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DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania4 5

Wstęp
Mamy pomysł na Twój TARAS i WEJŚCIE DO DOMU!

Taras oraz wejście, są jednym z najważniejszych elementów ozdobnych najbliższego otoczenia domu. Stanowią 
nie tylko wizytówkę, ale też istotny funkcjonalnie obszar użytkowy. Odpowiednie zaplanowanie tych przestrzeni 
pozwoli cieszyć się nimi każdego dnia. 
Nie masz pomysłu? Przedstawiamy Ci zestaw gotowych rozwiązań, które dostosujemy do Twoich potrzeb! 
Wybierz jedno z nich, a projektant przedstawi Ci przestrzenną wizualizację, która pozwoli podjąć właściwe 
decyzje.  
Nasz projekt daje Ci komfort inwestycyjny. Dzięki niemu brukarz wie, jaki jest zakres prac, jak ma wycenić 
usługę oraz jak ją wykonać. Udając się do hurtowni po wycenę, wiesz, ile materiału potrzebujesz. Możesz 
zaplanować inwestycję i wiesz, ile będzie ona kosztowała.

Zamów BEZPŁATNY projekt tarasu i wejścia!

• Szybka realizacja - do 5 dni roboczych

• Profesjonalne doradztwo

• Specyfikacja materiałowa

• Kaucja zwrotna 100%

PROJEKT
TARASU
GRATIS

PROMOCJA

GRATIS ONLINE

PROJEKT
TARASU

i WEJŚCIA

PROJEKT
TARASU

i WEJŚCIA

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Tarasy

OD DOSTARCZENIA WYMIARÓW I ZDJĘĆ 5 
DNI

PROJEKT W  
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DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Tarasy

Taras prosty z boczną donicą 2

A ____cm

B   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY

Wysokość   ____cm

Opis przykładu

Taras z ozdobną donicą z boku. Odpowiednie rośliny 

w donicy nie tylko uprzyjemnią wypoczynek, ale również 

zapewnią prywatność.

Kostka brukowa:
Verona - inverno

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

Palisada Impari 100 - grafit

Użyte produkty:

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

6 7DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Tarasy

Taras prosty

Opis przykładu

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni
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ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

1

Prosty taras z zejściem na trzy strony. Zapewnia komfort 

użytkowania, a także doskonałą komunikację.

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Verona - inverno

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

A ____cm

B   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY

Wysokość   ____cm



DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Tarasy
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DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Tarasy

Taras prosty z bocznymi donicami 4

A ____cm

B   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Taras z dwiema bocznymi donicami i zejściem na wprost. 

Dwie donice ucieszą szczególnie miłośników zieleni, 

pozwalają bowiem na przyjemy wypoczynek na tarasie 

wśród ulubionych roślin.

Kostka brukowa:
Verona - platino

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

Palisada Impari 100 - grafit

Użyte produkty:

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

8 9DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Tarasy

Taras z bocznym murkiem3

A ____cm

B   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Prosty taras z zejściem na dwie strony. Mur wykonany 

z pustaków, palisady lub cegły pozwoli oddzielić jeden bok 

by np. zamontować ściankę odgradzającą.

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Verona - lumino

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - lumino

Ogrodzenie gładkie - lumino

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.
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DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Tarasy

Taras w układzie L  z donicami 6

A ____cm

B   ____cm

C   ____cm

D __cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Taras zbudowany w układzie litery L nie tylko wygląda 

okazale, ale również zwiększa powierzchnię przeznaczoną 

do wypoczynku. Taki układ umożliwia podzielenie tarasu 

np. na część do opalania i do grillowania. Dodatkowym 

elementem ozdobnym są donice - prosta i narożna.

Kostka brukowa:
Verona - lumino

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - lumino

Palisada Impari 100 - brąz

Użyte produkty:

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Tarasy

Taras prosty z dwiema narożnymi donicami5

C   ____cm

A ____cm

B   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Prosty taras z zejściem na trzy strony. Narożne donice 

pięknie podkreślą symetrię miejsca wypoczynku i mogą być 

wykonane z palisady IMPARI 100, cegły antycznej lub 

pustaków. Jest to optymalne rozwiązanie dla osób, które 

chcą wypoczywać wśród roślin i jednocześnie zapewnić 

sobie swobodne zejście w każdą stronę.

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Grande - argento

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

Palisada Impari 100 - bianco

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

10 11
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DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Tarasy

Taras prosty dużą donicą narożną 8

A ____cm

B   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Prosty taras z jednym wejściem zabezpieczony okazałą 

donicą narożną. Taki układ umożliwia budowę tarasu na 

ograniczonej przestrzeni, a donica stanowi naturalne 

odgrodzenie części wypoczynkowej od użytkowej (np. 

wjazdu).

Kostka brukowa:
Verona - lumino

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - lumino

Palisada Impari 100 - lumino

Użyte produkty:

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Tarasy

Taras prosty z murem oporowym7

A ____cm

B   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Prosty taras z jednym wejściem zabezpieczony murem 

z pustaków, to idealna propozycja dla tych, którzy nie mogą 

pozwolić sobie na daleko wysunięty taras. Mur umożliwia 

wysoko usytuować powierzchnię tarasu i jednocześnie 

stanowi idealną barierę.

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Talamona - inverno

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

Ogrodzenie Gładkie - inverno

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

12 13



DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Tarasy

Taras prosty dużą donicą narożną 8

A ____cm

B   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Prosty taras z jednym wejściem zabezpieczony okazałą 

donicą narożną. Taki układ umożliwia budowę tarasu na 

ograniczonej przestrzeni, a donica stanowi naturalne 

odgrodzenie części wypoczynkowej od użytkowej (np. 

wjazdu).

Kostka brukowa:
Verona - lumino

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - lumino

Palisada Impari 100 - lumino

Użyte produkty:

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Tarasy

Taras prosty z murem oporowym7

A ____cm

B   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Prosty taras z jednym wejściem zabezpieczony murem 

z pustaków, to idealna propozycja dla tych, którzy nie mogą 

pozwolić sobie na daleko wysunięty taras. Mur umożliwia 

wysoko usytuować powierzchnię tarasu i jednocześnie 

stanowi idealną barierę.

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Talamona - inverno

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

Ogrodzenie Gładkie - inverno

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

12 13



Taras prosty z donicą we wnęce 10

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Tarasy

A ____cm

B   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Taras całkowicie wypełniający wnękę domu, to jedno 

z najpopularniejszych rozwiązań. W pełni wykorzystuje 

wyznaczoną przez ściany przestrzeń i doskonale wpisuje się 

w proste, nowoczesne bryły budynku.

Kostka brukowa:
Talamona - platino

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

Palisada Impari 100 - grafit

Użyte produkty:

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

14 15

Taras we wnęce z donicą i zejściem bocznym9

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Tarasy

A

C

____cm

____cm

D

B

  ____cm

  ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Taras we wnęce ze schodami w układzie litery L. Dodatkowo 

donica ciągnąca się na całą długość tarasu zapewnia 

przyjemy wypoczynek wśród zieleni oraz prywatność. 

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Grande - argento

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

Palisada Impari 100 - bianco

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.



Taras prosty z donicą we wnęce 10

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Tarasy

A ____cm

B   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Taras całkowicie wypełniający wnękę domu, to jedno 

z najpopularniejszych rozwiązań. W pełni wykorzystuje 

wyznaczoną przez ściany przestrzeń i doskonale wpisuje się 

w proste, nowoczesne bryły budynku.

Kostka brukowa:
Talamona - platino

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

Palisada Impari 100 - grafit

Użyte produkty:

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

14 15

Taras we wnęce z donicą i zejściem bocznym9

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Tarasy

A

C

____cm

____cm

D

B

  ____cm

  ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Taras we wnęce ze schodami w układzie litery L. Dodatkowo 

donica ciągnąca się na całą długość tarasu zapewnia 

przyjemy wypoczynek wśród zieleni oraz prywatność. 

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Grande - argento

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

Palisada Impari 100 - bianco

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.



A

C

C

____cm

____cm

____cm

B

D

E____cm

____cm

____cm

Taras prosty we wnęce 11

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Tarasy

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Tarasy

Taras prosty we wnęce 11

Wysokość   ____cm

Opis przykładu

Taras we wnęce z zejściem na wszystkie strony. Wysunięcie 

obrysu tarasu poza krawędzie wnęki nie tylko znacznie 

powiększa powierzchnię, ale również zapewnia swobodne 

zejście w każdą stronę.

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Verona - inverno

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

16 17



A

C

C

____cm

____cm

____cm

B

D

E____cm

____cm

____cm

Taras prosty we wnęce 11

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Tarasy

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Tarasy

Taras prosty we wnęce 11

Wysokość   ____cm

Opis przykładu

Taras we wnęce z zejściem na wszystkie strony. Wysunięcie 

obrysu tarasu poza krawędzie wnęki nie tylko znacznie 

powiększa powierzchnię, ale również zapewnia swobodne 

zejście w każdą stronę.

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Verona - inverno

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

16 17



DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Tarasy

Taras we wnęce z donicą narożną 12

A

C

C

____cm

____cm

____cm

B

D

E
____cm

____cm

____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY

Taras we wnęce z donicą narożną12

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Tarasy

Opis przykładu

Taras we wnęce z narożną donicą oddzielającą. Wysunięcie 

obrysu tarasu poza krawędzie wnęki nie tylko powiększa 

powierzchnię tarasu, ale również zapewnia swobodne 

zejście wzdłuż ścian budynku. Zieleń rosnąca w donicy 

zapewnia prywatność i dodaje uroku.

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Talamona - platino

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

Palisada Impari 100 - grafit

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

18 19



DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Tarasy

Taras we wnęce z donicą narożną 12

A

C

C

____cm

____cm

____cm

B

D

E
____cm

____cm

____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY

Taras we wnęce z donicą narożną12

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Tarasy

Opis przykładu

Taras we wnęce z narożną donicą oddzielającą. Wysunięcie 

obrysu tarasu poza krawędzie wnęki nie tylko powiększa 

powierzchnię tarasu, ale również zapewnia swobodne 

zejście wzdłuż ścian budynku. Zieleń rosnąca w donicy 

zapewnia prywatność i dodaje uroku.

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Talamona - platino

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

Palisada Impari 100 - grafit

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

18 19



Taras we wnęce w ukłądzie L z trzema zejściami 13

A

C

C

____cm

____cm

____cm

B

D

E____cm

____cm

____cm

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Tarasy

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Tarasy

Taras we wnęce w układzie L z trzema zejściami13

Wysokość   ____cm

Opis przykładu

Przestronny i bardzo funkcjonalny taras w układzie litery L 

zapewnia dużo miejsca oraz pozwala na wyjście 

z dodatkowych okien tarasowych. Trzy zejścia umożliwiają 

komunikację wzdłuż ścian oraz w stronę ogrodu, natomiast 

odpowiednio obsadzone roślinami donice zapewnią 

prywatność. 

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Verona - lumino

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - lumino

Palisada Impari 100 - lumino

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

20 21



Taras we wnęce w ukłądzie L z trzema zejściami 13

A

C

C

____cm

____cm

____cm

B

D

E____cm

____cm

____cm

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Tarasy

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Tarasy

Taras we wnęce w układzie L z trzema zejściami13

Wysokość   ____cm

Opis przykładu

Przestronny i bardzo funkcjonalny taras w układzie litery L 

zapewnia dużo miejsca oraz pozwala na wyjście 

z dodatkowych okien tarasowych. Trzy zejścia umożliwiają 

komunikację wzdłuż ścian oraz w stronę ogrodu, natomiast 

odpowiednio obsadzone roślinami donice zapewnią 

prywatność. 

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Verona - lumino

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - lumino

Palisada Impari 100 - lumino

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

20 21



Taras wysunięty z wnęką i dwiema donicami 14

A

C

F

____cm

____cm

____cm

B

C

D

E
____cm

____cm

____cm

____cm

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Tarasy

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY

22 23DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Tarasy

Taras wysunięty z wnęką i dwiema donicami14

Duży taras zapewniający zarówno wiele przestrzeni na wypoczynek jak i dojście boczne z dodatkowych okien tarasowych. 

Dwie okazałe donice stanowią nie tylko zabezpieczenie boków, ale również ozdobę. Układ schodów pozwala na zejście 

wzdłuż każdej ściany domu.

Opis przykładu

Duży taras zapewniający zarówno wiele przestrzeni na 

wypoczynek jak i dojście boczne z dodatkowych okien 

tarasowych. Dwie okazałe donice stanowią nie tylko 

zabezpieczenie boków, ale również ozdobę. Układ 

schodów pozwala na zejście wzdłuż każdej ściany domu. 

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Verona - inverno

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

Palisada Impari 100 - grafit

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.



Taras wysunięty z wnęką i dwiema donicami 14

A

C

F

____cm

____cm

____cm

B

C

D

E
____cm

____cm

____cm

____cm

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Tarasy

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY

22 23DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Tarasy

Taras wysunięty z wnęką i dwiema donicami14

Duży taras zapewniający zarówno wiele przestrzeni na wypoczynek jak i dojście boczne z dodatkowych okien tarasowych. 

Dwie okazałe donice stanowią nie tylko zabezpieczenie boków, ale również ozdobę. Układ schodów pozwala na zejście 

wzdłuż każdej ściany domu.

Opis przykładu

Duży taras zapewniający zarówno wiele przestrzeni na 

wypoczynek jak i dojście boczne z dodatkowych okien 

tarasowych. Dwie okazałe donice stanowią nie tylko 

zabezpieczenie boków, ale również ozdobę. Układ 

schodów pozwala na zejście wzdłuż każdej ściany domu. 

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Verona - inverno

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

Palisada Impari 100 - grafit

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.



Schody proste wejściowe 16

A ____cm

B   ____cm C ____cm

D   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Schody

Opis przykładu

Klasyczne schody wejściowe, umożliwiające zejście 

w każdym kierunku. Stopnie mogą być wykonane ze 

Stopnia Schodowego, palisady IMPARI 39 lub palisady 

TRES. W takim projekcie bardzo ważne są proporcje 

schodów do wielkości całej bryły budynku.

Kostka brukowa:
Verona - inverno

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

Użyte produkty:

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

24 25

Taras wysunięty we wnęce 15

A

C

____cm

____cm

B   ____cm

A ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Schody

Opis przykładu

Taras we wnęce ze schodami w układzie litery L. Wypełnia 

całą przestrzeń wyznaczoną przez ściany wychodząc poza 

obrys budynku powiększając w ten sposób powierzchnię do 

wypoczynku oraz tworząc przejście wzdłuż jednej ze ścian. 

Bok tarasu zabezpieczony został palisadą Impari 100.

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Verona - lumino

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - lumino

Palisada Impari 100 - lumino

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.



Schody proste wejściowe 16

A ____cm

B   ____cm C ____cm

D   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Schody

Opis przykładu

Klasyczne schody wejściowe, umożliwiające zejście 

w każdym kierunku. Stopnie mogą być wykonane ze 

Stopnia Schodowego, palisady IMPARI 39 lub palisady 

TRES. W takim projekcie bardzo ważne są proporcje 

schodów do wielkości całej bryły budynku.

Kostka brukowa:
Verona - inverno

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

Użyte produkty:

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

24 25

Taras wysunięty we wnęce 15

A

C

____cm

____cm

B   ____cm

A ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Schody

Opis przykładu

Taras we wnęce ze schodami w układzie litery L. Wypełnia 

całą przestrzeń wyznaczoną przez ściany wychodząc poza 

obrys budynku powiększając w ten sposób powierzchnię do 

wypoczynku oraz tworząc przejście wzdłuż jednej ze ścian. 

Bok tarasu zabezpieczony został palisadą Impari 100.

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Verona - lumino

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - lumino

Palisada Impari 100 - lumino

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.



Schody proste z dwiema donicami 18

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Schody

A ____cm

B   ____cm C ____cm

D   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Prostokątne schody z wejściem na wprost. Ozdobę stanową 

dwie symetrycznie usytuowane donice z miejscem na 

nasadzenia. Donice mogą być wykonane z palisady 

IMPARI 100, cegły antycznej, pustaka gładkiego lub 

splitowanego. 

Kostka brukowa:
Verona - platino

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

Palisada Impari 100 - grafit

Użyte produkty:

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Schody

Schody proste z jedną donicą17

A ____cm

B   ____cmC ____cm

D   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Wejście do budynku ze schodami w kształcie litery L. 

Ozdobę stanowi niesymetrycznie usytuowana donica.  

Donica może być wykonana z palisady IMPARI 100, cegły 

antycznej, pustaka gładkiego lub splitowanego. 

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Verona - lumino

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - lumino

Palisada Impari 100 - lumino

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

26 27



Schody proste z dwiema donicami 18

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Schody

A ____cm

B   ____cm C ____cm

D   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Prostokątne schody z wejściem na wprost. Ozdobę stanową 

dwie symetrycznie usytuowane donice z miejscem na 

nasadzenia. Donice mogą być wykonane z palisady 

IMPARI 100, cegły antycznej, pustaka gładkiego lub 

splitowanego. 

Kostka brukowa:
Verona - platino

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

Palisada Impari 100 - grafit

Użyte produkty:

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Schody

Schody proste z jedną donicą17

A ____cm

B   ____cmC ____cm

D   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Wejście do budynku ze schodami w kształcie litery L. 

Ozdobę stanowi niesymetrycznie usytuowana donica.  

Donica może być wykonana z palisady IMPARI 100, cegły 

antycznej, pustaka gładkiego lub splitowanego. 

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Verona - lumino

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - lumino

Palisada Impari 100 - lumino

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

26 27



Schody boczne z murkiem oporowym 20

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Schody

A ____cm

B   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Schody zabezpieczone murkiem oporowym pozwalają na 

wykonanie nawet wysokich schodów na stosunkowo 

niewielkiej przestrzeni. Idealnie sprawdzi się w miejscach, 

gdzie konieczne są wysokie wejścia, które nie będą 

kolidować z przejazdem. Mury oporowe mogą być 

wykonane z palisady cegły antycznej, pustaka gładkiego 

lub splitowanego.  

Kostka brukowa:
Verona - inverno

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

Ogrodzenie gładkie - inverno

Użyte produkty:

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Schody

Schody symetryczne z murkami19

A ____cm

B   ____cm
C ____cm

D   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

W miejscach, gdzie nie ma wiele miejsca po bokach 

doskonale jako wejście sprawdzą się schody na wprost. 

Jego brzegi zabezpieczone murkiem z pustaka 

splitowanego lub gładkiego będą stanowiły piękny 

i funkcjonalny dodatek. 

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Verona - inverno

Via Tres - grafit

Elementy dekoracyjne:
Palisada Impari 39 - bianco

Ogrodzenie Splitowane - bianco

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

28 29



Schody boczne z murkiem oporowym 20

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Schody

A ____cm

B   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Schody zabezpieczone murkiem oporowym pozwalają na 

wykonanie nawet wysokich schodów na stosunkowo 

niewielkiej przestrzeni. Idealnie sprawdzi się w miejscach, 

gdzie konieczne są wysokie wejścia, które nie będą 

kolidować z przejazdem. Mury oporowe mogą być 

wykonane z palisady cegły antycznej, pustaka gładkiego 

lub splitowanego.  

Kostka brukowa:
Verona - inverno

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

Ogrodzenie gładkie - inverno

Użyte produkty:

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Schody

Schody symetryczne z murkami19

A ____cm

B   ____cm
C ____cm

D   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

W miejscach, gdzie nie ma wiele miejsca po bokach 

doskonale jako wejście sprawdzą się schody na wprost. 

Jego brzegi zabezpieczone murkiem z pustaka 

splitowanego lub gładkiego będą stanowiły piękny 

i funkcjonalny dodatek. 

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Verona - inverno

Via Tres - grafit

Elementy dekoracyjne:
Palisada Impari 39 - bianco

Ogrodzenie Splitowane - bianco

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

28 29



Schody na wprost we wnęce 22

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Schody

A

C

____cm

____cm

B
D

  ____cm

  ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Proste wejście we wnęce ze schodami na wprost. Jeden bok 

zabezpieczony został palisadą. Zamiast palisady IMPARI na 

boku tarasu można zastosować również niski murek 

oporowy wykonany z pustaków lub cegły antycznej.

Kostka brukowa:
Talamona - platino

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

Palisada Impari 100 - grafit

Użyte produkty:

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

30 31DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Schody

Schody wejściowe z dwiema narożnymi donicami21

A ____cm

B   ____cm
C ____cm

D   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Wejście ze schodami na trzy strony oraz dwiema donicami 

w narożnikach to bogaty element ozdobny każdego domu. 

Stanowi doskonały element komunikacyjny jak i ozdobny.

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Verona - inverno

Elementy dekoracyjne:
Palisada Impari 39 - bianco

Palisada Impari 100 - bianco

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.



Schody na wprost we wnęce 22

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Schody

A

C

____cm

____cm

B
D

  ____cm

  ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Proste wejście we wnęce ze schodami na wprost. Jeden bok 

zabezpieczony został palisadą. Zamiast palisady IMPARI na 

boku tarasu można zastosować również niski murek 

oporowy wykonany z pustaków lub cegły antycznej.

Kostka brukowa:
Talamona - platino

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

Palisada Impari 100 - grafit

Użyte produkty:

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

30 31DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Schody

Schody wejściowe z dwiema narożnymi donicami21

A ____cm

B   ____cm
C ____cm

D   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Wejście ze schodami na trzy strony oraz dwiema donicami 

w narożnikach to bogaty element ozdobny każdego domu. 

Stanowi doskonały element komunikacyjny jak i ozdobny.

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Verona - inverno

Elementy dekoracyjne:
Palisada Impari 39 - bianco

Palisada Impari 100 - bianco

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.



Schody wejściowe z donicą w kształcie L 24

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Schody

A

C

____cm

____cm

B

D

  ____cm

  ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Schody we wnęce w kształcie litery L to najbardziej 

ozdobna forma wejścia. Duża donica pełniąca jednocześnie 

funkcję oporową i dekoracyjną pozwala na wykonanie 

dodatkowego zejścia z boku.

Kostka brukowa:
Talamona - platino

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

Palisada Impari 100 - grafit

Użyte produkty:

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

32 33DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Schody

Schody wejściowe we wnęce z boczną donicą23

A ____cm

B   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Efektowne wejście do domu we wnęce. Najlepiej wygląda 

w dużej formie, rozciągnięte wzdłuż całej bocznej ściany. 

Długa donica, pozwala na zastosowanie różnorodnej 

i efektownej roślinności pełniącej funkcję reprezentacyjną.

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Verona - inverno

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

Palisada Impari 100 - bianco

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.



Schody wejściowe z donicą w kształcie L 24

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Schody

A

C

____cm

____cm

B

D

  ____cm

  ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Schody we wnęce w kształcie litery L to najbardziej 

ozdobna forma wejścia. Duża donica pełniąca jednocześnie 

funkcję oporową i dekoracyjną pozwala na wykonanie 

dodatkowego zejścia z boku.

Kostka brukowa:
Talamona - platino

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

Palisada Impari 100 - grafit

Użyte produkty:

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

32 33DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Schody

Schody wejściowe we wnęce z boczną donicą23

A ____cm

B   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Efektowne wejście do domu we wnęce. Najlepiej wygląda 

w dużej formie, rozciągnięte wzdłuż całej bocznej ściany. 

Długa donica, pozwala na zastosowanie różnorodnej 

i efektownej roślinności pełniącej funkcję reprezentacyjną.

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Verona - inverno

Elementy dekoracyjne:
Stopień Schodowy - grafit

Palisada Impari 100 - bianco

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.



Szerokie wejście we wnęce z niską donicą 26

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Schody

A

C

____cm

____cm

B

D

  ____cm

  ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Schody we wnęce dają okazję do zastosowania szerokich 

schodów, wyglądających szczególnie efektownie przy 

zastosowaniu dużych płyt. Niska donica, sięgająca poziomu 

podestu, doskonale podkreśla nowoczesność tego 

rozwiązania.

Kostka brukowa:
Grande - bianco

Elementy dekoracyjne:
Palisada Impari 39 - bianco

Palisada Impari 100 - bianco

Użyte produkty:

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

34 35DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Schody

Schody wejściowe w kształcie L we wnęce25

A ____cm

B   ____cm

C ____cm

B   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Schody w we wnęce w kształcie litery L są nie tylko 

funkcjonalne, ale też efektowne. Zastosowanie murku 

oporowego zamiast donicy pozwala wyeksponować bujną 

roślinność znajdującą się w narożniku. Do wykonania 

murku można użyć cegły antycznej, pustaka gładkiego lub 

splitowanego.

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Verona - lumino

Elementy dekoracyjne:
Palisada Impari 39 - lumino

Cegla antyczna - lumino

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.



Szerokie wejście we wnęce z niską donicą 26

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Schody

A

C

____cm

____cm

B

D

  ____cm

  ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Schody we wnęce dają okazję do zastosowania szerokich 

schodów, wyglądających szczególnie efektownie przy 

zastosowaniu dużych płyt. Niska donica, sięgająca poziomu 

podestu, doskonale podkreśla nowoczesność tego 

rozwiązania.

Kostka brukowa:
Grande - bianco

Elementy dekoracyjne:
Palisada Impari 39 - bianco

Palisada Impari 100 - bianco

Użyte produkty:

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

34 35DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Schody

Schody wejściowe w kształcie L we wnęce25

A ____cm

B   ____cm

C ____cm

B   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Schody w we wnęce w kształcie litery L są nie tylko 

funkcjonalne, ale też efektowne. Zastosowanie murku 

oporowego zamiast donicy pozwala wyeksponować bujną 

roślinność znajdującą się w narożniku. Do wykonania 

murku można użyć cegły antycznej, pustaka gładkiego lub 

splitowanego.

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Verona - lumino

Elementy dekoracyjne:
Palisada Impari 39 - lumino

Cegla antyczna - lumino

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.



Schody we wnęce z narożną donicą 28

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Schody

A ____cm

B   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Wejście do domu nie musi być nudne. Proste schody 

w formie prostokąta urozmaicone narożną donicą będą 

stanowiły piękny i praktyczne rozwiązanie. Donica powinna 

być proporcjonalnie duża do wielkości schodów. Zbyt mała 

będzie wyglądała niezgrabnie i nie zapewni odpowiedniej 

ilości miejsca do wzrostu roślin. 

Kostka brukowa:
Verona - lumino

Elementy dekoracyjne:
Palisada Impari 39 - brąz

Palisada Impari 100 - brąz

Użyte produkty:

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

36 37DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Schody

Schody we wnęce27

A ____cm

B   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Najprostsza formą schodów we wnęce jest prosta forma 

w kształcie kwadratu lub prostokątna. W tym przypadku 

trzeba jednak pamiętać, że istotna jest ich wielkość. 

Nieproporcjonalnie małe w stosunku budynku nie tylko będą 

wyglądały źle - będą również niewygodne.

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Verona - lumino

Elementy dekoracyjne:
Stopnie schodowe - lumino

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.



Schody we wnęce z narożną donicą 28

DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania - Schody

A ____cm

B   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Wejście do domu nie musi być nudne. Proste schody 

w formie prostokąta urozmaicone narożną donicą będą 

stanowiły piękny i praktyczne rozwiązanie. Donica powinna 

być proporcjonalnie duża do wielkości schodów. Zbyt mała 

będzie wyglądała niezgrabnie i nie zapewni odpowiedniej 

ilości miejsca do wzrostu roślin. 

Kostka brukowa:
Verona - lumino

Elementy dekoracyjne:
Palisada Impari 39 - brąz

Palisada Impari 100 - brąz

Użyte produkty:

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.

36 37DROGBRUK Przykładowe Rozwiązania  - Schody

Schody we wnęce27

A ____cm

B   ____cm

WPISZ
WPISZ

WYMIARY

WYMIARYWPISZ

WYMIARY Opis przykładu

Najprostsza formą schodów we wnęce jest prosta forma 

w kształcie kwadratu lub prostokątna. W tym przypadku 

trzeba jednak pamiętać, że istotna jest ich wielkość. 

Nieproporcjonalnie małe w stosunku budynku nie tylko będą 

wyglądały źle - będą również niewygodne.

Użyte produkty:

Kostka brukowa:
Verona - lumino

Elementy dekoracyjne:
Stopnie schodowe - lumino

Wysokość   ____cm

ź wymiary zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku obok

ź wysokość tarasu/wejścia lub przewidywaną ilość stopni

ź zaznaczone istotne dla projektu elementy wraz z wymiarami np. słupy, drzwi

ź kilka zdjęć budynku i otoczenia (w szczególności otoczenie tarasu/wejścia)

ź skan lub zdjęcie rzutu przyziemia/parteru budynku (znajduje się w projekcie domu)

ź Twoje preferencje dotyczące kolorystyki (np. wybrana nazwa i kolor kostki)

Aby przygotować projekt koncepcyjny będziemy od 

Ciebie potrzebować:

Projekt koncepcyjny przygotowywany jest na podstawie wymiarów otrzymanych od klienta.

Przed zamówieniem produktów szczegółowe ilości należy uzgodnić z wykonawcą.
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