARDEN SYSTEM  |  piaskowy 

NAWIERZCHNIA: PLANETARIO  |  jasnoszary

Dzięki masywnej, ciężkiej formie oraz postarzonym krawędziom 
ANTICO MASSO GARDEN SYSTEM idealnie nadaje się do two-
rzenia rustykalnych ogrodzeń, anachronicznych murów czy 
stopni schodowych. Jako antyczny produkt doskonale kontra-
stuje z nowoczesną, minimalistyczną architekturą.

7 cm/10 cm

15,5 cm 15,5 cm

ANTICO MASSO  |  grafitowy
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‹     Więcej inspiracji  
i informacji o produktach 
znajdziesz na naszej 
stronie www.certus-tb.pl

‹

wwwwww.certus-tb.pl
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Warunki gwarancjiWARUNKI GWARANCJI

Warunki gwarancji
Firma CERTUS Technologie Budowlane Sp. z o.o. zwana dalej Producentem, 
potwierdzając wysoką jakość swoich produktów i w trosce o zadowolenie swo-
ich Klientów, udziela gwarancji na wyroby betonowe zakupione bezpośrednio  
u Producenta lub w hurtowni oraz w składach materiałów budowlanych, z któ-
rymi Producent ma podpisane aktualnie umowy o współpracę na określonych  
zasadach i warunkach.
1.  Producent gwarantuje nabywcy jakość i zgodność parametrów technicznych 

produktów z Normą Europejską.
2.  Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują z chwilą odbioru produktów, pod 

warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby.
3.  Okres gwarancji wynosi 3 lata od daty nabycia.
4.  Producent uznaje w ramach gwarancji wady ukryte powstałe z przyczyn 

tkwiących w produkcie:
•   wady konstrukcji,
•   wady wykonania,
•   wady wynikające z użycia surowców niewłaściwej jakości.

5.  Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:
•  niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy,
•  niewłaściwego doboru rodzaju materiału do warunków eksploatacji,
•  niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych wyrobów – np. ob-

tłuczenia, zarysowania, zabrudzenia i zniszczenia powstałe po zakupie,
•  niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zaku-

pionych wyrobów,
•  użycia do zagęszczania zabudowanej nawierzchni urządzenia wibracyjnego 

bez osłony gumowej,
•  zabudowy wyrobów przed upływem 14 dni od daty produkcji – dotyczy  

zagęszczenia ułożonej nawierzchni urządzeniem wibracyjnym,
•  fugowania zabudowanych krawężników i obrzeży zaprawą cementową – 

zalecane jest używanie elastycznej fugi lub brak spoinowania,
•  niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania zakupionych wyrobów,
•  wykonania jakichkolwiek zabiegów renowacyjnych, tj. usuwania wykwitów, 

impregnacji nawierzchni bez porozumienia z producentem.
•  stosowania do odladzania Produktów, środków odladzających w szczegól-

ności  na bazie soli, takich jak NaCl, CaCl, MgCl2.
 Gwarancja nie obejmuje:
•  odchyłów kolorystycznych uwarunkowanych naturalną zmiennością odcie-

ni stosowanych kruszyw i cementu oraz warunków dojrzewania, na które 
Producent nie ma wpływu,

•  występowania wykwitów, które według obowiązujących norm nie mają 
szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe wyrobów i nie są uznawane 
za istotne.

6.  Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Nabywcę:
•  pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego dane kontaktowe 

oraz wskazującego rodzaj wady,
•  oryginału lub kserokopii faktury zakupu wyrobów,
•  oryginału lub kserokopii etykiet zakupionych wyrobów.

7.  Reklamacje w ramach niniejszej gwarancji Nabywca może składać bezpośred-
nio w siedzibie Producenta lub w miejscu dokonania zakupu.

8.  W przypadku stwierdzenia wady Nabywca powinien bezwzględnie wstrzy-
mać zabudowę wyrobów, w przeciwnym wypadku Producent nie będzie po-
nosił kosztów demontażu zabudowanych wyrobów.

9.  Producent w terminie 14 dni od przyjęcia zgłoszenia dokona komisyjnych 
oględzin wyrobu w miejscu wskazanym przez Nabywcę celem zbadania za-
sadności reklamacji.

0.  W uzasadnionych przypadkach Producent ma prawo odmówić realizacji zo-
bowiązań gwarancyjnych, w szczególności gdy Nabywca wiedział o wadzie  
w  momencie zakupu i odbioru towaru lub gdy wada nie jest istotna i nie ob-
niża wartości i użyteczności wyrobu.

1.  W przypadkach nieobjętych niniejszą gwarancją mają zastosowanie przepisy 
kodeksu handlowego.

2.  Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:  
- stosowania do odladzania Produktów, środków odladzających w szczególności  
na bazie soli, takich jak NaCl, CaCl, MgCl2.

Warunki sprzedaży
1.  Wyroby są sprzedawane na drewnianych paletach, są zabezpieczone folią  

i/lub taśmą pakową.

2.  Za każdą odebraną paletę będzie pobrana kaucja w wysokości 25 zł netto.  
Potwierdzeniem będzie wystawiona faktura VAT.

3.  Firma CERTUS Technologie Budowlane Sp. z o.o. deklaruje odkupienie pobra-
nych nieuszkodzonych palet w terminie 60 dni od daty zakupu z uwzględnie-
niem ceny wystawionej na fakturze VAT. Po upływie terminu 60 dni od daty 
zakupu firma CERTUS Technologie Budowlane Sp. z o.o. może odmówić odku-
pienia palet od Nabywcy lub odkupić je po niższej cenie.

4.  Niektóre typy kostek brukowych posiadają kostki brzegowe i/lub połówkowe, 
które są oferowane razem z kostkami podstawowymi w ściśle określonych 
proporcjach na m2. Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i/lub połówko-
wych nie podlega zwrotowi, a niedobór może być uzupełniony poprzez doci-
nanie kostek podstawowych.

Informacje techniczne
Wyroby firmy CERTUS Technologie Budowlane Sp. z o.o. produkowane są  
w  oparciu o wymagania stawiane przez obowiązujące w Polsce przepisy. Wszyst-
kie surowce, jak i cały proces produkcyjny, podlegają ciągłemu nadzorowi tech-
nologicznemu oraz badaniom.
Wszystkie te działania są zgodne z zasadami Zakładowej Kontroli Produkcji okre-
ślonymi w odpowiednich normach. Dzięki temu nadzorowi wszystkie wyroby 
osiągają wysokie parametry techniczne, oznaczone podczas badań bieżących 
w laboratorium zakładowym oraz potwierdzone okresowo w laboratoriach ze-
wnętrznych.
Parametry techniczne spełniają wymagania następujących norm:

•  kostka brukowa – zgodnie z PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. 
Wymagania i metody badań,

•  krawężniki i obrzeża – zgodnie z PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. 
Wymagania i metody badań,

•  płyty chodnikowe, ażurowe, typu JOMB, korytka ściekowe – zgodnie z PN-EN 
1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań,

•  palisady i gazony ogrodowe – zgodnie z PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty 
z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów,

•  bloczki fundamentowe – zgodnie z PN-EN 771-3:2005 wraz ze zmianą  
PN-EN 771-3:2005/AC:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych,

•  pustaki stropowe TERIVA – zgodnie z PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z be-
tonu – Stropy gęstożebrowe zespolone – Pustaki, PN-EN 13369:2005 wraz 
ze zmianą PN-EN 13369:2005/A1:2008 Wspólne wymagania dla prefabry-
katów z betonu,

•  nadproża – PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do mu-
rów, Część 2: Nadproża wraz ze zmianą PN-EN 845-2:2004/AP1:2005,

•  belki stropowe – zgodnie z PN-B-19503:2004 Prefabrykaty z betonu – Stro-
py gęstożebrowe zespolone – Belki.

Wszystkie wyroby firmy CERTUS Technologie Budowlane Sp. z o.o. produ-
kowane są na bazie wysokiej klasy cementu 42,5 R CEM 1 oraz 52,5 R CEM 1,  
kruszyw, barwników, plastyfikatorów. Wszystkie te składniki są pochodzenia 
naturalnego, a więc można stwierdzić, że powstałe z nich wyroby są produkta-
mi pochodzenia naturalnego. Pomimo staranności i kontroli wszystkich ważnych 
elementów podczas produkcji, wyroby betonowe narażone są na występowanie 
pewnych zjawisk, tj. wykwitów, odchyleń kolorystycznych, różnic w strukturze 
warstwy licowej.

Naloty – Wykwity: Ca(OH)2  + CO2 + CaCO3  + H2O
Wykwity są zjawiskiem naturalnym związanym z występowaniem wapnia we 
wszystkich normowych cementach. Przyczyną tego zjawiska jest karbonizacja 
wodorotlenku wapnia, który powstaje w wyniku hydrolizy krzemianów wapnio-
wych zawartych w cemencie. Beton wibroprasowany stabilizuje się i dojrzewa 
w  procesie twardnienia i oddziaływania warunków atmosferycznych. Podczas 
tego procesu, wskutek zetknięcia z wilgocią, na powierzchni kostki pojawia się 
biały nalot – węglan wapnia. Jest to pozostałość związków wapnia, które w pro-
cesie produkcyjnym nie weszły w reakcję chemiczną. Z upływem czasu związ-
ki te przechodzą w kwaśny węglan wapnia, który jest rozpuszczalny w wodzie  
i ulega całkowitemu zmyciu. Ten proces może trwać nawet do trzech lat. Pojawie-
nie się wykwitów nie może być powodem reklamacji. Polskie Normy, np. PN-EN 
1338:2005 – Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań oraz Apro-
baty Techniczne Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dopuszczają występowa-
nie wykwitów jako naturalnego elementu dojrzewania betonu. 

Odchylenia w kolorze
Mimo prowadzenia procesu produkcyjnego w warunkach ścisłej kontroli, mogą 
wystąpić pewne wahania kolorystyki wyrobów. Wahania te najczęściej spowodo-
wane są zmianami następujących czynników: zróżnicowania warunków twardnie-
nia, uziarnienia i odcienia kruszywa, koloru i temperatury stosowanego cementu, 
wieku betonu. Wiąże się to z naturalną stabilizacją barwy, powstawaniem i zni-
kaniem wykwitów, zróżnicowaniem wpływu czynników atmosferycznych oraz 
natężeniem ruchu na gotowej nawierzchni. W miarę upływu czasu następuje wy-
równanie się różnic kolorystycznych.
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Warunki gwarancji Warunki gwarancji
Firma CERTUS Technologie Budowlane Sp. z o.o. zwana dalej Producentem, 
potwierdzając wysoką jakość swoich produktów i w trosce o zadowolenie swo-
ich Klientów, udziela gwarancji na wyroby betonowe zakupione bezpośrednio  
u Producenta lub w hurtowni oraz w składach materiałów budowlanych, z któ-
rymi Producent ma podpisane aktualnie umowy o współpracę na określonych  
zasadach i warunkach.
1.  Producent gwarantuje nabywcy jakość i zgodność parametrów technicznych 

produktów z Normą Europejską.
2.  Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują z chwilą odbioru produktów, pod 

warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby.
3.  Okres gwarancji wynosi 3 lata od daty nabycia.
4.  Producent uznaje w ramach gwarancji wady ukryte powstałe z przyczyn 

tkwiących w produkcie:
•   wady konstrukcji,
•   wady wykonania,
•   wady wynikające z użycia surowców niewłaściwej jakości.

5.  Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia powstałe w wyniku:
•  niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy,
•  niewłaściwego doboru rodzaju materiału do warunków eksploatacji,
•  niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych wyrobów – np. ob-

tłuczenia, zarysowania, zabrudzenia i zniszczenia powstałe po zakupie,
•  niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zaku-

pionych wyrobów,
•  użycia do zagęszczania zabudowanej nawierzchni urządzenia wibracyjnego 

bez osłony gumowej,
•  zabudowy wyrobów przed upływem 14 dni od daty produkcji – dotyczy  

zagęszczenia ułożonej nawierzchni urządzeniem wibracyjnym,
•  fugowania zabudowanych krawężników i obrzeży zaprawą cementową – 

zalecane jest używanie elastycznej fugi lub brak spoinowania,
•  niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania zakupionych wyrobów,
•  wykonania jakichkolwiek zabiegów renowacyjnych, tj. usuwania wykwitów, 

impregnacji nawierzchni bez porozumienia z producentem.
 Gwarancja nie obejmuje:
•  odchyłów kolorystycznych uwarunkowanych naturalną zmiennością odcie-

ni stosowanych kruszyw i cementu oraz warunków dojrzewania, na które 
Producent nie ma wpływu,

•  występowania wykwitów, które według obowiązujących norm nie mają 
szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe wyrobów i nie są uznawane 
za istotne.

6.  Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Nabywcę:
•  pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego dane kontaktowe 

oraz wskazującego rodzaj wady,
•  oryginału lub kserokopii faktury zakupu wyrobów,
•  oryginału lub kserokopii etykiet zakupionych wyrobów.

7.  Reklamacje w ramach niniejszej gwarancji Nabywca może składać bezpośred-
nio w siedzibie Producenta lub w miejscu dokonania zakupu.

8.  W przypadku stwierdzenia wady Nabywca powinien bezwzględnie wstrzy-
mać zabudowę wyrobów, w przeciwnym wypadku Producent nie będzie po-
nosił kosztów demontażu zabudowanych wyrobów.

9.  Producent w terminie 14 dni od przyjęcia zgłoszenia dokona komisyjnych 
oględzin wyrobu w miejscu wskazanym przez Nabywcę celem zbadania za-
sadności reklamacji.

0.  W uzasadnionych przypadkach Producent ma prawo odmówić realizacji zo-
bowiązań gwarancyjnych, w szczególności gdy Nabywca wiedział o wadzie  
w  momencie zakupu i odbioru towaru lub gdy wada nie jest istotna i nie ob-
niża wartości i użyteczności wyrobu.

1.  W przypadkach nieobjętych niniejszą gwarancją mają zastosowanie przepisy 
kodeksu handlowego.

Warunki sprzedaży
1.  Wyroby są sprzedawane na drewnianych paletach, są zabezpieczone folią  

i/lub taśmą pakową.
2.  Za każdą odebraną paletę będzie pobrana kaucja w wysokości 25 zł netto.  

Potwierdzeniem będzie wystawiona faktura VAT.
3.  Firma CERTUS Technologie Budowlane Sp. z o.o. deklaruje odkupienie pobra-

nych nieuszkodzonych palet w terminie 60 dni od daty zakupu z uwzględnie-
niem ceny wystawionej na fakturze VAT. Po upływie terminu 60 dni od daty 
zakupu firma CERTUS Technologie Budowlane Sp. z o.o. może odmówić odku-
pienia palet od Nabywcy lub odkupić je po niższej cenie.

4.  Niektóre typy kostek brukowych posiadają kostki brzegowe i/lub połówkowe, 
które są oferowane razem z kostkami podstawowymi w ściśle określonych 
proporcjach na m2. Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i/lub połówko-
wych nie podlega zwrotowi, a niedobór może być uzupełniony poprzez doci-
nanie kostek podstawowych.

Informacje techniczne
Wyroby firmy CERTUS Technologie Budowlane Sp. z o.o. produkowane są w opar-
ciu o wymagania stawiane przez obowiązujące w Polsce przepisy. Wszystkie su-
rowce, jak i cały proces produkcyjny, podlegają ciągłemu nadzorowi technolo-
gicznemu oraz badaniom.
Wszystkie te działania są zgodne z zasadami Zakładowej Kontroli Produkcji okre-
ślonymi w odpowiednich normach. Dzięki temu nadzorowi wszystkie wyroby 
osiągają wysokie parametry techniczne, oznaczone podczas badań bieżących 
w laboratorium zakładowym oraz potwierdzone okresowo w laboratoriach ze-
wnętrznych.
Parametry techniczne spełniają wymagania następujących norm:

•  kostka brukowa – zgodnie z PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. 
Wymagania i metody badań,

•  krawężniki i obrzeża – zgodnie z PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. 
Wymagania i metody badań,

•  płyty chodnikowe, ażurowe, typu JOMB, korytka ściekowe – zgodnie z PN-EN 
1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań,

•  palisady o gazony ogrodowe – zgodnie z PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty 
z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów,

•  bloczki fundamentowe – zgodnie z PN-EN 771-3:2005 wraz ze zmianą PN-
EN 771-3:2005/AC:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych,

•  pustaki stropowe TERIVA – zgodnie z PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z be-
tonu – Stropy gęstożebrowe zespolone – Pustaki, PN-EN 13369:2005 wraz 
ze zmianą PN-EN 13369:2005/A1:2008 Wspólne wymagania dla prefabry-
katów z betonu,

•  nadproża – PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do mu-
rów, Część 2: Nadproża wraz ze zmianą PN-EN 845-2:2004/AP1:2005,

•  belki stropowe – zgodnie z PN-B-19503:2004 Prefabrykaty z betonu – Stro-
py gęstożebrowe zespolone – Belki.

Wszystkie wyroby firmy CERTUS Technologie Budowlane Sp. z o.o. produ-
kowane są na bazie wysokiej klasy cementu 42,5 R CEM 1 oraz 52,5 R CEM 1,  
kruszyw, barwników, plastyfikatorów. Wszystkie te składniki są pochodzenia 
naturalnego, a więc można stwierdzić, że powstałe z nich wyroby są produkta-
mi pochodzenia naturalnego. Pomimo staranności i kontroli wszystkich ważnych 
elementów podczas produkcji, wyroby betonowe narażone są na występowanie 
pewnych zjawisk, tj. wykwitów, odchyleń kolorystycznych, różnic w strukturze 
warstwy licowej.

Naloty – Wykwity: Ca(OH)2  + CO2 + CaCO3  + H2O
Wykwity są zjawiskiem naturalnym związanym z występowaniem wapnia we 
wszystkich normowych cementach. Przyczyną tego zjawiska jest karbonizacja 
wodorotlenku wapnia, który powstaje w wyniku hydrolizy krzemianów wapnio-
wych zawartych w cemencie. Beton wibroprasowany stabilizuje się i dojrzewa 
w  procesie twardnienia i oddziaływania warunków atmosferycznych. Podczas 
tego procesu, wskutek zetknięcia z wilgocią, na powierzchni kostki pojawia się 
biały nalot – węglan wapnia. Jest to pozostałość związków wapnia, które w pro-
cesie produkcyjnym nie weszły w reakcję chemiczną. Z upływem czasu związ-
ki te przechodzą w kwaśny węglan wapnia, który jest rozpuszczalny w wodzie  
i ulega całkowitemu zmyciu. Ten proces może trwać nawet do trzech lat. Pojawie-
nie się wykwitów nie może być powodem reklamacji. Polskie Normy, np. PN-EN 
1338:2005 – Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań oraz Apro-
baty Techniczne Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dopuszczają występowa-
nie wykwitów jako naturalnego elementu dojrzewania betonu. 

Odchylenia w kolorze
Mimo prowadzenia procesu produkcyjnego w warunkach ścisłej kontroli, mogą 
wystąpić pewne wahania kolorystyki wyrobów. Wahania te najczęściej spowodo-
wane są zmianami następujących czynników: zróżnicowania warunków twardnie-
nia, uziarnienia i odcienia kruszywa, koloru i temperatury stosowanego cementu, 
wieku betonu. Wiąże się to z naturalną stabilizacją barwy, powstawaniem i zni-
kaniem wykwitów, zróżnicowaniem wpływu czynników atmosferycznych oraz 
natężeniem ruchu na gotowej nawierzchni. W miarę upływu czasu następuje wy-
równanie się różnic kolorystycznych.
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Producent zastrzega sobie prawo do minimalnych odchyleń w obrębie kolorystyki prezentowanych produktów oraz możliwość rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi  
w niniejszej publikacji, a dostępną aktualnie ofertą.

Zakład produkcyjny CERTUS
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DZIAŁ SPRZEDAŻY
tel.: 22 519 43 56, 22 519 43 60
faks 22 519 43 52 
sprzedaz@certus-tb.pl

CERTUS Technologie Budowlane Sp. z o.o.
ul. Płochocińska 19
03-191 Warszawa
www.certus-tb.pl 
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