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dlaCzego bruK KlInKIerowy? 

KOszTY TARAsU 
– bruk betonowy, klinkierowy 
czy płytki ceramiczne?

•  Wymaga wylewki.
•  Wymaga izolacji przeciwwilgocio-

wej.
•  Wymaga dodatków w postaci  

wysokoelastycznych klejów mrozo-
odpornych, szczelnej zaprawy do 
spoinowania.

•  Nie wymaga wylewki.
•  Nie wymaga izolacji przeciwwilgo-

ciowej.
•  *Nie wymaga dodatkowych mate-

riałów aranżacyjnych (wykończe-
niowych), bo z bruku klinkierowego 
można wykonać również schody, 
krawężniki itp. Koszt obrzeży scho-
dów zawarty jest w tabeli w pozycji 
„Bruk klinkierowy”.

Taras z bruku  
klinkierowego CRH

Robocizna 2 279,06 zł

Materiały: 
bruk klinkierowy 3 516,48 zł 
dodatki (palisada) 0 zł * 
podsypki i zaprawy 993,64 zł

Razem 6 789,18 zł

Cena za 1 m2 212,16 zł 

Taras z płytek 
ceramicznych

Robocizna 2 549,50 zł

Materiały:  
płytki ceramiczne 1 887,22 zł 
dodatki (kleje, pod - 
sypki, izolacje itp.)  1 835,66 zł 
schody  
i płyta betonowa 1 394,98 zł

Razem 7 667,36 zł 

Cena za 1 m2 239,61 zł •  Nie wymaga wylewki.
•  Nie wymaga izolacji przeciwwilgo-

ciowej.
•  Wymaga wprowadzenia dodat-

kowych elementów (np. palisad 
lub krawężników betonowych) na 
obrzeżach ścieżek, schodów itp., 
przez co znacznie wzrasta koszt  
materiałów!

Taras z bruku 
betonowego

Robocizna 2 024,30 zł

Materiały: 
bruk betonowy 2 165,12 zł 
dodatki (palisada) 1 208,48 zł 
podsypki i zaprawy 1 027,87 zł

Razem 6 425,77 zł 

Cena za 1 m2 200,81 zł 

nakłady i ceny wg sEKOCENBUD 
(ogólno polska baza cen mate
ria  łów budowlanych i kosztów 
robocizny) oraz KNR (Katalog  
nakładów rze czo wych – gromadzi 
dane o czasie wykonywania danej 
czynności lub pracy) z IV kwar-
tału 2014 r. (ceny netto): bazy te  
za wierają uśrednione ceny mate
riałów i robocizny w budownictwie 
(uśrednione ze względu na różnice 
cenowe występu jące w poszcze
gólnych regionach Polski), które  
wykorzystywane są przez koszto
rysantów do wszelkiego rodzaju  
wycen robót i obiektów budo
wlanych. dzięki nim możliwe jest 
obiektywne porównanie kosztów 
wykonania danej inwestycji w róż
nych technologiach.

Koszty wykonania tarasu w różnych techno logiach

Tarasy i schody wykonane jedną z najbardziej znanych i tradycyjnych metod 
– z płytek ceramicznych przyklejonych do podłoża – to rozwiązanie, które  
z czasem może przysporzyć wiele trudności. Częste pękanie, łusz czenie się 
czy odspajanie płytek od podłoża to tylko część problemów, z którymi bory-
kają się właściciele tarasów. Można ich uniknąć, stosując prostszą i – jak się 
okazuje – tańszą technologię – z użyciem bruku klinkierowego. Nie wymaga 
ona specjalistycznych materiałów (np. klejów elastycznych i mrozoodpor-
nych), wykonywania dość drogiej i czasochłonnej izolacji przeciwwilgociowej, 
jest szybsza w wykonaniu i na dodatek pozwala pow tórnie wykorzystać bruk 
w tym samym bądź innym miejscu z zachowaniem jego pierwotnej jakości  
i estetyki (ponieważ nie jest przyklejony na stałe do podłoża, a jedynie uło-
żony na warstwie podsypki).

W celu porównania kosztów różnych technologii budowy bierzemy pod  
uwagę taras 4 m x 8 m = 32 m2 z dwoma schodami (o długości 8 m każdy), na 
pod budowie z kruszywa łamanego drogowego 2-32 mm (bruk) lub na płycie 
żelbetowej (płytki). Kosztorys według KNR i cen SEKOCENBuD z IV kwartału 
2014 r. (ceny netto). Kopie kosztorysu do wglądu. W kosztorysie przyjęto: 
• bruk CRH Kalahari N 200 x 100 x 45 mm w cenie 76,80 zł/m2, obrzeża  

schodów założono jako wykonane z bruku ustawionego na sztorc na zapra-
wie do murowania klinkieru,

• bruk betonowy barwiony w masie na czerwono 200 x 100 x 60 mm w cenie 
65,00 zł/m2, obrzeża schodów założono jako wykonane z palisady 12 x 12 x 
40 cm w kolorze czerwo  nym, w cenie 8,20 zł/szt. na zaprawie cementowo-
-piaskowej, 

• płytki gresowe 30 x 30 cm w cenie 55,00 zł/m2, układane na kleju elas ty-
cznym mrozoodpornym.

1 2 3



www.klinkier.pl

Materiał: ceramika
Glina z dodatkiem czystego, płukanego piasku, wypalana w tempera-
turze 1100°C. Materiał ekolo giczny – naturalny i trwały.

Wytrzymałość: bardzo wysoka
Bruk klinkierowy CRH o grubości 45 mm ma 4x większą wytrzyma-
łość niż kostka betonowa o grubości 80 mm, ponieważ uformowana  
i sprasowana glina w czasie wypału tworzy spieki gwarantujące bardzo  
wysoką wytrzymałość materiału – 200 MPa.

Barwa: trwała i odporna na blaknięcie; wieczysta gwarancja koloru
Kolor taki sam w całym przekroju. Bogactwo barw uzyskuje się dzięki 
wykorzystaniu różnych gatunków glin, które naturalnie wypalają się na 
różne kolory, bez żadnych sztucznych dodatków czy barwników.

Liczba powierzchni licowych: 5
5 możliwych do wykorzystania powierzchni w pojedynczej kostce  
bruku (2 powierzchnie płaskie + 2 główki + 1 wozówka), bo powierz-
chnie boczne bruku klinkierowego są gładkie, co pozwala wyko rzystać 
je także do wy kończeń np. obrzeży, krawężników, schodów, murków  
i innych elementów małej architektury. Oszczędzamy na dodatkowych 
elementach wykończeniowych.

Odporność na poślizg: najwyższa (klasa U3)
Najwyższa odporność na poślizg w każdych warunkach (powierzchnia 
sucha i wilgotna), ponieważ w wyniku użytkowania jego powierzchnia 
nie ulega polerowaniu. Bezpieczeństwo użytkowania. 

Odporność na ścieranie: najwyższa (klasa A3)
Średnia ilość startego materiału w wyniku badania na podstawie  
PN-EN 1344 nie powinna przekroczyć 450 mm3 (poddana ścieraniu 
kostka klinkierowa o wymiarach 200 x 100 mm może zetrzeć się w czasie 
badania tylko o 0,025 mm). Do 40x mniejsza ścieralność niż bruku be-
tonowego, bo bruk klinkierowy to spiek ceramiczny, w którym trudno  
wyodrębnić i oderwać pojedyncze ziarna, dzięki czemu jego ście ral ność 
jest minimalna. Trwałość i elegancja na lata. 

Odporność na słabe kwasy: odporny
Odporność na słabe kwasy (np. sok z cytryny czy ocet) jest cechą 
natu ralną ceramiki, ponieważ wyko rzystywana do produkcji klinkieru  
glina w czasie obróbki termicznej zmienia swą strukturę do postaci 
niereaktywnej. W wy niku tego staje się odporna na działanie kwasów, 
detergentów i innych substancji żrących. Łatwość pielęgnacji i odpor-
ność na zabrudzenia. 

Uniwersalność: wiele segmentów zastosowań
Może być wykorzystywany do budowy ścieżek, schodów, tarasów, 
podjazdów, ulic, parkingów itp. Doskonale komponuje się z kamie-
niem, drewnem i ogrodową zielenią. układa się go luźno na podsyp-
ce żwirowej, można go w każdej chwili wyjąć, obrócić lub przełożyć  
w inne miejsce. Nie wymaga wy lewki, izolacji przeciwwilgociowej  
i żadnych dodatkowych materiałów aranżacyjnych (wykończeniowych).

Pielęgnacja: nie wymaga pielęgnacji
Ewentualne zabrudzenia są spłukiwane przez deszcz.

Tytan N | taras | niemcy

dlaCzego bruK KlInKIerowy? 

Terra Vesuvio | taras | niemcy

BRUK KLINKIEROWY
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Dostępność produktów: w stałej ofercie [  ]; prosimy  
o kontakt telefoniczny [  ]. Patrz „dane techniczne”,  
str. 24.
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Dostępność produktów: w stałej ofercie [  ]; prosimy  
o kontakt telefoniczny [  ]. Patrz „dane techniczne”,  
str. 24.
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Dostępność produktów: w stałej ofercie [  ]; prosimy  
o kontakt telefoniczny [  ]. Patrz „dane techniczne”,  
str. 24.
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Płytka Classic  
Gładka / Ręcznie Formowana
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Mozaika | promenada | niemcy

Dostępność produktów: w stałej ofercie [  ]; prosimy  
o kontakt telefoniczny [  ]. Patrz „dane techniczne”,  
str. 24.
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Classic | wnętrze | ruda Śląska
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INsPIRACjE



18 / 19

TARAsY, ŚCIEżKI OGRODOWE

Tytan N | niemcy



Ochra Miodowa N | Etna N | łąka
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Etna N | łąka

Ochra Miodowa N | warszawa

INsPIRACjE

Ochra Miodowa N | niemcy Etna N | łąka
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WsKAzÓWKI WYKONAWCzE

Etna N | taras z basenem | łąka



wSKazÓwKI wyKonawCze
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BRUKI – przykłady aranżacji

Wybrane wzory układania bruku

Bruk klinkierowy można układać na płasko, na sztorc i z widoczną wozówką. W celu urozmaicenia 
kompozycji można połączyć kilka kolorów bruku lub też zaaranżować go z granitem, drewnem 
czy innymi materiałami.

granit 10 x 10 cm lub połówka bruku klinkierowegobruk ułożony na płasko wozówka główka

Amber N | promenada | łeba Tytan N | taras | niemcy
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wSKazÓwKI wyKonawCze

BRUKI – tarasy, schody, ścieżki

Taras na podsypce żwirowej

Wykonanie tarasu na warstwach żwiru to najbardziej ekonomiczne 
rozwiązanie. umożliwia bowiem odprowadzenie wilgoci i elimi nuje  
uszkodzenia elementów nawierzchni – woda i skutki wywołane jej 
obecnością są największym wrogiem każdej konstrukcji.

Taras, schody i ścieżki na warstwie przepuszczalnej,  
wykonane z bruku klinkierowego CRH

Wykonanie: budując konstrukcję, jaką może być taras, ścieżka czy 
schody, należy najpierw zamocować krawężnik (np. z bruku lub 
cegły pełnej ustawionej na sztorc) przy użyciu zaprawy do muro-
wania klinkieru. Następnie wnętrze obramowania wypełniamy 
kruszywem o odpowiednim uziarnieniu, zagęszczamy i układamy 
wierzchnią warstwę bruku. W przypadku schodów mocujemy ko-
lejny stopień, układamy kolejną warstwę kruszywa, zagęszczamy 
i powtarzamy te czynności aż do osiągnięcia żądanego poziomu 
(Rys. 1). 

Wymiana nawierzchni na podbudowie betonowej

Materiał, którego użyjemy do budowy tarasu, schodów i ścieżek, 
musi być odporny na czynniki atmosferyczne, mróz czy ścieranie. 
Jeśli jego parametry techniczne będą niewystarczające, z biegiem 
czasu nawierzchnia zacznie pękać i konieczna stanie się wymiana 
nawierzchni na nową. Pozostaje nam wówczas wybór właściwego 
rozwiązania, które przywróci piękno wspomnianych elementów 
architektury ogrodowej. Poniżej proponujemy dwa rozwiąza-
nia wymiany zniszczonej nawierzchni tarasu, schodów i ścieżek 
na istniejącej podbu dowie betonowej na nawierzchnię z bruku  
klinkierowego.

Wymiana nawierzchni tarasu, schodów i ścieżek na istnie-
jącej podbudowie betonowej – z warstwą podsypki  
żwirowej, z wykorzystaniem bruku klinkierowego CRH

Najlepszym rozwiązaniem wymiany nawierzchni tarasu, schodów 
i ścieżek na istniejącej podbudowie betonowej jest wyłożenie  
4-5 cm warstwy podsypki żwirowej bezpośrednio pod brukiem. 
Wariant ten możliwy jest do wykonania jedynie w sytuacji, kiedy 
dysponujemy wystarczająco dużą ilością miejsca – różnica między 
poziomem tarasu i progu drzwi tarasowych budynku jest na tyle 

duża (8-10 cm), że pozwala na wykonanie kilkucentymetrowej  
warstwy podsypki oraz ułożenie kostki brukowej o grubości  
4,5 cm. Rozwiązanie to gwarantuje pewny i bezpieczny sposób 
odprowadzania wody z tarasu, bez konieczności inwestowania  
w elastyczny klej (Rys. 2). 

Wykonanie: w najniższym miejscu tarasu (zwykle na jego końcu) 
wykonujemy wzdłuż całej jego krawędzi otwór (drenaż) w płycie 
betonowej, pozwalający odprowadzić wodę poza taras lub pod 
taras, jeśli pod płytą znajduje się podbudowa przepuszczalna dla 
wody (kruszywo, tłuczeń itp.). Na powierzchni płyty wyko nujemy 
izolację przeciwwilgociową w postaci np. folii w płynie. Izolujemy 
również pionowe płaszczyzny płyty tworzące drenaż, po czym  
wypełniamy go grubym kruszywem (16-32 mm), aby woda spły -
wająca z powierzchni tarasu mogła swobodnie się przez niego 
przesączać. Na tak przygotowaną powierzchnię wysy pujemy 
4-5 cm warstwę drobnego kruszywa (2-5 mm), wyprowadzamy  
płaszczyznę i układamy bruk klinkierowy. W miejscach, gdzie  
nie jest możliwe ułożenie bruku na podsypce (np. schody),  
należy wykonać izolację poziomą, a następnie „zatopić” kostki  
bruku w elastycznym kleju mrozoodpornym. Przestrzeń pomiędzy 
kostkami bruku (ok. 5-8 mm) wypełniamy szczelnie zaprawą do 
spoinowania klinkieru.

odpowiedzi na najczęściej zadawane PYTANIA 
znajdą Państwo na str. 26.

?

2

rys. 1 
Przekrój tarasu, schodów i ścieżek  
na warstwie przepuszczalnej,  
wykonanych z bruku klinkierowego

1

1



wSKazÓwKI wyKonawCze
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rys. 2  
Przekrój wymiany nawierzchni tarasu, 
schodów i ścieżek na istniejącej  
podbudowie betonowej z warstwą  
podsypki żwirowej, z wykorzystaniem 
bruku klinkierowego

BRUKI – tarasy, schody, ścieżki

Wymiana nawierzchni tarasu, schodów i ścieżek na istnie-
jącej podbudowie betonowej – bez warstwy podsypki  
żwirowej, z wykorzystaniem bruku klinkierowego CRH

Jeżeli ze względu na ograniczoną ilość miejsca między istniejącym 
poziomem tarasu a krawędzią otworu drzwiowego nie jest moż-
liwe wykonanie warstwy podsypki, jedynym rozwiązaniem jest  
ułożenie bruku na warstwie kleju (Rys. 3).

Wykonanie: na betonowej płycie o wyprofilowanym spadku  
wykonujemy izolację przeciwwilgociową, rozprowadzamy klej  
elastyczny mrozoodporny o roz pły wowej konsystencji i „zata piamy” 
w nim kostki brukowe, zachowując między nimi 5-8 mm odstępy, 
które po związaniu kleju wypełniamy szczelnie zaprawą do spoino-
wania klinkieru. Wariant ten wymaga dużej dokładności i czystości 
wykonania prac, w przeciwnym wypadku może dojść do sytuacji,  
w której woda przez nieszczelną spoinę dostanie się pod  
powierzchnię bruku, a po zamarznięciu odspoi kostkę brukową.

3

2

rys. 3  
Przekrój wymiany nawierzchni tarasu, 
schodów i ścieżek na istniejącej  
podbudowie betonowej bez warstwy  
podsypki żwirowej, z wykorzystaniem  
bruku klinkierowego

3

więcej informacji znajdą Państwo  
na stronie www.klinkier.pl
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dane teCHnICzne

BRUKI klinkierowe

Dostępność produktów: prosimy o kontakt telefoniczny [  ].

Etna N | ścieżka ogrodowa | łąka

Miejsce  
odbioru

Parametry, zapotrzebowanie Wymiary i pakowanie

Klasa  
wytrzy
małości

nasiąkliwość zapotrze 
bowanie  
na 1 mkw  

[szt.]

wymiary 
(gr. 45 mm) 

[mm]

Ilość  
na palecie  

[szt.]

wymiary 
(gr. 52 mm) 

[mm]

Ilość  
na palecie  

[szt.]

Sahara N gozdnica 65 do 6% 48 200x100x45 630 200x100x52 540

Sahara Cieniowana N gozdnica 65 do 6% 48 200x100x45 630 200x100x52 540

Pisa gozdnica 65 do 6% 48 200x100x45 630 200x100x52 540

Terra Reggio gozdnica 65 do 6% 48 – – 200x100x52 540

Ochra Miodowa N gozdnica 65 do 6% 48 200x100x45 630 200x100x52 540

Amber N gozdnica 65 do 6% 48 200x100x45 630 200x100x52 540

Kalahari N gozdnica 65 do 6% 48 200x100x45 630 200x100x52  
200x100x71 

540    
420

Staromiejski Alfa 
gliwice /  
gozdnica 80 do 6% 45 – – 220x100x71 448

Meran gozdnica 65 do 6% 48 200x100x45 630 200x100x52 540

Etna N gozdnica 65 do 6% 48 200x100x45 630 200x100x52 540

Terra Vesuvio gozdnica 65 do 6% 48 – – 200x100x52 540

Libra gozdnica 65 do 6% 48 200x100x45 630 – –

Wega N Cieniowana gozdnica 65 do 6% 48 200x100x45 630 200x100x52 540

Tytan N gozdnica 65 do 6% 48 200x100x45 630 200x100x52 540

Tybet gozdnica 65 do 6% 48 200x100x45 630 – –

Classic Patoka 65 do 6% 48 – – 200x100x51 720

Płytka Classic Gładka  
/ Ręcznie Formowana 

Patoka 50 do 6% 25 200x200x40 360 – –

Antika Patoka 80 do 6% 48 – – 200x100x50 720

Mozaika Patoka 80 do 6% 384 – – 50x50x50 2 100



ProjeKt nawIerzCHnI w CenIe bruKu

www.klinkier.pl

PROPONOWANE PAKIETY standard Medium Exclusive

Opieka architekta  
i eksperta technicznego CRH

Koncepcja 2D ułożenia nawierzchni  
z bruku CRH w formie rzutu z góry

Zwymiarowany projekt wykonawczy 

Opis architektoniczny

Szkic 3D z uproszczoną bryłą budynku – –

Wizualizacja fotorealistyczna 3D  
z uproszczoną bryłą budynku

– –

Cena projektu
300 zł  
+ VAT

400 zł  
+ VAT

500 zł  
+ VAT

Zwrot kosztów zakupu projektu  
przy zakupie dowolnego bruku CRH

3000 szt. 
około 65 m2

4000 szt. 
około 85 m2

5000 szt. 
około 100 m2

PROjEKT NAWIERzCHNI  
 – w cenie bruku
Zaplanuj trwałe i ponadczasowe wykończenie podjazdów, ścieżek czy schodków. Wybierz najlepszy dla Ciebie pakiet. 

Szczegółowe warunki zakupu projektu 
dostępne na stronie www.klinkier.pl

zamów projekt  
standard, Medium lub Exclusive.

Kup bruk klinkierowy CRH. Odbierz pieniądze  
za projekt.
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Czy bruk klinkierowy na pewno nie straci swego koloru 
na skutek użytkowania – nie wypłowieje i nie zetrze się?
• bruk klinkierowy nie utraci swego koloru z uwagi na swą natu-

ralność i trwałość, którą gwarantuje wypał w bardzo wysokiej 
temperaturze. Jego kolor uzyskuje się w całym przekroju – nie 
tylko na powierzchni – w wyniku stosowania glin wypalających 
się naturalnie na rozmaite kolory. Bruk klinkierowy to glina  
i piasek wypalane w temp. 1100°C, więc w całej jego strukturze 
kolor jest taki sam. Bruk klinkierowy jest „spiekem” ceramicz-
nym, w którym trudno wyodrębić i oderwać pojedyńcze ziarna, 
przez co ma najwyższą klasę odporności na ścieranie.

Czy przy budowie klinkierowego podjazdu do garażu do 
stabilizacji podłoża warto dodawać cement? 
• nie warto. Pseudopłyta betonowa powstająca pod brukiem klin-

kierowym po związaniu cementu ma bardzo małą wytrzy małość 
na zginanie i po obciążeniu pojazdem może po prostu popękać, 
tracąc tym samym swoje własności. Dodatkowo w cemencie 
(jako że najczęściej jest to cement hutniczy) znajdują się spore 
ilości różnego rodzaju związków chemicznych i dodatków, które 
po zawilgoceniu mogą powodować lokalnie okresowe wy kwity 
i przebarwienia. Mimo że nie wpływają one na jakość ma teriału, 
to jednak rzutują na estetykę realizacji. Bywa, że w pewnych  
regionach Polski trudniej dostać kruszywo łamane czy pospółkę 
i konieczne jest zastosowanie dodatkowej stabilizacji podłoża 
cementem, ale nawet wtedy warto to robić w warstwach głębiej 
położonych, a nie w sąsiedztwie samego bruku. Zminimalizuje 
to prawdopodobieństwo wystąpienia wykwitów.

PYTANIA i ODPOWIEDzI?

więcej informacji znajdą Państwo  
na stronie www.klinkier.pl

Czy na podjazd dla samochodów osobowych można  
zastosować bruk 45 mm?
• oczywiście, że tak – bruk klinkierowy mimo niewielkiej grubości  

posiada ogromną wytrzymałość (200 MPa, czyli 4 razy więcej  
niż bruk betonowy o grubości 80 mm). Należy jedynie pa-
miętać, że każda nawierzchnia, by mogła przenosić obciążenia, 
musi spoczywać na wytrzymałym i sztywnym podłożu. Jeśli na 
podjeździe zostanie wykonana stabilna i mocna podbudowa,  
to będą się po nim mogły poruszać również cięższe pojazdy  
(ciężarowe samochody dostawcze, śmieciarki itp).

Czy konieczne jest stosowanie przerw, odstępów między  
kostkami bruku?
• tak, jest to konieczne. Nie muszą to być duże odstępy – wy-

starczy 2-3 mm, ale nie wolno układać tego materiału „na ścisk”. 
Bruk klinkierowy (tak jak każdy inny materiał) pod wpływem 
temperatury zmienia swoje wymiary, a wszelkie wydłużenia 
materiału generują dodatkowe naprężenia nawierzchni. W ich 
wyniku mogą zostać uszkodzone najsłabsze elementy konstruk-
cji, czyli krawędzie. Drobne odstępy pomiędzy kostkami bruku 
pozwalają uniknąć naprężeń i sprawiają, że konstrukcja oraz  
materiał będą miały się świetnie przez wiele lat.

Ochra Miodowa N | taras | warszawa
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sPECjALIŚCI od klinkieru polecają

www.klinkier.pl

Tysiące inspiracji na

do

Najszersza oferta
produktów klinkierowych

32 kolory
cegieł klinkierowych

16 kolorów
płytek klinkierowych

29 kolorów
cegieł ręcznie formowanych

26 kolorów
płytek ręcznie formowanych

19 kolorów
bruków klinkierowych

Gwarancja
nawet do 50 lat

Projekt nawierzchni
w cenie bruku

Płoter
ekspresowe ogrodzenia klinkierowe

Koncern CRH plc powstał w 1970 r. w Irlandii. Dziś jest świato-
wym liderem w branży mate riałów budowlanych. Podczas swojej 
niemal czterdziesto letniej historii rozszerzył zasięg terytorialny  
na 35 krajów – jest obecny między innymi w uSA, Kanadzie, 
Chile, Europie Za chod niej, Polsce, ukrai nie i Chinach. Koncern 
CRH plc jest obecny w Polsce od 1995 r., a jednym z segmentów 
jego działania jest branża ceramiki budowlanej. CRH KLINKIER  
gru puje 4 należące do koncernu cegielnie: CERG, GOZD NICA, 
PATOKA oraz Oberlausitz (Niemcy). Dzięki wie loletniej tradycji  
cegielni na polskim rynku, a także dostępowi do najnowszych 
świa  towych technologii, produkty firmy CRH KLINKIER charakte-
ryzują się naj  wyż szą jakością i nowoczesnym stylem.

Rustika | noSPr | Katowice



Ogrodzenia i grille – Elewacje i wnętrza – Podjazdy i tarasy

CRH Klinkier 2015

www.klinkier.pl

do

Cegły – Płytki – Bruki

www.klinkier.pl

CRH KLINKIER sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 309, 44-100 Gliwice
Sekretariat, tel. 32 23 94 100 
Dział Logistyki, tel. 32 23 94 115
Dział Marketingu, tel. 32 23 94 140
Informacje o ofercie, tel. 32 23 94 145
fax 32 23 94 101, kontakt@klinkier.pl
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Regionalni Kierownicy sprzedaży
I Piotr Gruszeczka, tel. 694 439 176, p.gruszeczka@klinkier.pl
II Dawid Cytacki, tel. 600 010 788, d.cytacki@klinkier.pl
III Damian szubert, tel. 600 010 778, d.szubert@klinkier.pl
IV Marcin Lisiak, tel. 694 439 180, m.lisiak@klinkier.pl
V Mariusz Halicki, tel. 694 439 177, m.halicki@klinkier.pl
VI Tomasz Bartosik, tel. 606 839 501, t.bartosik@klinkier.pl
VII Dariusz Pyrlik, tel. 600 010 777, d.pyrlik@klinkier.pl

OBERLAUSITZ

Szczecin

Gdańsk

Bydgoszcz

Wrocław

Leszno

Toruń

Płock

Włocławek

Zielona Góra

Katowice

Oświęcim

Poznań

Opole

ŁódźKalisz

Olsztyn

Elbląg

Warszawa

Kielce

Kraków

Białystok
Ostrołęka

Radom
Lublin

Rzeszów

GOZDNICA

PATOKA

CERG

V
II

I

IV

III

VII
VI

Cegielnie CRH KLINKIER

KROTOSZYN

WITASZYCE

Września

Świdwin

Częstochowa
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