
4  2 0 0 7 125

NATURALNIE
POD STOPAMI
Na ogrodowe nawierzchnie najczêœciej wy-
bieramy kostkê betonow¹. Jest ³atwo do-
stêpna i stosunkowo niedroga. Cenimy j¹
za trwa³oœæ, a szeroki wybór kszta³tów, ko-
lorów i faktur zadowoli nawet najbardziej

wybredne gusty. Jednak czêsto zapomina-
my, ¿e mamy znacznie szersze pole do po-
pisu jeœli chodzi o wybór materia³u na tara-
sy, œcie¿ki i podjazdy. 
Kamieñ naturalny jest uwa¿any za mate-
ria³ drogi i wiêkszoœæ inwestorów „omija go
z daleka”. A wystarczy poszukaæ w sk³adach

budowlanych i kamienio³omach rodzi-
mych ska³ za stosunkowo niedu¿e pieni¹-
dze. Odrobina wysi³ku naprawdê siê op³aci
– kamienne nawierzchnie s¹ nie tylko trwa-
³e, ale równie¿ niezwykle eleganckie.
Wybór jest ogromny. Dostêpne s¹ ciête lub
³amane p³yty kamienne, kostka lub otocza-
ki. Granit, bazalt, serpentynit, porfir i sje-
nit to najtrwalsze kamienie. S¹ twarde,
mrozoodporne, o niskiej nasi¹kliwoœci
i œcieralnoœci. Ogromna ró¿norodnoœæ ko-
lorów pozwala na tworzenie bardzo cieka-
wych aran¿acji. W ogrodach najczêœciej
wykorzystuje siê brukowe kostki granito-
we, które s¹ bardzo praktyczne, poniewa¿
nie wymagaj¹ konserwacji. 
Mniej wytrzyma³e, chocia¿ równie atrak-
cyjne kolorystycznie s¹ piaskowce i wapie-
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„Powrót do natury” to has³o towarzysz¹ce nam we

wszystkich aspektach ¿ycia. Chocia¿, w przypadku

ogrodu mo¿e wydawaæ siê trochê bez sensu. A chodzi

przecie¿ o wykorzystywanie materia³ów pochodzenia

naturalnego – kamieni, cegie³, drewna... i wody.
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nie. Pomimo mniejszej trwa³oœci maj¹ one
jednak wielu zwolenników, poniewa¿ szyb-
ko pokrywaj¹ siê patyn¹, przez co sprawia-
j¹ wra¿enie œwietnie „zadomowionych”
w otoczeniu. Piaskowiec jest ³atwy w ob-
róbce. Chocia¿ wymaga impregnacji, najle-
piej œrodkami hydrofobowymi opartymi na
¿ywicy silikonowej, idealnie nadaje siê na
nawierzchnie tarasów, schody, czy murki.
Szczególnie warto wykorzystaæ go, jeœli pla-
nowane s¹ elementy ma³ej architektury
(np. grill ogrodowy) równie¿ z tego kamie-
nia.
Wdziêcznym materia³em skalnym s¹ ka-
mienie polne. Mo¿na je kupiæ, ale fajn¹
przygod¹ mo¿e byæ samodzielne zbieranie
ich na polach i przywo¿enie okazów do
ogródka. Wy³o¿ona z nich œcie¿ka (tzw. ko-
cie ³by) czy murek bêd¹ nie tylko cieka-
wym elementem architektonicznym, ale
te¿ wspomnieniem naszej ciê¿kiej pracy. 
Nawierzchnie ¿wirowe o naturalnym cha-
rakterze œwietnie komponuj¹ siê z roœlina-
mi. Nadaj¹ siê nie tylko na ogrodowe œcie¿-

ki, ale mo¿na z nich robiæ równie¿ podjaz-
dy. Warunkiem jest zastosowanie odpo-
wiedniego materia³u – kruszyw o nieregu-
larnych i ostrych krawêdziach, które do-
brze siê klinuj¹.
Ceg³a jest uniwersalnym materia³em, który
od wielu lat jest wykorzystywany do budo-
wy ma³ej architektury, murków czy ogro-
dzeñ. Natomiast klinkierowa ceg³a bruko-

wa znakomicie sprawdza siê jako na-
wierzchnia tarasów, podjazdów do gara¿y
czy œcie¿ek. Jest to produkt naturalny o ni-
skiej nasi¹kliwoœci oraz du¿ej odpornoœci
na œcieranie i wp³yw warunków zewnêtrz-
nych. W zasadzie nie wymaga pielêgnacji.
Dobrze wygl¹da w po³¹czeniu z innymi
materia³ami pochodzenia naturalnego –
drewnem lub kamieniami. Wykorzystanie
ceg³y w ogrodzie pozwala zachowaæ jedno-
lity styl domu i otoczenia – zw³aszcza wów-
czas, kiedy elewacja domu lub ogrodzenie
s¹ wykonane równie¿ z klinkieru. Mo¿na
z niej uk³adaæ ró¿ne wzory, które urozma-
ic¹ przestrzeñ.
Nawierzchnie drewniane znakomicie
komponuj¹ siê z roœlinami i wtapiaj¹ w ka¿-
dy zak¹tek ogrodu. Naturalne piêkno i nie-
powtarzalny rysunek poszczególnych ele-
mentów sprawiaj¹, ¿e nawet na du¿ych po-
wierzchniach drewno wygl¹da lekko i ory-
ginalnie. Drewno mo¿na wykorzystaæ do
zrobienia œcie¿ek, tarasów czy palisad wo-
kó³ rabat. Jest te¿ niezast¹pionym materia-
³em do stworzenia k¹cika dla dzieci. Naj-
lepsze jest drewno dêbowe – twarde, z du¿¹
zawartoœci¹ garbników jest odporne na
dzia³anie czynników atmosferycznych i w
zasadzie nie wymaga impregnowania. Mo¿-
na wykorzystaæ równie¿ drewno sosnowe,
ale musi byæ dobrze zabezpieczone œrodka-
mi do impregnacji. Dostêpne s¹ równie¿

deski z drewna egzotycznego (m.in. tek,
bangkirai, ipe), najczêœciej z ryflowan¹ po-
wierzchni¹, która sprawia, ¿e po zamocze-
niu nie staj¹ siê œliskie. Trwa³oœæ drewnia-
nych nawierzchni zale¿y nie tylko od ich
zabezpieczenia przed wp³ywem czynników
atmosferycznych, ale równie¿ od sposobu
ich uk³adania. Najbardziej niebezpieczna
dla drewna jest woda, dlatego konstrukcji
z tego materia³u nie umieszcza siê bezpo-
œrednio na ziemi. Pod nimi powinna znaj-
dowaæ siê dobrze przepuszczaj¹ca wodê
warstwa piasku lub drobnego grysu. Wa¿ne
te¿, aby drewnianych elementów nie uk³a-
daæ na styk, poniewa¿ pod wp³ywem wody
pêczniej¹ i mog¹ byæ wypychane do góry.
Warto ³¹czyæ ró¿ne materia³y – ciekawie
wygl¹daj¹ nawierzchnie kamienne lub ce-
ramiczne w towarzystwie drewna. Trzeba
jednak pamiêtaæ, ¿e nieodpowiednie mie-
szanie kolorów i stylów mo¿e popsuæ efekt
ca³oœci. Wa¿ne ¿eby materia³ nawierzchni
pasowa³ do stylu ogrodu i innych elemen-
tów otoczenia – architektury ogrodowej,
ogrodzenia, czy koloru elewacji. 
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POSIEDZIEÆ, POLE¯EÆ...
Pierwsze ciep³e, wiosenne dni sprawiaj¹, ¿e
wiêcej czasu zaczynamy spêdzaæ na œwie-
¿ym powietrzu. ¯eby by³o nam przyjemnie
i wygodnie, trzeba wyposa¿yæ ogród w od-
powiednie meble. Powinny pasowaæ do
otoczenia, z którym bêd¹ s¹siadowaæ –
ustawione przy domu musz¹ tworzyæ spój-
n¹ ca³oœæ z elewacj¹, a te w pobli¿u roœlin
powinny delikatnie podkreœlaæ ich natural-
ne piêkno. 
Meble powinny pasowaæ te¿ do charakteru
ogrodu. ¯eliwne lub wykonane z giêtego

metalu, bardzo ozdobne w formie, bêd¹ pa-
sowa³y do ogrodów ze strzy¿onymi roœlina-
mi w stylu klasycystycznym. Do nowocze-
snych form architektonicznych pasuj¹ me-
ble proste, ascetyczne w formie – najlepiej
metalowe z elementami drewnianymi lub
z tworzywa sztucznego. Ciê¿kie meble z ba-
li drewnianych bêd¹ dobrze siê czu³y
w ogrodzie jak najbardziej naturalnym,
przy domu w stylu „dworku polskiego”.
Fotele z rattanu lub wikliny przywodz¹ na
myœl œródziemnomorskie klimaty i dobrze
wygl¹daj¹ w otoczeniu kwiatów w jasnych,
s³onecznych wnêtrzach. Natomiast proste
meble drewniane s¹ uniwersalne i pasuj¹
do ka¿dego ogrodu.
Oprócz funkcji dekoracyjnej, najwa¿niej-
sz¹ cech¹ mebli jest ich funkcjonalnoœæ.
Zdarza siê, ¿e piêkne, ozdobnie wykonane
fotele s¹ niewygodne i ostatecznie okazuj¹
siê zbêdnym sprzêtem. Dlatego przed za-

kupem koniecznie trzeba wypróbowaæ ja-
kie bêd¹ w codziennym u¿ytkowaniu. Czy
na fotelach wygodnie siê siada i ³atwo
z nich wstaje. Czy stó³ nie jest za niski.
W jaki sposób zosta³y wykonane i wykoñ-
czone – czy s¹ solidne i trwa³e, i czy maj¹
wyg³adzone powierzchnie, pozbawione
zadr i spêkañ. 
Wa¿ne jest, aby meble ogrodowe mia³y du-
¿¹ odpornoœæ na dzia³anie wilgoci. Na ryn-
ku dostêpne s¹ meble wykonane z ró¿nych
materia³ów: tworzyw sztucznych, stali, ¿e-
liwa i aluminium oraz drewna, wikliny, tra-
wy morskiej i rattanu. Wiêkszoœæ jest do-
brze zabezpieczona przed wp³ywem warun-
ków atmosferycznych. Jedynie wiklinowe
i rattanowe nadaj¹ siê do ogrodu tylko
w s³oneczne dni. W pozosta³e mo¿na u¿y-
waæ ich na zadaszonym tarasie lub w ogro-
dzie zimowym.
Szczególnie polecamy meble drewniane –
naturalny, przyjazny materia³ dobrze kom-
ponuje siê z ka¿dym otoczeniem. Najbar-
dziej wytrzyma³e i trwa³e s¹ te wykonane
z drewna egzotycznego – teku lub bangki-
rai. Odpowiednio pielêgnowane zachowaj¹
swoje piêkno nawet przez 20 lat. Równie¿
z akacji lub dêbu bêd¹ s³u¿y³y przez wiele
lat. Oba gatunki s¹ odporne na wp³ywy at-
mosferyczne oraz pleœñ i grzyby. Meble
z rodzimego drewna – olchy, brzozy lub so-
sny powinny byæ zabezpieczone œrodkami
impregnuj¹cymi. Nale¿y jednak unikaæ
poddawania ich dzia³aniu wilgoci przez
d³u¿szy czas. 
Do wiêkszoœci mebli warto dokupiæ po-
duszki. Mog¹ byæ cienkie lub grube, tek-
stylne albo ze specjalnych tworzyw, tylko na
siedziska lub obejmuj¹ce równie¿ oparcia. 
Ciekaw¹ propozycj¹ mog¹ byæ meble ka-
mienne. Raczej nie na taras, ale np. ³awka
z piaskowca umieszczona poœród krzaków
ró¿ mo¿e, oprócz funkcji praktycznych,
byæ piêkn¹ ozdob¹ ogrodu.
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GDZIE STRUMYK
P£YNIE Z WOLNA...
Woda jest bardzo wa¿nym elementem ar-
chitektury ogrodu. Wzbogaca go nie tylko
wizualnie. Paruj¹ca woda zwiêksza wilgot-
noœæ powietrza, dziêki czemu poprawia mi-
kroklimat ogrodu – roœliny lepiej rosn¹,
a nam ³atwiej siê oddycha. Oczko wodne
przyci¹ga uwagê, wprowadza nastrój relak-
su, uspokaja. Stwarza mo¿liwoœæ obserwo-
wania ryb oraz ptaków, drobnych zwierz¹t
i owadów zwabionych bliskoœci¹ wody. Da-
je poczucie bliskiego kontaktu z dzik¹
przyrod¹.
Najlepiej, aby oczko wodne by³o widoczne
z salonu lub tarasu. W tych miejscach spê-
dzamy najwiêcej czasu i w ten sposób bê-
dziemy mogli czêsto cieszyæ siê urokami
naszej wody. Poza wzglêdami estetyczny-
mi, miejsce na oczko nie powinno byæ zlo-

kalizowane bezpoœrednio pod drzewami –
bêdziemy mieli problem z opadaj¹cymi
i gnij¹cymi w wodzie liœæmi, ale te¿ nie mo-
¿e byæ przez ca³y dzieñ w s³oñcu – zbyt
mocno rozgrzana woda sprzyja rozwojowi

glonów, co prowadzi do niedoboru tlenu.
Warto, aby w pobli¿u by³ dostêp do bie¿¹-
cej wody, bo u³atwi to prace podczas pielê-
gnacji stawu.
Du¿e oczko wodne wymaga znacznie mniej
zabiegów pielêgnacyjnych ni¿ ma³e, o po-
wierzchni kilku metrów kwadratowych.
Dzieje siê tak dlatego, ¿e w du¿ym stawie
znacznie ³atwiej stworzyæ ekosystem zbli-
¿ony do naturalnego. Ma³e oczka wymaga-
j¹ dotleniania, dlatego trzeba w nich zain-
stalowaæ urz¹dzenia filtruj¹ce i napowie-
trzaj¹ce wodê. 
Bardzo wa¿ny jest kszta³t zbiornika. Naj-
popularniejsze, i w zasadzie pasuj¹ce do
ka¿dego wnêtrza, s¹ oczka o naturalnej linii
brzegowej. Jednak w prostych, surowych
ogrodach o mocno zgeometryzowanych
liniach podzia³u lepiej mo¿e wygl¹daæ
zbiornik idealnie okr¹g³y lub prostok¹ty.
Ciekawym rozwi¹zaniem mo¿e byæ np. zro-
bienie w drewnianym tarasie sadzawki po-
zbawionej roœlin, a jedynie z dnem wy³o¿o-
nym ¿wirem lub otoczakami.
Na rynku dostêpne s¹ ró¿ne materia³y do
wykonania oczka wodnego. Najpopular-
niejsze z nich to: gotowy prefabrykat pla-
stikowy, elastyczna wyk³adzina lub folia
oraz mata bentonitowa. 
Najszybszym, ale jednoczeœnie chyba naj-
dro¿szym sposobem na w³asn¹ sadzawkê
jest zakup gotowych form z tworzywa
sztucznego. Oferowane s¹ w ró¿nych
kszta³tach i wielkoœciach (od kilkudziesiê-
ciu centymetrów do kilku metrów kwadra-
towych). Wszystkie modele maj¹ zró¿nico-
wan¹ g³êbokoœæ i maj¹ wydzielone pó³ki
dla roœlin.
Stosunkowo ma³o skomplikowane w wy-
konaniu s¹ oczka wyk³adane foli¹. Stosuje
siê folie z polichlorku winylu (PVC), poli-
etylenu (PE) lub z kauczuku syntetycznego
(EPDM). Najlepsza jest folia EPDM ze
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wzglêdu na to, ¿e jest: elastyczna, odporna
na nisk¹ i wysok¹ temperaturê oraz promie-
niowanie UV, a tak¿e trudno j¹ przedziura-
wiæ. Dodatkowo, w celu ochrony folii przed
przegryzieniem przez gryzonie czy prze-
dziurawieniem przez korzenie drzew, niec-
kê uszczelnia siê warstw¹ piasku, na której
rozk³ada siê geow³ókninê (o gramaturze co

najmniej 200). Niektórzy zalecaj¹ stosowa-
nie geow³ókniny równie¿ na foliê, co ma za-
pobiegaæ jej przebiciu od wierzchniej stro-
ny. Ciekaw¹ propozycj¹ jest dostêpna od
niedawna folia ¿wirkowa, która s³u¿y do
ozdobnego wykoñczenia brzegów zbiorni-
ków wodnych. Kamienie s¹ umieszczone
na folii i przytwierdzone do niej spoiwem.

Bentonit to naturalna ska³a, która ch³on¹c
wodê zwiêksza swoj¹ objêtoœæ (nawet dwu-
nastokrotnie), staje siê plastyczna i tworzy
nieprzepuszczaln¹ warstwê. Maty bentoni-

towe sk³adaj¹ siê z dwóch warstw w³ókni-
ny, pomiêdzy którymi znajduje siê granulat
bentonitowy. Po roz³o¿eniu mat przykrywa
siê je warstw¹ ziemi lub piasku i nawil¿a,
aby bentonit móg³ wch³on¹æ wilgoæ 
z gruntu.
We wszystkich niewielkich oczkach trzeba
zamontowaæ filtr i pompê, które usun¹
z wody zanieczyszczenia. Przyda siê rów-
nie¿ druga pompa do jej napowietrzenia. 
A mo¿e warto wzbogaciæ swój ogród o stru-
mieñ? Na rynku dostêpne s¹ gotowe zesta-
wy do budowy strumienia zawieraj¹ce
wszystkie niezbêdne elementy w dowol-
nym kszta³cie i wykoñczeniu. Mo¿na te¿
wyczarowaæ dowolny wymyœlony przez sie-
bie kszta³t strumienia wykorzystuj¹c mate-
ria³y do budowy oczka, czyli folie z two-
rzyw i geow³ókniny. n

Dane teleadresowe wiod¹cych producentów

oraz przyk³adowe ceny produktów podajemy na

nastêpnej stronie.

Kaskada ww nnaturalny ssposób bbêdzie nnatleniaæ wwodê ww ooczku
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PRZYDATNE ADRESY

nawierzchnia bbetonowa
(beton z w³óknami poli-
propylenowymi); 
gruboœæ: 10-15 mm dla
wylewki cienkowar-
stwowej, do 80 mm dla
p³yty betonowej
* w zale¿noœci 
od gruboœci nawierzchni
Bautech, nawierzchnia
Pressbeton

od 995 zz³/m
2 *

p³yty bbetonowe;
gruboœæ: 3,7 cm; 
wymiary: 56x42 cm;
kolor: piaskowy, 
melan¿ ¿ó³toszary
Semmelrock, model
Bradstone, OOld TTown

55 zz³/szt.

powierzchnia ³³upana
gruboœæ: 4-6 cm (œcie¿ki),
8-11 cm (podjazd)
Granit WWiatrak,
model ¯ó³to-sszara

*œcie¿ka
** podjazd

35 zz³/m
2 *

50 zz³/m
2 **

powierzchnia gg³adka
gruboœæ: 4,5; 5,2 cm
CRH KKlinkier,
model Sahara

75 zz³/m
2

p³yty bbetonowe

klinkier granit

5835 zz³*

meble

2070 zz³*

Ideal Fibres&Fabrics, Terralys LF 17/17 
..............................rolka 4,50/5,15 x 100 m – 2 z³/m2

Geolon, Geolon PP 25 
..................................rolka 5,20 x 200 m – 2,60 z³/m2

Du Pont, Typar SF-32 ....rolka 5,20 x 200 m – 3,80 z³/m2

Drefon, Drefon S-120......rolka: 1 x 100 m – 4,30 z³/m2

rodzaj drewna: po³¹czenie drewna teakowego z plecion-
k¹ z techno rattanu; fotele: 7 pozycji oparcia, plecionka;
stó³: drewno teakowe; wymiary sto³u: 160 x 120 cm
* cena obejmuje: 
5 foteli, 1 podnó¿ek, 1 stó³ prostok¹tny
Rastar, model Elin

meble wykonane z k³ody i dech z wierconymi otworami
na nogi i oparcia, blaty ³¹czone s¹ ko³kami drewnianymi;
lite drewno: sosna, olcha, brzoza, topola, d¹b; meble wy-
konane w staropolskim stylu
* cena bez foteli
Corvo, model Tyrol 1190

1490 zz³*

³awa

sk³ad: 7 œcian, 1 wej-
œcie, pod³oga a¿uro-
wa; dostêpne ddachy:
trzcina, papa czerwo-
na, zielona, szara; 
dostêpne kkolory iim-
pregnatu: palisander,
sosna, mahoñ;

dostêpne ddodatkowe oopcje: odeskowanie dachu od
wewn¹trz, oœwietlenie
monta¿: 800 z³**
* cena netto bez dodatkowych opcji i transportu
** cena netto
Polgard, model Quatro

5500 zz³*

altanka

wymiary: 140/48/53 d³./szer./wys., 
waga 160 kg 
model jest zrobiony ze sztucznego kamienia
* podana cena dotyczy ³awki £añcut z konglomeratu
piaskowca
Chronos, model £awa ££añcut MMO-115

Wiêcej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku³y
Kliknij na www.budujemydom.pl/cozaile

PRZEGL¥D RYNKU INFO RYNEK

Ma³a aarchitektura
BRUK-BBET 0801 209 047 www.bruk-bet.pl
CHRONOS 022 758 03 86 www.chronos.com.pl
CORVO 0608 444 405 www.corvo.pl
DACH RREED 091 317 20 85 www.trzcina.com.pl
EHL BBAZALTEX 076 850 72 34 www.ehlpolska.pl
EURO-AASTAR 061 817 91 21 www.euro-astar.com.pl
EUROGARDEN 033 810 01 17 www.eurogarden.pl
GARTENHOLZ HH&H 061 291 30 19 www.gartenholzhh.pl
GRABINEX 074 855 33 99 www.grabinex.pl
HYDRO-PPOMP 061 285 67 71

www.hydro-pomp.com.pl
IMPREGNACJA DDREWNA

022 797 30 16
www.impregnacja-drewna.pl

JADAR 048 364 890 00 www.jadar.pl
LAS-BBUD 091 577 17 71 www.pergole.pl
LEG-TTUR 071 317 80 92 www.leg-tur.com.pl
PLON 094 340 29 30 www.plon.koszalin.pl
POLGARD 091 317 20 85 www.polgard.com.pl
POZ-BBRUK SSOBOTA 061 814 45 00 www.pozbruk.pl
RASTAR 061 652 73 70 www.rastar.com.pl
ROMAT 074 850 40 22 www.romat.com.pl
SILVPOL 087 520 25 82 www.silvpol.com.pl
STOR 068 387 93 59 www.stor.pl
STYL-BBET 094 363 30 76 www.styl-bet.com.pl
ŒWIAT OODLEWÓW 022 870 25 86

www.swiatodlewow.com.pl
WEKTOR 048 616 29 32 www.wektor.and.pl
ZAK£AD SSZTUKATORSKO-BBETONIARSKI

0602 177 669
www.sztukatorstwo.com.pl

Geow³ókniny
BUDOWNIOCTWO-WW ((IDEAL FFIBRES&FABRICS)

058 552 75 97
www.budownictwo.gda.pl

DU PPONT 022 320 09 00 www.dupont.com.pl
FILTEX 042 681 92 81 www.filtex.com.pl
GEOTEX ((GEOLON) 091 432 09 30 www.geotex.com.pl
GRILTEX 061 814 85 17 www.griltex.pl
INORA 032 230 49 96 www.inora.pl
POLYFELT 012 268 83 75

www.geowloknina.polyfelt.com.pl
REHAU 061 849 84 00 www.rehau.pl
STRUCTUM ((DREFON) 081 444 28 28

www.technologie-budowlane.com

Nawierzchnie oogrodowe
ABW SSUPERBRUK 085 745 40 28 www.superbruk.com.pl
AWBUD 032 671 58 80 www.awbud.com.pl
BAUTECH (monolityczne nnawierzchnie bbetonowe)

022 716 77 91 www.bautech.pl
BAZALTEX 032 284 13 81 www.bazaltex.pl
BRUK 034 357 14 45 www.bruk.com.pl
BRUK-BBET 0801 209 047 www.bruk-bet.pl
BUSZREM 023 696 55 42 www.buszrem.com.pl
CK-BBRUK 041 346 10 00 www.ck-bruk.com.pl
CRH KKLINKIER 032 331 65 00 www.crh-klinkier.pl
DLH DDREWNO (deska ii-ddeck)

022 667 44 14 www.dlh.pl
DREWBET 034 317 39 97 www.drewbet.pl
EHL PPOLSKA 076 850 72 34 www.ehlpolska.pl
ELBRUK 044 738 12 70 www.elbruk.pl
EUROINSBUD 091 482 52 07 www.euroinsbud.pl
FORBET 015 823 45 57 www.forbet.pl
GRANIT WWIATRAK 074 855 58 70

www.granit-wiatrak.com.pl
IBF PPOLSKA 075 734 01 11 www.ibf.pl
JADAR 0800 110 011 www.jadar.pl
LEIER ((p³yty aa¿urowe) 055 272 32 12 www.leier.pl
LIBET 071 335 11 01 www.libet.pl
MARPOLD 024 231 17 64 www.marpold.pl
POLBRUK ((POLBET BB-CCOMPLEX)

0 58 554 59 45 www.bcomplex.pl
POMTECH 048 676 27 21 www.pomtech.pl
POZ-BBRUK 061 814 45 00 www.pozbruk.pl
ROUWDACH 061 447 79 25 www.rouwdach.pl
SEMMELROCK 025 756 21 00 www.semmelrock.pl
STYL-BBET 094 363 30 76 www.styl-bet.com.pl
UTEX-SSIGMA 032 235 58 77 www.utexsigma.pl
WIRTUA GGARDEN ((oczka wwodne)

0506  648 205 www.ogrody.wirtua.net
ZIEL-BBRUK 068 327 85 04 www.ziel-bruk.com.pl

geow³óknina

mala architektura.qxd  2007-03-26  10:41  Page 132


