
Polbruk Magna



Kolor | nerino Faktura | gładka

Polbruk S.A.
ul. Nowy Świat 16 c 
80-299 Gdańsk
tel. 58 554 59 45
kontakt@polbruk.pl 
projekt@polbruk.pl
www.polbruk.pl

Dystrybutor

Awangardowa i minimalistyczna 
zarazem - dostępna w dużym 
formacie płyta Polbruk Magna  
- stanowi doskonałe wykończenie 
tarasów nowoczesnych posesji, 
miejskich pasaży, trotuarów 
metropolii.

Polbruk Magna

Grubość 
[cm]

Wymiary  
[cm]

Pakowanie 
[szt./paleta]

Waga palety 
[kg]

Cena netto 
[zł/szt.]

Cena brutto 
[zł/szt.]

10 75×50 12 1 040 43,00 52,89

Impregnat Polbruk Efekt 
Szybkoschnący impregnat do płyt tarasowych

Polbruk Efekt jest płynnym, nie zawierającym rozpuszczalnika 
impregnatem chroniącym przed agresywnymi zabrudzeniami,  
jak przykładowo osad ze spalin, zabrudzenie gliną, plamy  
z oleju, zabrudzenia spożywcze (czerwone wino, kawa, cola itp.). 
Powierzchnie zaimpregnowane Polbruk Efekt są odporne  
na działanie czynników atmosferycznych, na zabrudzenia,  
nie chłoną wody i oleju. Struktura powierzchni pozostaje 
nienaruszona. Impregnat nie powoduje zmiany jej zabarwienia.  
Nie nabłyszcza. Umożliwia oddychanie betonu. Wnika głęboko  
w impregnowaną powierzchnię i jest odporny na alkalia.  
Szybko schnie – ok. 20 minut. 
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Awangardowa  
i minimalistyczna zarazem 
- dostępna w dużym 
formacie płyta Polbruk 
Magna - stanowi doskonałe 
wykończenie tarasów 
nowoczesnych posesji, 
miejskich pasaży, 
trotuarów metropolii.


