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Шановні клієнти та партнери!

Ми працюємо ще завзятіше і натхненніше, щоб у ці непрості часи представити вам асортимент 
продукції «Озон» на 2023-2024 роки. За цією пропозицією стоять люди — віддані працівники, 
спеціалісти своєї справи, ентузіасти, які вкладають в роботу не лише знання, а й душу. Багаторічний 
досвід в поєднанні зі справжньою пристрастю до створення нового є рушійною силою нашого 
розвитку. На сторінках цього каталогу Ви знайдете ідеї та комплексні рішення, які допоможуть 
створити і реалізувати гармонійний проєкт облаштування території. Переконайтеся, що благоустрій 
може бути дійсно захопливим творчим процесом. А ми допоможемо вам на кожному етапі цього 
шляху. 

Сучасний ландшафтний дизайн розглядає бруківку не лише як надійний та функціональний матеріал 
для замощення, але й ставить високі естетичні вимоги. Саме цим критеріям відповідає бруківка 
«Озон». Опираючись на якість, досвід та технології, ми постійно впроваджуємо нові унікальні 
формати виробів, типи поверхні, фактури та кольори. Завдяки цьому бруківка стає провідником 
ваших дизайнерських задумів, ключовим акцентом облаштованої території.

Для компанії «Озон» бруківка — не просто товар, це втілення нашої філософії, наш спосіб зробити світ 
кращим. З турботою про майбутнє, створюймо разом безпеку та комфорт свого оточення.

Олег Когут
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30 років досвіду

Сьогодні підприємство продовжує впроваджу-
вати виробничі інновації. Яскравим свідченням 
цього є будівництво чергового заводу з вироб-
ництва бруківки та бетонних елементів, а також 
введення в експлуатацію сучасного комплексу 
очищення та фракціонування сировини.

Вже традиційне для компанії щосезонне роз-
ширення асортименту продукції відбулося і цьо-
горіч. У 2023 році ми раді представити вам два 
нові види бруківки — «Новатор Соло» та «Романо 
Соло», а також клумбу «Квадро». 

Компанія «Озон» була заснована у листопаді 1990 року в місті Городку Львівської області. 

Вже понад тридцять років ми наполегливо працюємо для задоволення ваших потреб, з них 
двадцять п’ять — у галузі виробництва бруківки методом вібропресування напівсухої бетон-
ної суміші, поповнюючи ринок будівельних матеріалів фігурними елементами мощення тор-
гової марки «Озон». 

Постійні вдосконалення технології виробництва, вивчення світового досвіду, пошук нових 
форм та ідей дозволяють нам презентувати продукцію найвищого європейського рівня.

Дізнавайтесь більше про компанію «Озон», скануючи QR-коди та переглядаючи відеоролики  
на нашому YouTube-каналі.

«Озон»: цифри та факти
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тисяч квадратних метрів продукції в день;

цехи з виробництва додаткових бетонних елементів;

га виробничо-складських площ;

виробництво вібраційних машин «Wiber».
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типи поверхні бруківки;

основних кольорів бетонних виробів;

відтінків бруківки колор-мікс;

різновидів фактур митої поверхні.
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років на ринку будівельних матеріалів;

областей Західної України;

регіональних представництв.
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випробування в лабораторії підприємства;

відповідність виробів чинним вимогам ДСТУ;

наявність сертифікатів якості продукції;

власна лінійка засобів догляду за бруківкою.
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Обслуговування
клієнтів

Відкриття представництва компанії у смт. Чинадійово Закарпатської області Виставковий майданчик пункту продажу «Озон» у с. Струмівка Волинської області

Виставковий майданчик та Центр продажу продукції на території головного офісу ТОВ «Озон»

Одним із основних пріоритетів компанії «Озон» є 
ефективна взаємодія з клієнтами. З 2018 року на те-
риторії головного офісу працює сучасний Центр про-
дажу продукції. Приміщення Центру продажу спроек-
товано так, щоб створити найкомфортніші умови для 
наших покупців, гармонійно поєднавши принципи 
доцільності та естетики. В Центрі продажу «Озон» об-
лаштовано зручні зони очікування, де можна спокійно 
переглянути рекламно-презентаційні матеріали чи об-
говорити вибір бруківки, а також зони персонального 
спілкування з менеджером.

Основними засадами функціонування Центру прода-
жу є комфортні умови, вичерпні консультації, індивіду-
альна робота з клієнтами. Кваліфіковані поради ме-
неджерів допоможуть вам швидко та приємно пройти 
увесь шлях від моменту вибору бруківки до отриман-
ня готової продукції. 

Бруківка — виріб, який потрібно побачити на власні очі 
та відчути на дотик. Саме тому на території підприєм-
ства створено унікальний виставковий майданчик, на 
якому представлено усі типи фігурних елементів мо-
щення за конфігурацією, поверхнею та кольоровою 
гамою. Експонати виставкового майданчика демон-
струють можливі схеми укладання, варіанти дизайну, 
прийоми поєднання кількох типів бруківки чи кольо-
рів на одній площі. Впродовж 2021-2022 рр. експози-
ція поповнилася варіантами укладання нових видів 
бруківки з нашого асортименту і сьогодні налічує по-
над 120 зразків замощення. 

Виставковий майданчик компанії «Озон» — це джере-
ло креативних ідей та поле сміливих експериментів. 
Ми слідкуємо за сучасними тенденціями благоустрою 
та ландшафтного дизайну, щоб запропонувати вам 
найкращі рішення. То ж обирайте уже готові ідеї або 
черпайте натхнення і створюйте щось зовсім нове.

Побачив. Оглянув. Обрав

Перші такі представництва розпочали діяльність по-
близу Стрия, Дрогобича та у Великому Дорошеві (по 
трасі Львів — Жовква).

У 2019-2020 рр. компанія відкрила ще п’ять представ-
ництв — у селах Підрясне та Соснівка поблизу Львова, 
неподалік Червонограда, у Раві-Руській Львівської об-
ласті та у смт. Чинадійово на Закарпатті. 

З кожним роком діяльності ми стаємо ще ближчими 
до вас, зокрема завдяки співпраці з нашими партне-
рами у Рівненській, Чернівецькій, Хмельницькій об-
ластях. 

Окрім представництв, бруківку «Озон» можна придба-
ти у пунктах продажу продукції, десятки яких працю-
ють у всіх областях заходу України, а з 2020 року та-
кож у Вінницькій області та у м. Києві.

Адреси та контактну інформацію усіх представництв 
та пунктів продажу продукції «Озон» подано у розділі 
«Торгова мережа» (див. с. 274 - 281)

Політика підприємства спрямована не лише на підви-
щення рівня обслуговування, а й забезпечення макси-
мально швидкого та зручного здійснення замовлен-
ня і отримання споживачами готової продукції. Саме 
тому, дбаючи про ефективну співпрацю, компанія 
«Озон» активно розширює представницьку мережу. 

З 2009 року компанія розпочала безпосередню ді-
яльність в обласних центрах заходу України, сьогодні 
наші офіси функціонують у Львові, Івано-Франківську, 
Тернополі та Луцьку. Відповідно, саме з цих областей 
почалося формування мережі партнерських пунктів 
продажу бруківки «Озон».

А з 2017 року ми започаткували відкриття представ-
ництв компанії з власними складами продукції та 
виставковими майданчиками. Ці представництва 
дають змогу наочно та повноцінно ознайомитися з
асортиментом продукції, а також оперативно отрима-
ти придбану бруківку з вигідними умовами доставки. 
 

Бруківка «Озон» — поруч
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Виробництво
продукції

1) Підготовка сировини та виготовлення бетонної суміші

Технологічний процес виготовлення бруківки розпочи-
нається із ретельного очищення щебеню і піску. Готові 
для виробництва сипучі складові завантажуються у при-
ймальні бункери, в яких проходить процес дозування, піс-
ля чого подаються у бетонозмішувач, де перемішуються 
із іншими компонентами: водою, цементом, барвниками, 
різного роду добавками, що покращують властивості бе-
тону. На виході отримують напівсухий бетон (з низьким 
водоцементним співвідношенням), розподілений для 
двох шарів бетонних елементів — верхнього та нижньо-
го. Конструкція бетонного вузла забезпечує досконале 
автоматизоване дозування сировини та мікрохвильове 
визначення вологості бетону. Отримана бетонна суміш 
надходить до бункерів вібропресу. 

2) Вібропресування та дозрівання продукції

У вібропресі бетонна суміш подається у спеціальну форму 
(відповідно до бажаної конфігурації бетонного виробу), в 
якій і відбувається вібраційне ущільнення.

Технологічний процес
Одразу ж після виготовлення сформовані вироби на 
окремих палетах піднімаються спеціальним ліфтом та 
за допомогою автоматизованої транспортної групи пере-
возяться в камеру дозрівання, яка дозволяє зберігати їх у 
сприятливому для тверднення бетону мікрокліматі.

3) Пакування та відвантаження на склад готової продук-
ції

Коли фігурні елементи досягають планового рівня міц-
ності, продукція готова до завершальних етапів вироб-
ничого циклу. Бруківка проходить ретельний контроль 
якості, а потім доставляється і попалетно подається на 
спеціалізовану лінію пакування. Після цього упаковані в 
стретч-плівку вироби на дерев’яних палетах транспорту-
ються на склад готової продукції, де автановантажувачем 
розподіляються в ряди. Після досягнення відпускної міц-
ності вироби відвантажуються клієнтам.

Компанія «Озон» пропонує доставку та розвантаження 
продукції вантажними автомобілями, обладнаними кра-
новими установками.

Основні виробничі потужності компанії «Озон» забез-
печують п’ять заводів з виробництва бруківки та два 
цехи з виробництва додаткових бетонних елементів. 
Будівництво п’ятого виробничого комплексу тривало 
впродовж 2020-2021 років.

Підприємство виготовляє бетонні вироби методом ві-
бропресування бетонної суміші. Виробництво оснаще-
не сучасним обладнанням, що дозволяє впроваджува-
ти та використовувати передові європейські технології 
виготовлення бетонних елементів мощення.

Завдяки впровадженню передових технологій щороку 
наш асортимент збільшується на 5-10 видів продукції, 
серед яких є бетонні вироби з абсолютно новою кон-
фігурацією, структурою і рельєфом поверхні, кольо-
ровою гамою. Новинкою цього сезону є унікальні для 
українського ринку великоформатні види бруківки. Ці 
досягнення кількісно та якісно збагачують пропозицію 
для наших клієнтів і партнерів.

Окрім бруківки, компанія «Озон» виготовляє додаткові 
бетонні елементи: дорожні бордюри, поребрики, палі-
сади, садові поребрики, клумби, газонні решітки тощо.  

Виробничий комплекс

Лінія пакування бруківки Виготовлення палісадів

Доставка сировини на залізничну колію підприємства Бруківка на складі готової продукції

Автомобілі, що здійснюють доставку продукції та сировини

У 2018 році було завершене будівництво четвертого 
виробничого корпусу з продукування додаткових бе-
тонних елементів. Завдяки цьому значно зросли мож-
ливості забезпечення клієнтів допоміжними бетонними 
виробами, необхідними для благоустрою території.

До виробничої структури компанії «Озон» також нале-
жать склади інертних матеріалів, інерційний грохот (сор-
тувально-очисна установка), склад дозрівання виробів, 
відкриті склади готової продукції, інші складські примі-
щення, власна лабораторія підприємства, склад барв-
ників, автостоянка. Загальна площа перелічених вище 
об’єктів та територій складає понад 10 га.

Запорукою ефективного функціонування виробничо-
го процесу є постачання та підготовка сировини. Для 
забезпечення швидких та безперебійних поставок 
інертних матеріалів у 2017 році було збудовано власну 
під’їзну залізничну колію підприємства. Це досягнення 
дозволяє більш оптимально будувати логістичну стра-
тегію компанії. А у 2022 році почав функціонувати новий 
комплекс очищення та фракціонування сировини, який 
забезпечив якісно новий рівень підготовки матеріалів 
для виробництва бруківки.
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Візуалізатор
 замощення

За допомогою застосунку ви зможете:

•	 побачити, як виглядатиме певний вид бруківки на 
вашому подвір’ї;

•	 вибрати бруківку, яка підійде до фасаду будинку та 
загального екстер’єру;

•	 змінювати кольори, види бруківки та схеми укладан-
ня;

•	 прорахувати вартість проєкту;

•	 поділитись створеним дизайном з рідними, друзями, 
фахівцями по замощенню чи дизайнерами;

•	 опублікувати свій проєкт у портфоліо.

Функції програми:

•	 дизайн замощення в режимі доповненої реальності;

•	 зручні функції, які не вимагають додаткових навичок;

•	 створення унікального дизайну подвір’я (території);

•	 набір готових схем укладання з поєднанням кількох 
кольорів та типів поверхні на одній площі замощення;

•	 каталог із понад 800 різновидами бруківки;

•	 функції «Фото» та «Відео» з можливістю збереження 
проєктів у вашому телефоні та обміну з друзями, роди-
чами чи дизайнерами;

•	 калькулятор замовлення;

•	 безкоштовна версія.

Додаток від компанії «Озон» дозволить вам створити дизайн 
замощення, допоможе вибрати бруківку для вашого проєкту 
та прорахувати вартість замовлення.

Ця програма — зручна та корисна не лише для досвідчених 
майстрів, а й для всіх, хто планує вкладати бруківку.

Застосунок для мобільних телефонів та планшетів для під-
бору бруківки працює на пристроях з Android (Google) та iOS 
(Apple).

Додаток для смартфонів

Якщо ви вирішили придбати бруківку для замощення подвір’я, садових доріжок чи іншої терито-
рії, ми допоможемо вам зробити правильний вибір. Безкоштовний застосунок для смартфонів 
від «Озон» — це простий інструмент підбору бруківки та створення візуалізацій різних варіантів 
її укладання для вашого проєкту. В режимі реального часу ви побачите, як виглядатиме ваша 
територія з обраним дизайном замощення. Експериментуйте з додатком та створюйте сміливі 
ідеї у віртуальному просторі, щоб втілити найкращий дизайн у реальність. 

Відеоінструкція 
із застосування 
додатку «Озон —   
візуалізатор 
замощення»
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Поверхня
колор-мікс

Поверхня колор-мікс харак-
теризується тим, що кожен 
елемент бруківки поєднує в 
собі кілька кольорів. Таке за-
барвлення надає замощен-
ню природного вигляду.

Поверхня колор-мікс доступ-
на для більшості видів шля-
хетної та кількох видів кла-
сичної бруківки.

Типи поверхні
бруківки

Бруківка з поверхнею колор-мікс вимагає особливої уваги під час замощення. Ця технологія дозволяє отримувати про-
дукцію з різноманітними відтінками за один цикл формування бетонної суміші. Процес змішування бетонних сумішей 
різних кольорів відбувається хаотично, тому кожен наступний ряд бруківки за кольором може відрізнятися від попе-
реднього. Саме тому при укладанні бруківки колор-мікс необхідно брати елементи, які відрізняються за відтінками, з різ-
них місць піддона та як мінімум із 5-ти піддонів одночасно. Якщо виникає ситуація, при якій колір виробів у ряді піддона 
практично однаковий, необхідно дістатись до нижніх рядів піддона до бруківки, яка за розподілом кольорів відрізняється 
від верхніх рядів.

Детальніше про технологію укладання бруківки колор-мікс можна дізнатися на с. 262.

Вся бруківка «Озон» з митою поверхнею та поверхнею колор-мікс виготовляється із використанням спеціальної гідро-
фобізуючої добавки нової генерації Нано+.
Основна її дія полягає в об’ємній гідрофобізації бетону на капілярному рівні під час виробництва, що надає виробам до-
даткових властивостей.

Нано+ забезпечує:
• захист від впливу навколишнього середовища;
• зменшення появи висолів;
• зниження схильності до забруднень;
• збільшення інтенсивності кольору.

Основна поверхня

Усі види бруківки, незалежно від їх форм та розмірів, можуть мати три типи поверхні: основна поверхня, 
мита поверхня та поверхня колор-мікс.

Бруківка з основною поверх-
нею має однорідну бетонну 
фактуру, а кожен її елемент 
рівномірно забарвлений в 
один колір (без зміни відтін-
ків).

Основна поверхня є базо-
вою, будь-яка бруківка з 
нашого асортименту може 
виготовлятися в основній 
поверхні.

Бруківку з митою поверхнею 
вирізняє особлива зерниста 
структура, оскільки верхній 
шар виробів містить кам’я-
ну крихту певних кольорів. 
Саме вони і формують за-
барвлення бруківки.

Мита поверхня доступна для 
деяких видів шляхетної бру-
ківки середнього та малого 
форматів.

Мита поверхня
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Бруківка колор-мікс поєднує в собі кілька кольорів, які, змішуючись та переходячи один в одного, створюють 
додаткові відтінки. Головна особливість цієї бруківки — унікальність, адже розподіл кольорів на поверхні 
кожного елемента мощення буде неповторним, що наближає колор-мікс до природи, де немає двох абсо-
лютно однакових об’єктів. 

При замощенні бруківки колор-мікс слід особливо неухильно дотримуватися принципу одночасного укла-
дання із кількох палет та поєднувати елементи з чітко вираженим кольоровим візерунком із тими, поверхня 
яких більш однорідна, змішаного відтінку (див. с. 262). Оскільки загальне забарвлення різних рядів бруківки 
може мати суттєві варіації, найкраще під час замощення розкласти на ряди кілька піддонів продукції, щоб 
було видно градації відтінків, та укладати елементи по черзі. Дотримання цих порад дозволить досягти гар-
монійності та балансу кольорового малюнку замощеної території.

Сьогодні ми пропонуємо 8 видів поверхні колор-мікс: Графіт (чорний+білий), Арктика (білий+чорний), Іслан-
дія (чорний+гірчичний+білий), Азія (чорний+бежевий+білий), Дюна (бежевий+білий), Наска (коричневий+бі-
лий+жовтий), Бурштин (коричневий+жовтий) та Листопад (червоний+жовтий+коричневий). В дужках вказа-
ні кольори, що поєднуються у верхньому шарі виробів.

Кольори основної поверхні формуються шляхом додавання відповідних барвників до складу бетонної сумі-
ші для верхнього шару бруківки. Виключенням є лише сірий колір, який є природним кольором бетону без 
додавання барвників. Для отримання білого, бежевого та жовтого кольорів основної поверхні для форму-
вання верхнього шару виробів використовується білий цемент, який дозволяє зберегти кольори світлими 
та яскравими.  

Бруківка з основною поверхнею має однорідний насичений колір. Завдяки використанню високоякісних 
барвників відтінки характеризуються виразністю та стійкістю до вигоранння. 

Бруківка з основною поверхнею представлена у 10 варіантах кольорів: білому, бежевому, жовтому, гірчич-
ному, зеленому, червоному, теракотовому, коричневому, чорному та сірому. Кольори підібрані таким чином, 
щоб зберегти баланс між насиченістю та природною гамою, а також надати клієнтам максимальні можли-
вості для створення ландшафтного дизайну.

Розподіл за кольорами жодним чином не стосується форми чи конфігурації бруківки, лише особливостей забарвлення 
верхнього шару. Для кожного виду бруківки доступний певний набір кольорів. При цьому один піддон бруківки містить 
елементи лише одного кольору.

Слід звернути увагу, що у зв’язку з використанням натуральної сировини в кольорах бруківки (в тому числі з різних партій) 
можуть бути певні відхилення. Незначні варіації відтінків не вважаються недоліком виробу. 

Бруківка з митою поверхнею має особливу зернисту структуру з натурального каменю. Це забезпечує біль-
шу естетичну привабливість елементів мощення, дозволяє по-новому поглянути на бруківку традиційної 
форми. Разом з тим, такі вироби відрізняються високою міцністю та стійкістю до стирання. 

Процес виробництва бруківки з митою поверхнею має суттєві технологічні особливості та додаткові етапи. 
В бетонну суміш для верхнього (лицевого) шару бруківки додають натуральну кам’яну крихту відповідної 
фракції. Одразу після виготовлення бруківка потрапляє до спеціальної установки, яка обробляє поверхню 
виробів струменем води під високим тиском. Таким чином з верхнього шару вимиваються дрібні часточки 
цементного розчину, і на поверхні проступають зерна наповнювача, які забезпечують особливу фактуру та 
забарвлення поверхні бруківки.

Бруківка з митою поверхнею має 9 різновидів: Чорна, Сіра (чорний+білий), Малахіт (сіро-зелений), Біла (бі-
лий+чорний), Бежева (білий+жовтий), Жовта (жовтий+чорний), Каштан (білий+коричневий), Бруней (корич-
невий + чорний) та Коричнева (коричневий + чорний). В дужках вказані кольори наповнювача, що формує 
верхній шар виробів.
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Основна поверхня

Поверхня колор-мікс

Біла Бежева Жовта Гірчична Зелена

Червона Теракотова Коричнева Чорна Сіра

Графіт Арктика Ісландія Азія Дюна

Наска Бурштин Листопад

Мита поверхня

Чорна Сіра Малахіт Біла Бежева

Жовта Каштан Бруней Коричнева

Кольорова гама виробів



www.brukivkaozon.com20 21

Шляхетна бруківка

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6 І 300х600 6 8,64 141,1 1219

Новатор Соло

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6
І
II
III

150х180
150х230
150х280

12
6

12
10,27 138,0 1417

8
І
II
III

150х180
150х230
150х280

12
6

12
8,216 180,0 1479

Романо Соло

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

10 І 850х318÷170 2 3,792 229,4 870

Пента А

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

10 І 669х675 2 3,156 236,4 746

Пента В
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Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6

І
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

240х360
240х300
240х180
180х360
180х300
180х240
120х300
120х240
120х180

1
2
1
2
2
4
3
6
6

10,94 136,4 1492

Променада А

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6

VII
VIII
IX
X
XI
XII

120х300
120х240
120х180
60х240
60х180
60х120

5
10
6
9
9

16

10,15 134,0 1360

Променада В

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6
IV
V
VI

180х360
180х300
180х240

5
5

10
10,4 135,0 1404

Променада С

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6
І
II
III

300х300
300х400
300х600

3
3
3

9,296 138,7 1289

Новатор 6

Бруківка «Озон» з митою поверхнею та поверхнею колор-мікс виготовляється із використанням 
спеціальної гідрофобізуючої добавки нової генерації.
Нано+ забезпечує: 
• захист від впливу навколишнього середовища;
• зменшення появи висолів;
• зниження схильності до забруднень; 
• збільшення інтенсивності кольору.

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

8
І
II
III

300х300
300х600
300х900

2
2
2

6,48 188,3 1220

Новатор 8

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

8
І
II
III

300х300
300х400
300х600

3
3
3

6,972 179,9 1254

Новатор 8L

Бруківка «Озон» з митою поверхнею та поверхнею колор-мікс виготовляється із використан-
ням спеціальної гідрофобізуючої добавки нової генерації.
Нано+ забезпечує: 
• захист від впливу навколишнього середовища;
• зменшення появи висолів;
• зниження схильності до забруднень; 
• збільшення інтенсивності кольору.

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

8
І
II
III
IV

111х496
111х371
156х371
156х496

3
6
6
3

6,186 182,5 1129

Лінеа

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

8 І 557х428 5 6,592 179,8 1185

Екса
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Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6

І
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

60х60
70х60
80х60
90х60

100х60
110х60
120х60
 60х71
 70х71
 80х71
 90х71
100х71
110х71
120х71

12
12
12
12
12
6
6

10
10
10
10
10
5
5

7,5 138,0 1035

Деталіт

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6 І 250х335 15 8,19 131,5 1077

8 I 250х335 15 6,552 180,1 1180

Савона

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

4,5
І
II
III
IV

160х95÷85
160х135÷125
160х175÷165
160х215÷205

10
10
10
10

11,256 103,1 1161

6
І
II
III
IV

160х95÷85
160х135÷125
160х175÷165
160х215÷205

6
18
12
12

9,8 133,5 1308

8
І
II
III
IV

160х95÷85
160х135÷125
160х175÷165
160х215÷205

6
18
12
12

7,35 182,4 1341

Магма Релікт

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6
І
II
III

120х90
120х120
120х180

20
30
20

10,71 135,5 1451

Старе місто без фаски

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6
І
II
III
IV
V

54х83÷64
74х83÷64
84х83÷74
94х83÷84

104х83÷94

58
32
22
28
10

9,27 125,7 1165

Креатив

Бруківка «Озон» з митою поверхнею та поверхнею колор-мікс виготовляється із використан-
ням спеціальної гідрофобізуючої добавки нової генерації.
Нано+ забезпечує: 
• захист від впливу навколишнього середовища;
• зменшення появи висолів;
• зниження схильності до забруднень; 
• збільшення інтенсивності кольору.

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6

І
II
III
IV
V
VI
VII

360х270
270х270
270х180
180х180
270х90
180х90
90х90

2
4
4
4
4
7
4

10,7 130,0 1391

Концепт

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6

І
II
III
IV
V
VI

92х65÷70
92х75÷80
92х85÷90

92х95÷100
92х105÷110
92х115÷120

20
20
20
20
20
20

10,2 130,7 1333

Лого

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

8
І
II
III
IV

222х222
222х447
447х447
447х672

2
2
2
1

6,102 183,1 1117

Патіо

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6
І
II
III
IV

300х200
200х200
200х100
100х100

6
12
6

12
10,8 133,2 1439

Гармонія

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

4,5 І
II

160х160
240х160

15
15 11,64 106,8 1243

6 І
II

160х160
240х160

18
18 11,7 132,8 1554

Дуо

Бруківка «Озон» з митою поверхнею та поверхнею колор-мікс виготовляється із використанням 
спеціальної гідрофобізуючої добавки нової генерації.
Нано+ забезпечує: 
• захист від впливу навколишнього середовища;
• зменшення появи висолів;
• зниження схильності до забруднень; 
• збільшення інтенсивності кольору.
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Ромб
Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6 І 126х110 56 8,833 139,5 1232

Товщина
 бруківки,

см

Вид, розмір (мм) та к-сть 
елементів (шт.)
в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6 1 118х106 105 8,65 
(1155 шт.) 0,918 1060

6 2 201х63 120 10,14 
(1320 шт.) 0,918 1212

Ромб половина
(додаткові елементи)

Цегла ретро
Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні, м2

(SV-30/SV-40)

Вага 
1 м2,

кг

Вага 
піддона, 

кг

4,5 І 100х200 48 11,736 103,0 1209

6 І 100х200 48/54 10,758/10,8 135,7/133,0 1460/1436

8 І 100х200 54 8,64 177,7 1535

Лондон
Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6 І 300х100 32 9,6 136,5 1310

8 І 300х100 32 7,68 175,1 1345

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6 І 300х300 12 10,764 137,3 1478

Квадрат Львівський

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6 І 150х150 40 10,164 127,9 1300

Квадрат 15х15

Без фаски З фаскою

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6 І 120х50÷125 72 8,24 (720 шт.) 1,7 1346

Трапеція гостра 
(додатковий елемент)

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

4,5
І
II
III
IV

160х95÷85
160х135÷125
160х175÷165
160х215÷205

10
10
10
10

11,256 106,6 1200

6
І
II
III
IV

160х95÷85
160х135÷125
160х175÷165
160х215÷205

6
18
12
12

9,8 136,4 1337

Магма класік

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

4,5
І
II
III

120х90
120х120
120х180

20
20
20

11,232 96,3 1082

6
І
II
III

120х90
120х120
120х180

20
20/30

20
11,232/10,71 133,2/140,4 1496/1504

8
І
II
III

120х90
120х120
120х180

20
20/30

20
8,424/8,568 176,9 1490/1516

Старе місто

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

4,5
І
II
III
IV

120х50÷125
120х80÷105

120х100÷125
120х90

2
45
3

22
9,72 102,0 991

6
І
II
III
IV

120х50÷125
120х80÷105

120х100÷125
120х90

2/3
45/52

3
22/26

8,91/9,27 138,0/132,2 1230/1224

Трапеція

Мозаїка
Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6

І
II
III
IV
V
VI
VII

92х50÷58
92х79÷83
92х79÷87
92х83÷87

92х68
92х75

92х102

18
18
18
18
18
18
18

9,27 132,8 1231

Класична бруківка

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6 І 300х150 24 10,8 139,4 1505

Цеглина Галицька

Без фаски З фаскою
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Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6 І 220х110 35/44 9,625/11,11 135,0 1300/1500

8 І 220х110 35/44 7,875/8,888 182,3/176,9 1436/1572

8
(машинна

кладка)
І 220х110 36 7,272 182,8 1329

Хвилька рут

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

8 І 105х110 60 6,24
(540 шт.) 2,23 1205

Хвилька рут половина
(додатковий елемент)

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

10 І 160х160 42 6,45 226,4 1460

Квадрат 16х16

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

8 І 190х130 42 8,0 172,5 1380

Калісто

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6 І 300х300 12 10,764 143,1 1540

Тактильна А

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6 І 300х300 12 10,764 143,1 1540

Тактильна В

Промислова бруківка

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6 І 200х165 28 8,47 133,8 1133

8 І 200х165 33 7,28 180,4/181,7 1313/1323

10 I 200х165 33 5,46 223,1 1218

12 I 200х165 33 5,46 267,9 1463

Подвійна Т

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6
І
II
III

200х165
165х96

200х165
(боковий)

32
2
1

9,47 136,6 1294

8
І
II
III

200х165
165х96

200х165
(боковий)

32
2
1

7,576 177,3/181,8 1343/1377

Подвійна Т+

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

8 І 200х165 36 8,48 178,1 1510

Подвійна Т без фаски

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

8 І 240х120 32 7,52 176,9 1330

Хвилька софт

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

8 І 120х120 60 7,78
(540 шт.) 2,57 1391

Хвилька софт
 половина

(додатковий елемент)
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Додаткові бетонні елементи
Поребрик

Товщина, см
(висота, см)

Вид виробу, розмір (мм) 
та к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні, 

шт.

Вага 
1 шт.,

кг

Вага 
піддона, 

кг

5 (20) 1 1000х200х50 22/13 44/39 21,9/
20,9

965/
815

6 (20) 2 1000х200х60 19 38 27,1 1031

6 (25) 3 1000х250х60 19 38 32,1 1220

8 (20) 4 1000х200х80 15 30 36,7 1102

8 (25) 5 1000х250х80 15 30 43,8 1313

Бордюр
Товщина, см
(висота, см)

Вид виробу, розмір (мм) 
та к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні, 

шт.

Вага 
1 шт.,

кг

Вага 
піддона, 

кг

15 (27) 1 1000х270х150 8 16 87,2 1395

15 (30) 2 1000х300х150 8 16 97,9 1567

18 (30) 3 1000х300х180 6 12 116,6 1400

Елемент облаштування «Еко»
Товщина, см

Вид виробу, розмір (мм) 
та к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні, 

м2

Вага 
1 м2,

кг

Вага 
піддона, 

кг

10 1 400х600 5 7,2 140,8 1014

Елемент облаштування «Еко міні»
Товщина, см

Вид виробу, розмір (мм) 
та к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні, 

м2

Вага 
1 м2,

кг

Вага 
піддона, 

кг

10 1 499х499 4 5,976 157,3 940

Клумба
Товщина, см
(висота, см)

Вид виробу, розмір (мм) 
та к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні, 

шт.

Вага 
1 шт.,

кг

Вага 
піддона, 

кг

4 (21) 1 350х210х40 36 19,6 706

5 (30) 2 500х300х50 12 49,5 594

Ексклюзивна бруківка

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6 І 200х200
- (50х50) 24 9,9 131,3 1300

Пікассо

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6 І 210х75х180 30 8,8 134,1 1180

Шатро

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 м2, 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6 І 220х155 32 8,28 133,8 1108

Медуза

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 шт., 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6 І 100х100 84
9,24

(924 шт.) 1,3 1201

Квадрат 10х10

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1 шт., 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6 І 50х50 336
8,40

(3360 шт.) 0,3 1008

Квадрат 5х5

Товщина
 бруківки,

см

Номер, розмір (мм) та 
к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні,

м2

Вага 
1шт., 

кг

Вага 
піддона, 

кг

6 І 120х120 - - 1,5 -

Восьмигранник
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Бордюр

Гармонія

Деталіт

Дуо

Еко

Еко міні

Екса

Калісто

Квадрат 15х15

Квадрат 16х16

Квадрат Львівський

Клумба

Клумба Квадро

Концепт

Креатив

Лінеа

Лого

Лондон

Магма класік

Магма релікт

Медуза

Мозаїка

Новатор 6

Новатор 8

Новатор 8L

Новатор Соло

Палісад Півмісяць

Палісад Старе місто

Патіо

Пента А

Пента В

Пікассо

Подвійна Т

Подвійна Т+

Подвійна Т без фаски

Поребрик

Алфавітний покажчик

181

95

119

91

182

183

55

167

149

166

151

184

185

99

107

59

103

155

Прайс-лист «Озон»

Сертифікати відповідності бетонних виробів: UA.1O210.00611-20, UA.1O210.00612-20, UA.1O210.00613-20
Гарантійний термін експлуатації продукції: 5 років (згідно ДСТУ)

Не вважаються такими, що мають недоліки, і, відповідно, не потрапляють під дію гарантійних зобов’язань бетонні вироби:
• з відхиленнями у розмірах і зовнішньому вигляді, які допускаються відповідними державними стандартами та технічними умовами;
• зі скошеним, заокругленим, із фаскою, викривленим по радіусу або косим зрізом ребром бетонного виробу. Технологічними особливостями виготовлення виробів без 
фаски є незначне зміщення частин форми, як наслідок, вироби можуть мати допустимі нерівності ребра, що не є відхиленням від норми;
• з відмінностями в однорідності текстури поверхонь виробів, які можуть бути спричинені неминучими змінами характеристик сировини і змінами умов твердіння;
• з нерівномірною ступінню промитості лицевого шару, що може спричинити неоднорідність кольору;
• із зміненою структурою (для виробів з митою поверхнею) в залежності від кольору у зв’язку з використанням натуральної сировини;
• з висолами (білим нальотом), в тому числі вапняковими (вапняними) та соляними на поверхні бетонних виробів;
• з частинами захисного паперового покриття (упаковки) на поверхні бетонних виробів;
• з відхиленнями у кольорі, спричиненими різними відтінками сировини, що застосовується у виробництві та при змішуванні різних кольорів;
• з мікротріщинами, поява яких викликана скороченням бетону в процесі дозрівання бетонних виробів;
• з потертостями лицьової поверхні бетонних виробів;
• з відділенням окремих фрагментів елементів у бруківці «Савона»;
• колір яких змінився природним шляхом у результаті їхньої експлуатації;
• «Пента» та «Патіо», на поверхні яких наявні незначні раковини, що пов’язано із використанням наджорстких бетонів під час виробництва;
• що змінили (втратили) свої властивості у зв’язку із порушенням покупцем правил транспортування, завантаження, розвантаження, зберігання, укладання, викори-
стання (експлуатації) продукції, що передбачено відповідними стандартами та Умовами експлуатації бетонних виробів виробництва ТОВ «Озон», і умов договору між 
сторонами, та/або впливом обставин непереборної сили (стихійні лиха, пожежі, інші природні та техногенні явища, тощо).

Поребрик палісадний

Поребрик садовий

Променада А

Променада В

Променада С

Романо Соло

Ромб

Савона

Старе місто

Старе місто без фаски

Тактильна А

Тактильна В

Трапеція

Хвилька рут

Хвилька софт

Цегла ретро

Цеглина Галицька

Шатро

141

115

173

137

71

67

75

37

186

187

63

47

51

177

162

163

161

180

188

189

79

83

87

41

153

123

129

111

168

169

133

164

165

157

145

175

Палісад «Півмісяць»
Товщина, см
(висота, см)

Вид виробу, розмір (мм) 
та к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні, 

шт.

Вага 
1 шт.,

кг

Вага 
піддона, 

кг

30 1
110х110х300

(10,53 шт. 
на 1 м.п.)

70 70 6,1 430

40 2
110х110х400

(10,53 шт. 
на 1 м.п.)

70 70 7,9 554

Палісад «Старе місто»
Товщина, см
(висота, см)

Вид виробу, розмір (мм) 
та к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні, 

шт.

Вага 
1 шт.,

кг

Вага 
піддона, 

кг

30 1 120х120х300 70 70 9,39 657

40 2 120х120х400 70 70 11,75 823

Поребрик садовий
Товщина, см
(висота, см)

Вид виробу, розмір (мм) 
та к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні, 

шт.

Вага 
1 шт.,

кг

Вага 
піддона, 

кг

8 (10) 1 180х100х80 42 336 3,1 1030

Поребрик палісадний
Товщина, см
(висота, см)

Вид виробу, розмір (мм) 
та к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні, 

шт.

Вага 
1 шт.,

кг

Вага 
піддона, 

кг

8 (25)
I

II

80х435х250
(2,34 шт. 
на 1 м.п.)

80х80х250
(14,18 шт. 
на 1 м.п.)

18

36

36

72

17,72

2,40
811

Лоток дорожній
Товщина, см
(висота, см)

Вид виробу, розмір (мм) 
та к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні, 

шт.

Вага 
1 шт.,

кг

Вага 
піддона, 

кг

27/22 1 750х330х270/220 8 131,25 1050

Жолоб
Товщина, см
(висота, см)

Вид виробу, розмір (мм) 
та к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні, 

шт.

Вага 
1 шт.,

кг

Вага 
піддона, 

кг

6 1 255х160х60 231 5,2 1205

Клумба «Квадро»
Висота, см

Вид виробу, розмір (мм) 
та к-сть елементів (шт.)

в 1 ряді піддона

К-сть в 
1 піддоні, 

шт.

Вага 
1 шт.,

кг

Вага 
піддона, 

кг

25 1 400х600 15 50,7 760
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6 I - 6 8,64 141,1 1219

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

Технічні 
параметри

Типи поверхні

Основна Колор-мікс

«Новатор Соло» є втіленням максимально лаконічної версії одного з найпопу-
лярніших сімейств бруківки — «Новатор». Всього один елемент, який є знако-
вим  і безпомильно вказує, що перед вами саме «Новатор».
«Новатор Соло» виглядає стильно та елегантно завдяки великому формату та 
відсутності фаски. Окрім звичного замощення, ця бруківка ідеальна для ство-
рення покрокових доріжок у вашому саду чи на задньому дворі.
«Новатор Соло» абсолютно самодостатній, проте ви можете експерименту-
вати та гармонійно поєднувати його з «Новатором 6», чи зробити акцент на 
контрасті, додавши до замощення бруківку меншого формату («Романо Соло», 
«Лого», «Деталіт» тощо).

Без фаски

Великий формат

Рух легкового транспорту
(навантаження до 1,8 т)Дотримуйтесь тех-

нології укладання 
великоформатної 
бруківки

Увага!

с. 260-261
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Новатор Соло
Відеоогляд Схеми укладання

Новатор Соло + Деталіт Новатор Соло + Романо Соло
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6 I - 12     II - 6     III - 12 10,27 138,0 1417

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

Технічні 
параметри

Типи поверхні

Основна Колор-мікс

Міні-фаска

Середній формат

Бруківка «Романо Соло» — це синонім слова «оптимальність». Форма, розмі-
ри, кількість елементів, відсутність рельєфу поверхні — все збалансовано та-
ким чином, щоб бруківка була абсолютно універсальною як естетично, так і за 
зручністю створення та реалізації дизайну замощення. 

«Романо Соло» сприймається як сучасна і, разом з тим, достатньо класичного 
вигляду бруківка, яка легко інтегрується в різні архітектурні стилі та з роками 
не втратить своєї актуальності.

Якщо ви вагаєтеся з вибором, зупиніться на самодостатній «Романо Соло» та 
будьте певні, що отримаєте все те, чого ви очікуєте від бруківки.

8 I - 12     II - 6     III - 12 8,216 180,0 1479

Рух легкового транспорту 
навантаження до 1,8 т 
(товщина 6 см) 

Рух легкового транспорту 
навантаження до 3 т  
(товщина 8 см) 
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Романо Соло
Відеоогляд Схеми укладання

Романо Соло + Новатор Соло
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10 I - 2 3,792 229,4 870

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

Яскрава і монументальна «Пента А» є найбільшою бруківкою у нашому асор-
тименті. Цей тип бруківки складається з одного елемента, який вкладається 
у виразний геометричний візерунок, здатний стати визначальною характе-
ристикою будь-якого простору.
Також «Пента А» ідеально поєднується з бруківкою «Пента В», такий тандем 
дасть вам ще більше інструментів для втілення своїх ідей. «Пента А» — вибір 
сміливих сучасних людей, які люблять експериментувати з дизайном та не 
шукають стандартних рішень.
Бруківка «Пента А» може укладатися без поребрика.

Технічні 
параметри

Типи поверхні

Основна Колор-мікс

Міні-фаска

Великий формат

Нестандартна форма

Рух легкового транспорту
(навантаження до 3 т)Дотримуйтесь тех-

нології укладання 
великоформатної 
бруківки

Увага!

с. 260-261
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Пента А
Відеоогляд Схеми укладання

Пента А Пента А + Пента В
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10 I - 2 3,156 236,4 746

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

Великоформатна бруківка «Пента В» має форму, схожу до елементів «Пента А», 
проте відрізняється більшою асиметрією та дещо скошеними бічними граня-
ми. Виразність цієї бруківки дає змогу лише за допомогою кольорових акцен-
тів створювати унікальні та динамічні за сприйняттям замощення.
Зверніть увагу, що «Пента В» може укладатися лише у комплекті з бруківкою 
«Пента А», разом вони створюють довершене поєднання. Також при замощен-
ні цих видів бруківки можна обійтися без використання поребриків.
«Пента В» найбільш тонко підкреслить лаконічну красу сучасної архітектури, 
стане справжньою знахідкою для великих відпочинкових комплексів, міських 
парків, просторих садів, літніх терас. 

Технічні 
параметри

Типи поверхні

Основна Колор-мікс

Великий формат

Нестандартна форма

Міні-фаска

Рух легкового транспорту
(навантаження до 3т)

Увага!

с. 260-261

Укладається лише з 
бруківкою Пента А

Дотримуйтесь тех-
нології укладання 
великоформатної 
бруківки
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Пента В
Відеоогляд Схеми укладання

Пента А + Пента В Пента А + Пента В

R=920 мм
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8 I - 5 6,592 179,8 1185

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

Бруківка «Екса» складається з одного елемента-шестигранника значних роз-
мірів. Оригінальна і гармонійна форма цієї бруківки обов’язково приверне ува-
гу до замощення, створить атмосферу затишку та комфорту. 
Експериментуйте з кольорами та поверхнями. Ви можете використовувати 
однотонне замощення, яке більш притаманне для архітектурних комплексів 
у класичному чи ретро стилі, або ж обрати яскраві кольорові поєднання, при-
таманні стилю модерн. Неповторний розподіл відтінків поверхні колор-мікс 
надає бруківці «Екса» максимально природного вигляду.

Без фаски

Великий формат

Технічні 
параметри

Типи поверхні

Основна Колор-мікс

Нестандартна форма

Рух легкового транспорту
(навантаження до 3т)Дотримуйтесь тех-

нології укладання 
великоформатної 
бруківки

Увага!

с. 260-261
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Екса
Відеоогляд Схеми укладання
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8 6,186 182,5 1129

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

Комплект бруківки «Лінеа» містить чотири великоформатні елементи. Їх 
вузька та видовжена форма надає бруківці особливої елегантності та шарму. 
«Лінеа» — це класика та сучасність, поєднані в одному виробі. 
Ця бруківка повністю відображає свою назву, адже замощення відбувається 
лініями. А за допомогою кольору ви можете зробити їх будь-якими: довгими 
чи короткими, рваними чи плавними. Обирати лише вам.
Стрімкість форм бруківки «Лінеа» вдало впишеться в атмосферу сучасного 
міста з багатоманіттям його проявів.

Технічні 
параметри

Типи поверхні

Основна Колор-мікс

Без фаски

Великий формат

I - 3
II - 3

III - 6
IV - 6

Рух легкового транспорту
(навантаження до 3т)Дотримуйтесь тех-

нології укладання 
великоформатної 
бруківки

Увага!

с. 260-261
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Лінеа
Відеоогляд Схеми укладання
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8 6,102 183,1 1117

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

Комплект бруківки «Патіо» містить по два елементи прямокутної та квадрат-
ної форми. Серед видів бруківки класичних форм «Патіо» має найбільший фор-
мат.  
Для даного виду бруківки характерний чітко виражений рельєф поверхні, що 
надає їй натурального та водночас вишуканого вигляду. 
«Патіо» гармонійно впишеться у будь-який ландшафт та дасть змогу візуаль-
но розширити ваше подвір’я. А достатня кількість елементів завжди залишає 
простір для експериментів зі схемами укладання.

Без фаски

Великий формат

Технічні 
параметри

Типи поверхні

Основна Колор-мікс

Рельєфна поверхня

I - 2
II - 2

III - 2
IV - 1

Рух легкового транспорту
(навантаження до 3т)Дотримуйтесь тех-

нології укладання 
великоформатної 
бруківки

Увага!

с. 260-261
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Патіо
Відеоогляд Схеми укладання

Патіо + Дуо
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«Новатор 8» — це серія великоформатної бруківки, яка відповідає найсучасні-
шим тенденціям ландшафтного дизайну. Комплект складається з трьох еле-
ментів з гладкою поверхнею та простими формами.
Така бруківка є чудовим варіантом для замощення міських площ, територій 
житлових чи відпочинкових комплексів. Лаконічні геометричні візерунки 
створять ілюзію безконечного простору, а обравши поверхню колор-мікс, 
можна досягнути імітації покриття з граніту чи мармуру. 

Міні-фаска

Великий формат

Технічні 
параметри

Типи поверхні

Основна Колор-мікс

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

8
I - 2
II - 2
III - 2

6,48 188,3 1220

Рух легкового транспорту
(навантаження до 3 т)Дотримуйтесь тех-

нології укладання 
великоформатної 
бруківки

Увага!

с. 260-261
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Новатор 8
Відеоогляд Схеми укладання

Новатор 8 + Лого
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6 9,296 138,7 1289

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

Бруківка «Новатор 6» по конфігурації схожа на традиційний «Новатор 8», проте 
відрізняється меншою довжиною елементів, товщиною виробу та відсутністю 
фаски.
Такі зміни дозволяють візуально зберегти усі характерні ознаки та зовнішній 
вигляд «Новатора 8» і, водночас, отримати переваги завдяки компактнішим 
розмірам даного комплекту бруківки. Таким чином, «Новатор 6», як доволі 
практичний варіант великоформатної бруківки, стане гарним вибором  для 
замощення невеликих площ.

Без фаски

Великий формат

Технічні 
параметри

Типи поверхні

Основна Колор-мікс

I - 3
II - 3
III - 3

Рух легкового транспорту
(навантаження до 1,8 т)Дотримуйтесь тех-

нології укладання 
великоформатної 
бруківки

Увага!

с. 260-261
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Новатор 6
Відеоогляд Схеми укладання
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8 6,972 179,9 1254

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

Один із найпопулярніших видів бруківки тепер в оновленій конфігурації. «Но-
ватор 8L» поєднав у собі особливості двох вже знайомих вам видів продукції із 
нашого асортименту — товщину «Новатора 8» та розмір елементів «Новатора 
6». Лаконічний дизайн із чіткою геометрією, оптимальна кількість елементів 
мощення надають цій бруківці впізнаваний стиль.
Таким чином ми отримали практичний та надійний комплект бруківки. «Нова-
тор 8L» — універсальний вибір для замощення середніх та великих за площею 
територій, розрахованих на помірне навантаження. 

Без фаски

Великий формат

Технічні 
параметри

Типи поверхні

Основна Колор-мікс

I - 3
II - 3
III - 3

Рух легкового транспорту
(навантаження до 3 т)Дотримуйтесь тех-

нології укладання 
великоформатної 
бруківки

Увага!

с. 260-261
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Новатор 8L
Відеоогляд Схеми укладання
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Бруківка «Променада» має три варіанти комплектації — Променада А, Проме-
нада В та Променада С.
Комплект «Променада А» налічує дев’ять елементів прямокутної форми. Краї 
та поверхня бруківки мають незначні нерівності, що надає виробу більш при-
родного та невимушеного вигляду. «Променада А» ідеальна для замощення 
значних площ, адже її елементи є доволі великими і легко поєднуються між 
собою різними способами завдяки особливостям форми та розмірів.

Без фаски

Великий формат

Рух легкового транспорту

Технічні 
параметри

Рельєфна поверхня

Значна кількість елементів

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

6
I - 1
II - 2
III - 1

VII - 3
VIII - 6
IX - 6

IV - 2
V - 2
VI - 4

10,94 136,4 1492

Типи поверхні

Основна Колор-мікс Мита
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Променада А
Відеоогляд Схеми укладання

Променада А + Лого
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Бруківка «Променада» має три варіанти комплектації — Променада А, Проме-
нада В та Променада С.
Комплект «Променада В» налічує шість елементів прямокутної форми. Краї та 
поверхня бруківки мають незначні нерівності, що надає виробу більш природ-
ного та невимушеного вигляду. «Променада В», враховуючи її менші розміри, 
чудово підходить для замощення невеликих ділянок. Виразна форма деяких 
елементів бруківки — вузька та видовжена — урізноманітнює поверхню бла-
гоустрою та додає яскраві акценти.

Без фаски

Середній формат

Рух легкового транспорту

Технічні 
параметри

Рельєфна поверхня

Значна кількість елементів

Типи поверхні

Основна Колор-мікс

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

6
I - 5

II - 10
III - 6

IV - 9
V - 9

VI - 16
10,15 134,0 1360
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Променада В
Відеоогляд Схеми укладання
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Бруківка «Променада» має три варіанти комплектації — Променада А, Проме-
нада В та Променада С.
Комплект «Променада С» налічує три елементи прямокутної форми. Краї та 
поверхня бруківки мають незначні нерівності, що надає виробу більш природ-
ного та невимушеного вигляду. За розмірами та конфігурацією «Променада 
С» є найбільш універсальним комплектом серед даного виду бруківки, тому 
підійде для замощення будь-яких площ. А незначна кількість елементів забез-
печить максимально легке та швидке вкладання.

Без фаски

Великий формат

Рух легкового транспорту

Технічні 
параметри

Рельєфна поверхня

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

6
I - 5
II - 5

III - 10
10,4 135,0 1404

Типи поверхні

Основна Колор-мікс Мита
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Променада С
Відеоогляд Схеми укладання
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Стильна та лаконічна бруківка «Дуо» складається з двох елементів прямокут-
ної форми середнього розміру. З «Дуо» ви легко досягнете виразності дизайну 
та підкресленої строгості ліній. Поверхня замощення виглядатиме абсолютно 
рівною та гладкою, що одразу візуально виділятиме територію.

То ж якщо ваш девіз — мінімалізм та простота, без вагань обирайте дану бру-
ківку і будьте впевнені, що потрапите у тренди сучасного дизайну. «Дуо» ма-
тиме найкращий вигляд у геометричних схемах укладання з повторюваними 
елементами. А найбільш стильною буде однотонна поверхня у світлих відтін-
ках чи чорно-білій гамі.

Без фаски

Технічні 
параметри

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

Середній формат
4,5 11,64 106,8 1243

I - 15
II - 15

Типи поверхні

Основна Колор-мікс Мита

6 11,7 132,8 1554I - 18
II - 18

Пішохідний рух   
(товщина 4,5 см)

Рух легкового транспорту 
(товщина 6 см)
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Дуо
Відеоогляд Схеми укладання

Дуо + Деталіт
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В комплект бруківки «Гармонія» входять по два прямокутні та квадратні еле-
менти різних розмірів, що робить її одним із найуніверсальніших видів. Наяв-
ність чотирьох елементів відкриває багато варіантів замощення, а простота 
форм робить процес планування візерунків легким та захоплюючим. Вдалим 
буде використання кількох кольорів та повторюваних елементів у схемі укла-
дання. 
Поверхні, замощені «Гармонією», приваблюють акуратністю та симетрією ге-
ометричних форм і ніколи не виглядають монотонними. Ця бруківка надасть 
сучасного вигляду міським площам та тротуарам, просторим дворам, під’їз-
ним шляхам, терасам кафе. 

Міні-фаска

Рух легкового транспорту

Технічні 
параметри

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

Середній формат

6 10,8 133,2 1439
I - 6

II - 12
III - 6

IV - 12

Типи поверхні

Основна Колор-мікс Мита
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Гармонія
Відеоогляд Схеми укладання
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Бруківка «Концепт» вирізняється завдяки яскравому контрасту великих та 
дрібних елементів, що входять до даного комплекту. Ця різниця в конфігурації 
створює при замощенні цікавий ефект.
Бруківка «Концепт» налічує 7 елементів та має нестандартну поверхню — на 
ній можна помітити незначні заглибини неправильної форми. Така особли-
вість наближає бетонні вироби до природних форм та ліній.
«Концепт» можна вкладати хаотично, для досягнення максимально невиму-
шеного ефекту, або ж рядами, чергуючи великі та малі елементи, що підкрес-
лить їх відмінності.

Без фаски

Рух легкового транспорту

Технічні 
параметри

Типи поверхні

Основна Колор-мікс

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

Значна кількість елементів

Великий формат

Рельєфна поверхня

6 10,7 130,0 1391
I - 2
II - 4

III- 4
IV - 4

V - 4
VI - 7
VII - 4
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Концепт
Відеоогляд Схеми укладання
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Бруківка «Лого» — це набір із шести елементів трапецевидної форми з рівни-
ми краями та поверхнею. У цьому відмінність даної бруківки від таких видів 
як «Креатив» та «Мозаїка». Таким чином, «Лого», втілюючи класичну ідею уні-
версальної бруківки для укладання радіальних елементів, надає їй новизни та 
свіжості.
Бруківка «Лого» дає можливість експериментувати із замощенням, не обме-
жуючись простими лініями. Тому «Лого» ідеально підійде для дворів складної 
форми із доріжками та затишними закутками. Саме ця бруківка дозволить ре-
алізувати будь-який дизайнерський задум, гармонійно поєднавши традиції та 
сучасність.

Без фаски

Рух легкового транспорту

Технічні 
параметри

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

6 10,2 130,7 1333

Підходить для кругового 
мощення

Малий формат

Значна кількість елементів

I - 20
II - 20
III - 20

IV- 20
V - 20
VI - 20

Типи поверхні

Основна Мита
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Лого
Відеоогляд Схеми укладання
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Бруківка «Креатив» складається з невеликих трапецевидних елементів з хви-
лястими гранями, доступних у п’яти розмірах. Такий набір відкриває необме-
жені можливості для створення рисунку замощення. Конфігурація цього виду 
бруківки дає змогу легко формувати як прямі чіткі лінії, так і округлі контури, 
дуги, кільця, спіралі, доріжки. 
Бруківка має миту поверхню, тобто створену за спеціальною технологією зер-
нисту фактуру, що надає бетонним елементам приємного природного вигляду. 
Бруківка «Креатив» вирізняється універсальністю — вона легко стане допов-
ненням до різних архітектурних стилів та проектів ландшафтного дизайну, 
повністю відповідаючи своїй назві. 

Без фаски

Рух легкового транспорту

Технічні 
параметри

Типи поверхні

Мита

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

Малий формат
6 9,27 125,7 1165

Підходить для кругового 
мощення

I - 10
II - 28
III - 22

IV- 32
V - 58
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Креатив
Відеоогляд Схеми укладання
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6 10,71 135,5 1451

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

Сучасне обрамлення добре відомої усім бруківки. Представляємо вам «Старе 
місто» у конфігурації без фаски. 

Відсутність фаски дозволяє досягти абсолютно рівної  та гладкої поверхні 
замощення, візуально освіжає вигляд елементів мощення, надає їм більш 
стильного вигляду. 

Бруківка «Старе місто» без фаски доступна також у митій поверхні та 
поверхні колор-мікс, що відкриває додаткові можливості створення дизайну.

Без фаски

Середній формат

Технічні 
параметри

I - 20
II - 30
III - 20

Рух легкового транспорту

Типи поверхні

Основна Колор-мікс Мита
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Старе місто
Відеоогляд Схеми укладання

без фаски
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Бруківка «Магма релікт» має таку ж форму та розміри, як і «Магма класік», про-
те відрізняється рельєфом поверхні. Верхній шар бетонних виробів містить не-
великі заглибини та опуклості, що максимально наближує вигляд бруківки до 
природного каменю.
Комплект складається із чотирьох елементів та доступний у трьох товщинах: 
4,5 см — для пішохідного руху, 6 см — для руху легкового транспорту та 8 см — 
вантажного транспорту. Ця бруківка гармонійно доповнить просторий двір, 
дозволить вимостити звивисті садові доріжки чи облаштувати міську площу.

Пішохідний рух   
(товщина 4,5 см)

Рух легкового транспорту 
(товщина 6 см)

Технічні 
параметри

Типи поверхні

Основна Колор-мікс

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

Без фаски

Підходить для кругового 
мощення 4,5 11,256 103,1 1161I - 10

II - 10
III - 10
IV - 10

6 9,8 133,5 1308I - 12
II - 12

III - 18
IV - 6

Середній формат

Рельєфна поверхня

8 7,35 182,4 1341I - 12
II - 12

III - 18
IV - 6

Рух вантажного транспорту 
(товщина 8 см)
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Магма релікт
Відеоогляд Схеми укладання

 Магма релікт + Деталіт
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Бруківка «Деталіт» містить 14 елементів — це найбільша кількість серед усіх 
видів нашої продукції. Елементи є досить дрібними та мають нерегулярну по-
верхню, що створює ефект унікальності кожної бруківки на замощеній площі. 
«Деталіт» — бруківка у вінтажному стилі, яка мов машина часу переносить нас 
у затишок європейських вуличок минулих століть.
«Деталіт» підходить як для лінійного вкладання, так і для мощення плавно за-
округлених ліній чи доріжок. Також «Деталіт» можна креативно поєднувати з 
великоформатними видами бруківки для зонування території або створення 
яскравих акцентів.

Без фаски

Рух легкового транспорту

Технічні 
параметри

Типи поверхні

Основна

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

Підходить для кругового 
мощення

Малий формат

Значна кількість елементів 6
I - 6
II - 6

III - 12
IV - 12
V - 12

7,5 138,0 1035
VI - 12
VII - 12
VIII - 5
IX - 5
X - 10

XI - 10
XII - 10
XIII - 10
XIV - 10

Рельєфна поверхня
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Деталіт
Відеоогляд Схеми укладання

Деталіт + Магма реліктДеталіт + Променада А



www.brukivkaozon.com122 123

Бруківка «Савона» відтворює натуральний камінь пісковик. Фактурна поверх-
ня, невимушеність ліній, теплі природні кольори переносять думками до мо-
щених вулиць сонячної Італії. Елементи, здавалося б, випадкової форми гар-
монійно поєднуються в єдине ціле, виявляючи красу прихованої симетрії. 
Лінія бруківки «Савона» містить 15 базових елементів одного розміру, проте 
з різним розташуванням внутрішніх швів, що імітує колотий камінь та надає 
фрагментам неповторності. Бруківка «Савона» внесе в дизайнерський задум 
світлі нотки романтизму та ностальгії. 

Без фаски

Технічні 
параметри

Типи поверхні

Основна Колор-мікс

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

Нестандартна форма

Великий формат

Рельєфна поверхня

6 15 8,19 131,5 1077

8 6,552 180,1 118015

Рух легкового транспорту 
навантаження до 1,8 т 
(товщина 6 см) 

Рух легкового транспорту 
навантаження до 3 т  
(товщина 8 см) 
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Савона
Відеоогляд Схема укладання
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Перетворіть свій двір у затишний куточок старого міста. Відчуйте подих часу, 
крокуючи бруківкою, що увібрала в себе легку ходу вишуканих панночок, стук 
коліс екіпажів, метушню ярмаркової площі, терпкий аромат легенд величних 
замків. «Старе місто» шляхетно довершить атмосферу приватної садиби, кафе 
чи ресторану, надасть неповторності алеям і терасам. Якщо Ви мрієте створи-
ти тихий сімейний куточок для відпочинку та затишку, ця бруківка — правиль-
ний вибір. 
Ідеально поєднується з бруківкою «Трапеція».

Пішохідний рух   
(товщина 4,5 см)

Рух легкового транспорту 
(товщина 6 см)

Технічні 
параметри

Типи поверхні

Основна

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

З фаскою

Середній формат 4,5
I - 20
II - 20
III - 20

11,232 96,3 1082

6
I - 20

II - 20/30
III - 20

11,232/10,71 133,2/140,4 1496/1504

8
I - 20

II - 20/30
III - 20

8,424/8,568 176,9 1490/1516

Рух вантажного транспорту 
(товщина 8 см)
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Старе місто
Відеоогляд Схеми укладання

Старе місто + Променада А
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Незвична форма бетонних елементів, що входять у даний набір, відкриває 
нескінченний простір для фантазії при проектуванні ландшафтного дизайну. 
«Трапеція» ідеально влаштована для мощення радіальних елементів, адже за-
безпечує максимально плавні заокруглення і не потребує розрізання плитки. 
Концентричні кільця, звивисті смуги, хвилі чи віяла завжди стають домінан-
тою території, звертаючи на себе основну увагу, задають тон подальшим ди-
зайнерським рішенням. 
Часто «Трапецію» компонують зі «Старим містом», використовуючи перший 
вид бруківки для створення акцентів чи декоративних елементів. 

Пішохідний рух   
(товщина 4,5 см)

Рух легкового транспорту 
(товщина 6 см)

Технічні 
параметри

Типи поверхні

Основна

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

З фаскою

Середній формат

4,5 9,72 102,0 991I - 3
II - 45

III - 2
IV - 22

6 8,91/9,27 138,0/132,0 1230/1224I - 3
II - 45/52

III - 2/3
IV - 22/26

Підходить для кругового 
мощення
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Трапеція
Відеоогляд Схеми укладання

Трапеція + Старе місто Трапеція + Старе місто Трапеція + Старе місто + Лого
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Коли назва бруківки відповідає її призначенню, втілення намірів відбувається 
швидко і просто. Ця стилізована під камінь бруківка має оригінальну конфі-
гурацію, яка гарантує нетривіальний вигляд замощеної ділянки. Різнорідність 
форм та нерівні краї дають великі можливості для креативного конструюван-
ня поверхні замощення, формування вишуканих ліній, створення складних 
комбінацій з дрібними елементами. 
«Мозаїка» ідеально підходить для облаштування криволінійних територій та 
відновлення брукованих доріг в історичних частинах старих міст. Ви з лег-       
кістю замостите двір складної форми з багатьма закутками та доріжками. 

Без фаски

Рух легкового транспорту

Технічні 
параметри

Типи поверхні

Основна

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

Малий формат

Підходить для кругового 
мощення

6 9,27 132,8 1231Значна кількість елементів

Рельєфна поверхня

I-VII - 18
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Мозаїка
Відеоогляд Схеми укладання
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У комплект входять чотири елементи середнього розміру з нерівними краями 
та поверхнею. Їх поєднання дозволяє запобігти монотонності замощеної ді-
лянки, урізноманітнює її. Найактуальнішою ця особливість є для масштабних 
територій. Відтворюючи форму натурального каменю, «Магма класік» невиму-
шено поєднується з природним ландшафтом і збагачує архітектурний задум. 
Зручна та проста в укладанні, «Магма класік» водночас не створює жодних 
обмежень в замощенні. Прямі чи плавні хвилясті лінії — вибір залежить лише 
від вашого бажання та фантазії. Рельєфна поверхня бруківки не є ковзкою та 
ідеально підходить для руху транспортних засобів.

Без фаски

Технічні 
параметри

Типи поверхні

Основна Колор-мікс

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кгСередній формат

Підходить для кругового 
мощення

Рельєфна поверхня

4,5 I - 10
II - 10 11,256 106,6 1200III - 10

IV - 10

6 I - 12
II - 12 9,8 136,4 1337III - 18

IV - 6

Пішохідний рух   
(товщина 4,5 см)

Рух легкового транспорту 
(товщина 6 см)
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Магма класік
Відеоогляд Схеми укладання
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6 10,8 139,4 1505

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

«Цеглина Галицька» схожа на бруківку «Цегла ретро», проте має більші розмі-
ри та доступна у двох конфігураціях — з фаскою та без фаски.
Проста та функціональна форма «Цеглини галицької» підійде для прихильників 
лаконічного, строгого дизайну. Радимо звернути увагу на схеми замощення 
з використанням контрастних кольорів та асиметричними варіантами 
укладання. Ці прийоми дозволять по-новому поглянути на бруківку звичної 
форми та створити за допомогою простих інструментів щось абсолютно нове.

«Цеглина галицька» добре поєднується з бруківкою «Квадрат 15х15» та 
«Квадрат Львівський».

Великий формат

Технічні 
параметри

I - 24

Дві конфігурації —              
з фаскою та без фаски

Рух легкового транспорту

Типи поверхні

Основна Колор-мікс Мита
(бруківка без фаски)

Без фаски З фаскою
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Цеглина Галицька

Відеоогляд Схеми укладання
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Ця бруківка має менші розміри, ніж «Квадрат Львівський», проте володіє всіма 
його якостями та перевагами. При виборі бруківки слід враховувати, що чим 
більшою є територія, тим більшими можуть бути елементи мощення. Завдяки 
компактному формату «Квадрат 15х15» придатний для облаштування невели-
ких площ, наприклад, дворів і проїздів у місцях приватної забудови, маленьких 
вуличок і тротуарів. Ця бруківка відтепер доступна у двох варіантах конфігура-
цій — з фаскою та без фаски.
«Квадрат 15х15» вдало впишеться у будь-який архітектурний ансамбль, оптич-
но збільшить замощений майданчик, підкреслить чіткість та геометричність 
його контурів.  

Дві конфігурації —             
з фаскою та без фаски

Рух легкового транспорту

Технічні 
параметри

Типи поверхні

Основна

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

Середній формат

6 10,164 127,9 130040

Без фаски З фаскою
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«Квадрат Львівський» став невід’ємною частиною тихих вузеньких вулиць ста-
рого Львова. Лаконічна форма, перевірена часом, стала класикою, яка існує 
поза рамками сучасних тенденцій та модних віянь. Великий розмір плитки 
надає замощеним площам монументальності. Шляхетність і простота — ось 
основні переваги дизайну, в якому використовується даний виріб. Ця строга 
бруківка вигідно відтінить як витончену красу стародавньої архітектури, так і 
сміливі лінії сучасних споруд. 
«Квадрат Львівський» підійде для влаштування тротуарів, велосипедних і пі-
шохідних доріжок, внутрішніх двориків, майданчиків поблизу торгових та офі-
сних центрів, відпочинкових комплексів. 

З фаскою

Рух легкового транспорту

Технічні 
параметри

Типи поверхні

Основна

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

Великий формат

6 10,764 137,3 147812
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Завжди актуальний та сучасний, «Ромб» дозволяє легко створювати оригі-
нальний оптичний ефект тривимірності, завдяки якому викладені бруківкою 
фігури виглядають об’ємними. 
Не використовуючи жодних додаткових бетонних елементів, застосовуючи 
лише варіації кольору, можна досягнути цікавого та несподіваного сприйнят-
тя простору, надати йому глибини. Особливо ефектними є прості геометричні 
візерунки з повторюваним елементом, які ви легко зможете придумати само-
тужки. 
Найдоцільніше замощувати «Ромбом» великі ділянки простої форми, які доз-
воляють максимально реалізувати потенціал об’ємних ефектів. 

З фаскою

Рух легкового транспорту

Технічні 
параметри

Типи поверхні

Основна

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

6 8,833 139,5 123256

Малий формат
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«Лондон» має всім знайому, але доволі нестандартну для бруківки форму зву-
женого прямокутника. Це стриманість і простота, які, тим не менше, створю-
ють стильний візерунок.
Бруківка «Лондон» може використовуватися самостійно і укладатися багать-
ма способами — прямо, формуючи лінії, зигзаги, квадрати і прямокутники, чи 
під кутом, утворюючи «косички».Також «Лондон» без проблем поєднується 
з будь-якими квадратними чи прямокутними видами бруківки (наприклад, 
«Квадрат Львівський», «Квадрат 15х15», «Квадрат 10х10», «Квадрат 5х5», «Цег-
ла ретро»). Можливості для комбінацій та нестандартних рішень необмежені.

Міні-фаска

Технічні 
параметри

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

Середній формат
6 9,6 136,5 131032

Типи поверхні

Основна Колор-мікс

8 7,68 175,1 134532

(товщина 6 см)

Рух легкового транспорту 
навантаження до 1,8 т 
(товщина 6 см) 

Рух легкового транспорту 
(товщина 8 см)
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Універсальна форма, придатна для створення безлічі оригінальних візерунків. 
На перший погляд, звичний та простий прямокутник часто стає відправною 
точкою польоту фантазії дизайнера. 
Ділянки, замощені цією бруківкою, доречно виглядатимуть як у громадських 
місцях, так і в приватному будівництві. «Цегла ретро» надасть лаконічності та 
охайності міським проспектам, алеям скверів, садовим доріжкам, територіям 
торгових комплексів. Завдяки простій конфігурації бруківки проектування  
схеми та безпосередньо укладання відбувається без жодних труднощів. 

Пішохідний рух   
(товщина 4,5 см)

Рух легкового транспорту 
(товщина 6 см)

Технічні 
параметри

Типи поверхні

Основна

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

З фаскою

Середній формат

Рух вантажного транспорту 
(товщина 8 см)

4,5 48 11,736 103,0 1209

6 10,758/10,8 135,7/133,0 1460/1436

8 8,64 177,7 1535

48/54

54



www.brukivkaozon.com158 159



www.brukivkaozon.com160 161

Без фаски 

Технічні 
параметри

Типи поверхні

Основна

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

Середній формат 8 8,48 178,1 151036

«Подвійна Т без фаски» є модифікацією добре відомої промислової бруківки 
«Подвійна Т». Розміри та експлуатаційні характеристики залишаються тими ж, 
а відсутність фаски на лицевій поверхні дозволяє отримати абсолютно рівну 
замощену поверхню та надає їй більш сучасного вигляду.
«Подвійна Т без фаски» стане гарним вибором для тих, хто цінує естетику на-
віть у промисловій бруківці. Рух вантажного транспорту
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«Подвійна Т+» — відрізняється від бруківки «По-
двійна Т» комплектацією з двома додатковими 
боковими елементами, що дає змогу обійтися без 
додаткової зарізки бруківки при формуванні країв 
площі замощення.
Такий комплект незамінний при облаштуванні те-
риторій підприємств, автозаправок, складів, торго-
вих центрів, паркінгів тощо. 

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

6 9,47 136,6 1294
I - 32
II - 2
III - 1

8 7,576 177,3/181,8 1343/1377
I - 32
II - 2
III - 1

Середній формат

Рух вантажного транспорту
(товщина 8 см)

З фаскою

Рух легкового транспорту
(товщина 6 см)

«Подвійна Т» — це бруківка промислового застосу-
вання, де визначальними є експлуатаційні характе-
ристики виробу. Її специфічна форма забезпечує іде-
альне зчеплення бетонних елементів і, як наслідок, 
надійну, стійку та довговічну поверхню.
Відтепер бруківка «Подвійна Т» також доступна з 
товщиною 10 та 12 см. Ці конфігурації використову-
ються для замощення площ зі значним навантажен-
ням та великою інтенсивністю руху.

З фаскою

Рух вантажного транспорту
(товщина 8, 10 та 12 см)

Середній формат

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

6 8,47 133,8 113328

8 7,28 180,4/181,7 1313/132333

Рух легкового транспорту
(товщина 6 см)

10 5,46 223,1 121833

12 5,46 267,9 146333
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Бруківка «Хвилька рут» ідеальна для замощення 
великих промислових площ, завдяки особливій бо-
ковій поверхні елементи мощення міцно та щільно 
з’єднуються між собою. Така бруківка витривала 
до значних навантажень, пристосована до інтен-
сивного руху транспорту, зручна в укладанні. 
Цей вид бруківки доступний у двох варіантах тов-
щини — 6 та 8 см. Також завдяки спеціальному 
розташуванню елементів є можливість машинно-
го укладання «Хвильки рут» з товщиною 8 см.

6 9,625/11,11 135,0 1300/150035/44

8 8,888 176,9 157244

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

8
(машинна

кладка)

7,272 182,8 132936

З фаскою

Рух вантажного транспорту
(товщина 8 см)

Середній формат

Рух легкового транспорту
(товщина 6 см)

На відміну від «Хвильки рут», бруківка «Хвилька 
софт» має заокруглені кути та бічні грані, проте 
зберігає ті ж функціональні переваги — простоту та 
зручність в укладанні, надійне зчеплення бетонних 
елементів між собою.
Проста та функціональна «Хвилька софт» зазви-
чай використовується для облаштування вулиць, 
паркінгів, майданчиків поблизу складів, магазинів 
та автозаправок, територій заводів та великих про-
мислових підприємств. 

Середній формат

Рух вантажного транспорту

З фаскою

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

8 7,52 176,9 133032
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Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

Середній формат

Рух вантажного транспорту

З фаскою

Бруківка «Калісто» має традиційну прямокутну 
форму, проте невелика опуклість граней додає їй 
природної плавності  та гармонійності. 
Поверхня, замощена «Калісто», вигляд класично 
та охайно. Оскільки ця бруківка містить лише один 
елемент, рисунок замощення створюється за до-
помогою варіацій кольорів чи напряму укладання. 
А це — величезний простір для експериментів. 

8 10,764 143,1 154042

З фаскою

Середній формат

Рух вантажного транспорту

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

10 6,45 226,4 146042

«Квадрат 16х16» має стандартну форму, проте від-
різняється значно більшою товщиною — 10 см. 
Завдяки цій особливості бруківка є більш стійкою 
до високих інтенсивних навантажень та придатна 
до замощення площ промислового призначення з 
постійним рухом вантажного автотранспорту.
Конфігурація цієї бруківки забезпечує швидке 
укладання та простоту догляду за замощенням.
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Рельєф поверхні бруківки «Тактильна В» попереджає 
про небезпеку, є своєрідним знаком «Увага!».
Тактильна бруківка призначена для допомоги незря-
чим та людям зі слабким зором самостійно і вільно 
пересуватися по вулицях і в громадських місцях. Та-
кож така бруківка має сигнальний колір, що додатко-
во допомагає людям із залишковою гостротою зору 
орієнтуватися в просторі на вокзалах, аеропортах, 
пішоходних переходах, у метро, лікарнях.

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

Великий формат

Пішохідний рух

З фаскою

6 10,764 143,1 154012

Спеціальний чітко виражений рельєф поверхні бру-
ківки «Тактильна А» вказує напрямок руху.
Тактильна бруківка призначена для допомоги нез-
рячим та людям зі слабким зором самостійно і віль-
но пересуватися по вулицях і в громадських місцях. 
Також така бруківка має сигнальний колір, що до-
датково допомагає людям із залишковою гостро-
тою зору орієнтуватися в просторі на вокзалах, ае-
ропортах, пішоходних переходах, у метро, лікарнях.

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

З фаскою

Пішохідний рух

Великий формат

6 10,764 154012 143,1
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Бруківка «Медуза» містить лише один елемент доволі незвичної форми. Саме 
така оригінальна конфігурація дозволяє урізноманітнити поверхню замощен-
ня, надати їй плавності природних ліній. 
Варто підкреслити також доречність вибору «Медузи» для зручного формуван-
ня звивистих садових доріжок і паркових алей. Вони органічно впишуться в 
будь-який природний ландшафт.

З фаскою 

Рух легкового транспорту

Технічні 
параметри

Типи поверхні

Основна

Середній формат

Нестандартна форма

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

6 8,28 133,8 110832
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Цікава п’ятикутна форма цієї бруківки гарантує ефектний вигляд замощеної 
нею площі. «Шатро» легко поєднується з різними видами квадратної плитки. 
Найбільш гармонійним є тандем з «Квадратом 15х15», який створює цілісну 
систему елементів. Завдяки цьому значно розширюються можливості фор-
мування рисунку замощення. Складні геометричні орнаменти, які дозволяє 
втілювати в життя плитка «Шатро», стануть справжньою окрасою території. 
Така бруківка найкраще підходить для облаштування великих рівних площ 
правильної форми, також використовується для оригінального оформлення 
країв ділянки.

З фаскою 

Рух легкового транспорту

Технічні 
параметри

Типи поверхні

Основна

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

Середній формат

Нестандартна форма

6 8,80 134,1 118030
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Яскравою рисою «Пікассо» є нетипова конфігурація, яка увиразнює орнамент 
замощення.
Ця бруківка може бути абсолютно самодостатньою — обравши стильну діа-
гональну укладку з визначеним напрямком, ви обійдетеся без додаткових 
фігурних елементів. Разом з тим, «Пікассо» чудово комбінується з іншими 
видами. Особливо природним і функціональним є поєднання з квадратами 
різних розмірів. Ви можете створювати як багатобарвні, так і строгі однотонні 
композиції. 
Найчастіше «Пікассо» використовують для оформлення великих площ, вело-
сипедних та пішохідних доріжок. 

З фаскою 

Рух легкового транспорту

Технічні 
параметри

Типи поверхні

Основна

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

Середній формат
6 9,9 131,3 130024

Нестандартна форма
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Бордюр служить для встановлення та надійної фік-
сації меж ділянки, на якій буде влаштоване покрит-
тя із бруківки. 
Бордюр, на відміну від поребрика, має значно біль-
шу товщину, тобто витримує більші навантаження. 
Тому зазвичай використовується при будівництві 
доріг, тротуарів, площ промислового призначення. 
Ми виготовляємо бордюри у трьох конфігураціях.

Товщина, 
(висота) см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, шт.

Вага 
1 шт., кг

Вага 
піддона, кг

15 (27) 8 16 87,2 1395

15 (30) 8 16 97,9 1567

18 (30) 6 12 116,6 1400

Товщина, 
(висота) см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, шт.

Вага 
1 шт., кг

Вага 
піддона, кг

5 (20) 22/13 44/39 21,9/20,9 965/815

6 (20) 19 38 27,1 1031

8 (20) 15 30 36,7 1102

8 (25) 15 30 43,8 1313

6 (25) 19 38 32,1 1220

Поребрики запобігають розходженню замощених 
бруківкою поверхонь. Вони надійно утримують межі 
ділянки та надають облаштованій території охайно-
го і завершеного вигляду. 
Як правило, поребрики використовують у секторі 
приватного будівництва, а також при облаштуванні 
міських тротуарів чи паркових алей.
Завдяки наявності поребриків п’яти конфігурацій і 
різноманітності кольорів можна підібрати вироби, 
які не лише відповідатимуть технічним вимогам ва-
шої території, а й підкреслять задум ландшафтного 
дизайну. 
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Елемент облаштування «Еко» незамінний при ство-
ренні екологічних замощень, які вирішують пробле-
му озеленення територій. Великий розмір комірок 
забезпечує густе трав’яне покритття. «Еко» вико-
ристовують для замощення паркінгів та укріплення 
схилів (для запобігання ерозії ґрунтів).
Увага! Під час замощення необхідно дотримуватися 
рекомендацій з укладання великоформатних еле-
ментів (с. 260-261).

З фаскою

Рух легкового транспорту
(навантаження до 1,8 т)

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

Великий формат

10 5 7,20 140,8 1014

«Еко міні» відрізняється від решітки «Еко» меншим 
розміром комірок, проте має те ж призначення. 
Кожен елемент «Еко міні» містить 25 квадратних 
отворів, які не перешкоджають росту трави на за-
мощеній поверхні.  Також комірки можна засипати 
декоративним каменем.
Увага! Під час замощення необхідно дотримуватися 
рекомендацій з укладання великоформатних еле-
ментів (с. 260-261).

Товщина, 
см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, м2

Вага 
1 м2, кг

Вага 
піддона, кг

10 5,976 157,3 9404

З фаскою

Рух легкового транспорту
(навантаження до 1,8 т)

Великий формат
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Клумби для квітів значно розширюють можливості 
ландшафтного дизайну. Цікава конфігурація виробів 
дозволяє створювати квітники різних форм і розмі-
рів, встановлювати стінки із клумб, які виконують 
не лише декоративні функції, а й укріплюють схили. 
Клумби можна використовувати як у садах та дво-
рах приватних помешкань, так і на вулицях міст. 

Товщина, 
(висота) см  

Кількість 
в 1 піддоні, шт.

Вага 
1 шт., кг

Вага 
піддона, кг

4 (21) 36 19,9 706

5 (30) 12 49,5 594

Висота, см  Кількість 
в 1 піддоні, шт.

Вага 
1 шт., кг

Вага 
піддона, кг

25 15 50,7 760

Клумба «Квадро» вирізняється своєю чотирикут-
ною формою. Такий дизайн сприяє більш раціо-
нальному використанню простору при створенні 
різноманітних конструкцій із клумб. 
Клумба «Квадро» має сучасний вигляд і легко поєд-
нується з усіма видами бруківки стандартних конфі-
гурацій. «Квадро» можна викоритовувати як квітник 
або як декоративний елемент для розділення зон чи 
обрамлення країв ділянки. 
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Палісади служать для декоративного огородження 
замощених площ, клумб, газонів. Палісад «Півмі-
сяць» має циліндричну конфігурацію, тому найкра-
ще підходить для влаштування елементів ландшаф-
тного дизайну округлої форми — квіткових клумб, 
альпійских гірок тощо. 
При установці (вкопуванні) палісадів на різну глиби-
ну можна досягти цікавого ефекту плавних або різ-
ких переходів між різними зонами.

Товщина, 
(висота) см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, шт.

Вага 
1 шт., кг

Вага 
піддона, кг

30 70 70 6,1 430

40 70 70 7,9 554

Палісад «Старе місто» в перерізі має класичну пря-
мокутну форму зі скругленими кутами та особливо 
гармонійно виступає в тандемі з одноіменною бру-
ківкою. 
Палісад «Старе місто» служить для декоративного 
огородження замощених площ, клумб, газонів. Іде-
ально підходить для створення ландшафтного ди-
зайну присадибних ділянок, житлових зон, дитячих 
майданчиків, формування садових східців. 

Товщина, 
(висота) см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, шт.

Вага 
1 шт., кг

Вага 
піддона, кг

30 70 70 9,39 657

40 70 70 11,75 823
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Поребрик палісадний — це сім з’єднаних між собою 
циліндричних палісадів в комплекті з двома пово-
ротними елементами.
Використання палісадного поребрика є простим, 
функціональним та практичним рішенням для ого-
родження різноманітних ділянок. 
Він незамінний для облаштування оригінальних 
клумб, квітників, альпійських гірок, фігурних дорі-
жок, терас, сходів, фонтанів та інших об’єктів.

Товщина, 
(висота) см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, шт.

Вага 
1 шт., кг

Вага 
піддона, кг

8 (25)
I - 18

II - 36

36

72

17,72

2,40
811

Садовий поребрик — це ще один варіант огородження 
замощеної бруківкою ділянки. Перевагами садового 
поребрика є придатність до кругового мощення та 
можливість укладання п’ятьма різними способами:

Товщина, 
(висота) см  

К-сть елементів
в 1 ряді, шт.  

Кількість 
в 1 піддоні, шт.

Вага 
1 шт., кг

Вага 
піддона, кг

8 (10) 42 336 3,1 1030

Варіанти монтажу 
садового поребрика
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Бруківка Мозаїка, поверхня основна, 
колір сірий, чорний
Палісад Старе місто, колір чорний

Бруківка Гармонія, поверхня мита, 
колір чорний, білий

Бруківка Гармонія, поверхня мита, 
колір чорний, білий

Фотогалерея 
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Бруківка Квадрат 15х15, поверхня основна, колір бежевий
Бруківка Цеглина Галицька, поверхня колор-мікс, колір графіт

Бруківка Лінеа, поверхня колор-мікс, 
колір дюна
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Бруківка Дуо, поверхня колор-мікс, 
колір арктика, графіт

Фотогалерея 

Бруківка Променада С, поверхня 
колор-мікс, колір арктика, графіт

Бруківка Новатор 8, поверхня 
колор-мікс, колір графіт
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Бруківка Лого, поверхня мита, колір бежевий, білий, бруней
Бруківка Променада В, поверхня колор-мікс, колір азія

Бруківка Креатив, поверхня мита, 
колір бежевий

Фотогалерея    Домашній затишок

Бруківка Креатив, поверхня мита, 
колір коричневий, жовтий
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Бруківка Гармонія, поверхня мита, 
колір білий, жовтий, коричневий

Бруківка Савона, поверхня колор-мікс, 
колір дюна, графіт

Бруківка Екса, поверхня колор-мікс та 
основна, колір дюна, азія, коричневий

Бруківка Гармонія, поверхня мита,       
колір білий

Фотогалерея 
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Бруківка Концепт, поверхня колор-мікс, колір дюна 
Бруківка Лого, поверхня мита, колір бруней

Бруківка Новатор Соло, поверхня колор-мікс, 
колір дюна, листопад

Фотогалерея 
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Бруківка Трапеція, поверхня основна, 
колір білий, сірий, чорний
Бруківка Старе місто, поверхня основна, 
колір білий, сірий, чорний

Бруківка Лінеа, поверхня колор-мікс, 
колір дюна

Бруківка Дуо, поверхня колор-мікс, колір азія
Бруківка Новатор 6, поверхня колор-мікс, колір азія
Бруківка Лого, поверхня мита, колір мускат

Бруківка Мозаїка, поверхня основна, 
колір сірий, білий, чорний
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Бруківка Мозаїка, поверхня основна, 
колір коричневий, жовтий, білий
Бруківка Трапеція, поверхня основна, 
колір коричневий, жовтий

Бруківка Концепт, поверхня колор-мікс, 
колір дюна

Бруківка Магма релікт, поверхня колор-мікс 
та основна, колір азія, бежевий
Бруківка Новатор 6, поверхня колор-мікс, 
колір азія

Бруківка Концепт, поверхня колор-мікс, колір дюна
Бруківка Лого, поверхня мита, колір коричневий
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Бруківка Променада С, поверхня 
мита, колір малахіт

Бруківка Лондон, поверхня основна, 
колір білий, чорний

Бруківка Пента А, поверхня основна, 
колір білий, червоний

Фотогалерея 
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Бруківка Променада А, поверхня 
колор-мікс, колір бурштин

Бруківка Новатор 8, поверхня основна, 
колір коричневий

Бруківка Променада А, поверхня 
колор-мікс, колір ісландія

Бруківка Променада А, поверхня колор-мікс, 
колір арктика

Фотогалерея 
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Бруківка Променада А, поверхня колор-мікс, 
колір арктика, графіт
Бруківка Гармонія, поверхня мита, колір білий
Бруківка Лого, поверхня мита, колір чорний

Бруківка Променада А, поверхня колор-мікс та мита, колір арктика, графіт, білий 
Бруківка Лого, поверхня мита, колір чорний

Бруківка Променада С, поверхня колор-мікс, 
колір арктика

Фотогалерея 
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Бруківка Променада А, поверхня колор-мікс, 
колір арктика, графіт
Бруківка Гармонія, поверхня мита, колір сірий 
Бруківка Лого, поверхня мита, колір чорний

Бруківка Мозаїка, поверхня основна, 
колір жовтий, чорний

Бруківка Променада С, поверхня колор-мікс, 
колір арктика

Бруківка Променада А, поверхня мита 
та основна, колір чорний, білий

Фотогалерея 
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Бруківка Променада С, поверхня колор-мікс, колір азія 
Бруківка Лого, поверхня мита, колір бруней

Бруківка Решітка еко, поверхня 
основна, колір сірий

Бруківка Променада С, поверхня колор-мікс, колір азія
Бруківка Лого, поверхня мита, колір бруней

Бруківка Медуза, поверхня основна, 
колір білий, коричневий
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Бруківка Лого, поверхня мита, 
колір малахіт, білий, чорний

Бруківка Новатор 6, поверхня колор-мікс, 
колір арктика, ісландія
Бруківка Лого, поверхня основна, колір білий

Фотогалерея 
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Бруківка Екса, поверхня колор-мікс 
та основна, колір графіт, білий
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Бруківка Старе місто без фаски, поверхня колор-мікс, 
мита і основна, колір дюна, наска, бруней, білий

Бруківка Магма релікт, поверхня колор-мікс, 
колір азія, графіт

Бруківка Ромб, поверхня основна, 
колір білий, сірий, чорний

Бруківка Лінеа, поверхня колор-мікс 
та основна, колір ісландія, білий

Фотогалерея 
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Бруківка Новатор 8, поверхня 
колор-мікс, колір дюна

Фотогалерея 
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Бруківка Екса, поверхня колор-мікс 
та основна, колір графіт, білий

Фотогалерея 
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Бруківка Креатив, поверхня мита, 
колір білий, коричневий

Бруківка Новатор 8L, поверхня колор-мікс, 
колір бурштин, дюна, графіт

Бруківка Дуо, поверхня колор-мікс, колір азія
Бруківка Лого, поверхня мита, колір мускат
Бруківка Новатор 6, поверхня колор-мікс, колір азія
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Бруківка Новатор 6, поверхня колор-мікс, колір листопад
Бруківка Лого, поверхня мита, колір чорний

Бруківка Променада В, поверхня колор-мікс, колір азія
Бруківка Лого, поверхня мита, колір бежевий, білий, бруней

Бруківка Лінеа, поверхня колор-мікс та основна, 
колір арктика, азія, коричневий

Бруківка Лого, поверхня основна, 
колір бежевий, коричневий

Бруківка Лого, поверхня мита, колір 
бруней, бежевий, білий
Палісад Півмісяць, колір коричневий

Фотогалерея 
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Бруківка Концепт, поверхня колор-мікс, колір дюна 
Бруківка Лого, поверхня мита, колір коричневий

Бруківка Променада А, поверхня колор-мікс, колір азія 
Бруківка Деталіт, поверхня основна, колір бежевий

Бруківка Променада С, поверхня колор-мікс, 
колір наска, арктика

Палісад Півмісяць, поверхня основна, колір 
коричневий

Елемент облаштування «Еко», поверхня 
основна, колір сірий

Бруківка Лінеа, поверхня колор-мікс, 
колір дюна



www.brukivkaozon.com234 235

Бруківка Концепт, поверхня колор-мікс, 
колір ісландія, графіт

Бруківка Променада А, поверхня колор-мікс, колір арктика  
Бруківка Лого, поверхня мита, колір білий і чорний  

    

       

Палісад Півмісяць, колір чорний          

Фотогалерея 

Клумба Квадро, поверхня основна, колір чорний
Бруківка Пікассо, поверхня основна,  колір чорний, білий
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Бруківка Концепт, поверхня колор-мікс і основна, 
колір ісландія, бежевий, коричневий

Бруківка Мозаїка, поверхня основна, 
колір жовтий, чорний

Бруківка Променада В, поверхня основна, 
колір сірий, білий, коричневий

Бруківка Променада А, поверхня колор-мікс, колір бурштин 
Палісад Півмісяць, колір коричневий

Бруківка Лого, поверхня мита та 
колор-мікс, колір малахіт, наска

Фотогалерея 
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Бруківка Концепт, поверхня колор-мікс, 
колір ісландія, графіт

Бруківка Креатив, поверхня мита, колір жовтий, білий, чорний 
Палісад Півмісяць, колір коричневий

Бруківка Креатив, поверхня мита, колір жовтий, чорний, білий
Палісад Півмісяць, колір коричневий

Бруківка Променада С, поверхня 
колор-мікс, колір арктика

Бруківка Екса, поверхня колор-мікс, колір ісландія Бруківка Креатив, поверхня мита, колір білий, жовтий
Палісад Півмісяць, колір жовтий

Фотогалерея 
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Бруківка Савона, поверхня колор-мікс,           
колір листопад

Фотогалерея 

Бруківка Креатив, поверхня мита, колір жовтий, чорний, коричневий, білий 
Палісад Півмісяць, колір коричневий

Бруківка Променада В, поверхня 
основна, колір теракотовий, жовтий

Бруківка Трапеція, поверхня основна, колір червоний
Бруківка Старе місто, поверхня основна, колір 
гірчичний, сірий
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Бруківка Гармонія, поверхня основна, колір сірий 
Бруківка Мозаїка, поверхня основна, колір білий

Бруківка Променада В, поверхня колор-мікс, колір азія
Бруківка Новатор 6, поверхня колор-мікс, колір азія

Бруківка Лого, поверхня мита та 
колор-мікс, колір малахіт, наска

Фотогалерея 
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Бруківка Гармонія, поверхня колор-мікс, мита 
та основна, колір ісландія, азія, малахіт, чорний 
митий, білий і бежевий
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Бруківка Концепт, поверхня колор-мікс, 
колір ісландія, графіт

Бруківка Лого, поверхня колор-мікс і мита, колір дюна, бруней
Палісад Півмісяць, поверхня основна, колір коричневий

Бруківка Лондон, поверхня основна, 
колір білий, бежевий, коричневий

Бруківка Дуо, поверхня колор-мікс, колір арктика, графіт 
Палісад Півмісяць, колір чорний

Бруківка Променада А, поверхня колор-мікс, колір бурштин
Бруківка Лого, поверхня мита, колір білий, бруней

Бруківка Лого, поверхня мита, колір бежевий
Палісад Півмісяць, колір коричневий

Фотогалерея 
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Бруківка Креатив, поверхня мита, 
колір білий, коричневий

Бруківка Магма класік, поверхня основна, 
колір чорний, білий

Бруківка Лінеа, поверхня основна, 
колір чорний, коричневий, білий

Бруківка Лого, поверхня мита, 
колір чорний, бежевий

Бруківка Лого, поверхня мита, 
колір білий, коричневий

Фотогалерея 
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Бруківка Трапеція, поверхня основна, 
колір білий, коричневий

Бруківка Креатив, поверхня мита,    
колір білий, чорний, жовтий

Бруківка Екса, поверхня колор-мікс і основна,  
колір дюна, білий, коричневий

Бруківка Старе місто без фаски, поверхня колор-мікс, 
мита і основна, колір дюна, наска, бруней, білий

Бруківка Лінеа, поверхня колор-мікс і основна, 
колір арктика, азія, коричневий 

Фотогалерея 
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Бруківка Романо Соло, поверхня колор-мікс 
і основна, колір наска, коричневий 

Бруківка Променада А, поверхня мита, колір бруней
Палісад Старе місто, поверхня основна, колір коричневий

Бруківка Дуо, поверхня колор-мікс, колір дюна 
Бруківка Лого, поверхня мита, колір чорний

Фотогалерея    У стилі ретро
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Рекомендована товщина бруківки: 4,5 см.

Об’єкти: пішохідні та велосипедні доріжки, тротуари, тераси, сходи, двори у місцях 
приватної забудови, відмостки довкола будинку, дитячі майданчики, паркові алеї, 
площі, на які заборонено в’їзд автотранспорту. 

Рекомендована товщина бруківки: 6 см.

Об’єкти: внутрішні дороги у населених пунктах, тротуари та доріжки, під’їзні шляхи до 
будинків, автостоянки біля установ та супермаркетів, території житлових та відпочин-
кових комплексів, бізнес-центрів.

Вибір товщини 
бруківки

Пішохідний рух

Рух легкового транспорту

Рух вантажного транспорту

Готуючись до придбання бруківки, потрібно, перш за все, врахувати, який рух буде здійснюватись по замощеній території. 
В описі кожного виду бруківки (с. 37-189) зверніть увагу на відповідну позначку — пішохідного руху або легкового чи ван-
тажного транспорту та, якщо це зазначено додатково, на максимально допустиме навантаження для цього типу бруківки. 
Адже навіть найякісніша бруківка не виправдає ваших сподівань, якщо її властивості не відповідатимуть експлуатацій-
ним навантаженням на поверхню.

Від обраної товщини бруківки (а отже від типу та інтенсивності навантажень на поверхню) залежить товщина шарів осно-
ви під замощену ділянку. Ретельне дотримання вказівок із влаштування основи забезпечить надійність та довговічність 
покриття із бруківки.

Визначивши необхідну товщину елементів мощення (виходячи із планових навантажень на поверхню), можна перехо-
дити до вивчення асортименту та вибору певного виду бруківки, типу поверхні та кольору елементів, а також конкретної 
схеми укладання.

Рекомендована товщина бруківки: 8, 10, 12 см.

Об’єкти: дороги з інтенсивним рухом транспорту та великі паркінги, майданчики по-
близу складів і магазинів, автозаправні станції, території заводів та виробничих ком-
лексів, інші промислові площі.

Винятки: бруківка «Новатор 6», «Новатор Соло», «Савона» та «Лондон», товщиною 
6 см, максимально допустиме навантаження на яку — 1,8 т.

Винятки: великоформатна бруківка «Екса», «Лінеа», «Пента А», «Пента В», «Патіо», 
«Новатор 8», «Новатор 8L», «Савона» та «Лондон», товщиною 8 см, максимально 
допустиме навантаження на яку — 3 т, а також елементи облаштування «Еко» та 
«Еко міні» з максимально допустимим навантаженням 1,8 т.

Технологія укладання.
Загальні рекомендації

Першим етапом процесу укладання бруківки є підготовка проекту, який повинен містити:
• розміри ділянки замощення;
• визначення навантаження на поверхню;
• тип, конфігурацію, кольори та кількість бруківки, план мощення і спосіб монтажу;
• умови водовідведення (повздовжні та поперечні ухили).

Виконання проекту рекомендуємо розпочати з геодезично-вимірювальних робіт, під час 
яких виконується розбивка території та визначення її рівнів. У точках розбивки вбивають-
ся в землю кілочки або металеві штифти з позначенням рівня, на якому буде знаходитися 
поверхня. Через ці позначки протягується будівельна нитка, яка визначає місцезнахо-
дження верхнього краю бруківки чи бордюрів.   

Для того, щоб поверхня, замощена бруківкою, відповідала плановим технічним та есте-
тичним параметрам, необхідно чітко виконувати технологічні вимоги на кожному етапі 
укладання. Порушення технології мощення призводить до пошкодження бетонних еле-
ментів, нестабільності поверхні, швидкого зношення.

Виконання простих рекомендацій гарантує тривалу експлуатацію і належний вигляд бру-
ківки.

Перегляньте 
відеоролик 
«Технологія 
укладання 
бруківки»

Увага! При проведенні будь-яких робіт необхідним є дотримання 
вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і 
правил, проектної документації та рекомендацій виробника.

На цьому етапі необхідно поєднати проектування конфігурації поверхні (повороти, заок-
руглення, перехрестя) з дотриманням рівня поверхонь та схилів. При цьому слід врахо-
вувати природні особливості об’єкта, його ландшафт. Нахил поверхні проектується в за-
лежності від умов водовідведення, але, як правило, в межах 1-2,5%, що відповідає ухилу 
1-2,5 см на 1 м довжини. Ґрунтове покриття вирівнюють, використовуючи шар крупнозер-
нистого піску. Після цього проводять віброущільнення дна котловану. Процес вирівню-
вання і трамбування ґрунту має велике значення для формування майбутньої поверхні, 
її стабільності. 

Якщо проект передбачає закладання дренажу та інших видів комунікацій, вони встанов-
люються на цьому етапі відповідно до технології. 

Етап 1. 
Проект

Необхідно зняти на місці укладання бруківки верхній шар гумусу та родючого ґрунту (як 
правило, 15-20 см). Глибина викопування визначається в залежності від товщини бруків-
ки і основи під неї, здебільшого в межах 25-65 см. Якщо ґрунт на дні викопаного котловану 
розрихлений, землю слід додатково ущільнити. Також варто очистити ґрунтове покриття 
від залишків рослин. Якщо під знятим родючим шаром знаходяться малопроникні для 
стоків ґрунти, наприклад пластична глина або суглинки, необхідно збільшити глибину ви-
копування аж до досягнення стабільних ґрунтів. У випадку значного збільшення глибини 
котловану замість надлишково вибраного ґрунту можна засипати пісок, щебінь або інший 
ґрунт з кращими властивостями. При викопуванні котловану дуже важливо визначити 
рівень ґрунтових вод. Якщо він знаходиться вище рівня укладання основи під бруківку, 
необхідно його знизити, виконавши дренажні роботи. 

На малих площах роботи другого етапу можна виконувати вручну, а в іншому випадку за 
допомогою машин, таких як бульдозери, скрепери і грейдери.

Етап 2. 
Підготовка 
площі

Етап 3. 
Профілювання 
території
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Етап 4. 
Обрамлення 
поверхні

Етап 5. 
Влаштування
морозостійкої 
основи

Етап 6. 
Підготовка 
шару підсипки 
під бруківку

В залежності від призначення  замощення та планового навантаження на поверхню, що 
передбачене проектом, межі котловану визначаються та фіксуються за допомогою бор-
дюрів, поребриків (в тому числі садових) чи палісадів, між якими власне і буде укладена 
бруківка. Поребрики і бордюри запобігають розходженню замощеної поверхні, зміцнюю-
чи її краї та надійно зберігаючи форму, а також впливають на візуальне сприйняття по-
криття з бруківки.

Бордюри, завдяки значній товщині, найчастіше використовуються при будівництві доріг 
і тротуарів. Поребрики ж краще підходять для прибудинкових територій. Палісади найви-
гідніше виглядатимуть поруч із садовими доріжками та клумбами.

Ці бетонні вироби встановлюються на основу з напівсухого бетону з дотриманням про-
міжків між окремими елементами близько 3 мм. Шви між такими елементами не запов-
нюються. 

Запорукою правильного укладання бруківки є влаштування надійної основи поверх по-
передньо вирівняного та утрамбованого ґрунту. Якщо основа не відповідає проекту, за-
мощена площа не витримуватиме відповідних навантажень і виникне ризик руйнування 
бетонних елементів. 

Основа виконує дренажну функцію (перешкоджаючи вбиранню бруківкою вологи) і за-
безпечує захист покриття в зимовий період. 

Матеріалом для основи служить гранітний щебінь фракції 5-40 мм, який укладається ша-
рами завтовшки по 10-15 см. Кожен із них ретельно ущільнюється (приблизно на 20% 
від початкової товщини), щоб забезпечити належну витривалість та міцність основи в 
експлуатації. 

Для верхнього шару основи варто використовувати матеріал фракції проміжного значен-
ня між зернистістю підсипки та основи. Це дозволить запобігти змішуванню підсипки з 
нижніми шарами основи в процесі експлуатації та, внаслідок цього, просідання плитки та 
руху швів. 

Товщина основи залежить, перш за все, від призначання поверхні та експлуатаційних на-
вантажень, передбачених проектом. Вибір товщини основи  також залежить від резуль-
татів досліджень властивостей ґрунту, на якому вона вкладається. Так, в’язкі ґрунти (на-
приклад, глина) потребують товстішої основи. 

Можливе укладання бруківки на існуючі бетонні поверхні (з обов’язковим шаром підсип-
ки).

Над морозостійкою основою повинен знаходитися монтажний шар підсипки. Підсипкою 
служить один із таких матеріалів:

• щебеневий відсів фракції 0-2 мм; 

• просіяний білий пісок; 

• цементно-піщана або цементно-відсівна суміш у співвідношенні від 1:3 до 1:5. 

При укладанні бруківки на існуючі бетонні поверхні рекомендується використовувати це-
ментно-піщану суміш виключно у пропорції 1:3 з товщиною шару 3-5 см. 

Цементно-піщана підсипка використовується на нестійких чи похилих поверхнях, оскіль-
ки наявність цементу в цьому шарі запобігає вимиванню піску з основи та сприяє стабі-
лізації покриття.

Незалежно від експлуатаційних навантажень і типу бруківки, товщина підсипки після 
ущільнення повинна складати від 3 до 5 см. Шар підсипки слід вирівняти правилом таким 
чином, щоб укладена на неї бруківка знаходилась приблизно на 1 см вище від запланова-
ного рівня (рівня «0»). 

При укладанні великоформатних видів бруківки («Пента», «Екса», «Лінеа», «Патіо», «Но-
ватор 6» «Новатор 8», «Новатор 8L », «Новатор Соло», а також Решітка «Еко» та Решітка 
«Еко-міні») не допускається завібровування монтажного шару підсипки. Остаточне ущіль-
нення підсипки разом із бруківкою виконується після її укладання за допомогою вібра-
ційної плити вагою до 85 кг з використанням еластичної гумової накладки.

Щоб не пошкодити підготовану підсипку, замощення починається від встановлених бордю-
рів чи поребриків, а для укладання наступних рядів можна  використовувати як опору щой-
но замощену поверхню. Напрям руху — від  країв території до центру. Укладання кожного 
ряду плиток слід контролювати за допомогою шнура, щоб досягнути рівномірного розподілу 
плитки на площі. 

Правильний вибір рисунку замощення може збільшити витривалість поверхні. На ділянках, 
призначених для постійного руху транспортних засобів, плитка укладається під кутом до на-
пряму руху. Таке діагональне мощення забезпечує більш рівномірний розподіл навантажен-
ня на кожний бетонний елемент, робить поверхню стабільнішою. Також при цьому зменшу-
ється рівень шуму від коліс. 

Біля країв площі замощення, тобто на межі стику елементів брукування і бордюрів (поребри-
ків), слід рівно обрізати плитку, щоб вона щільно прилягала до бордюра чи поребрика і мала 
належний естетичний вигляд. 

Внаслідок особливостей технології виробництва бруківки та використання натуральних ма-
теріалів (різні відтінки сировини, змішування кольорів для бруківки з поверхнею колор-мікс) 
можуть виникати відхилення у відтінках окремих елементів, що не є дефектом виробів. Аби 
на поверхні замощення не було помітно різниці відтінків одного кольору, необхідно вкладати 
бруківку як мінімум із 3-5 піддонів одночасно. Особливо важливе дотримання цього правила 
при замощенні бруківки з поверхнею колор-мікс.

Замощену поверхню слід додатково ущільнити. Цей процес здійснюють по сухій та чистій 
бруківці за допомогою вібраційної машини (див. с.272), використовуючи гумову накладку, 
функції якої полягають в амортизації та захисті бруківки. За відсутності накладки віброплита 
може подряпати та потерти бетонні елементи, а пісок зі швів — проникнути в пористу поверх-
ню бруківки та утворити плями. 

Віброущільнення ділянки проводять пошарово (кожні 15 см основи) рівномірно від країв до 
центру аж до досягнення планового рівня поверхні та стабільності бетонних елементів. Піс-
ля цього можливе повторне заповнення швів. 

Після завершення усіх вказаних технологічних процесів поверхня замощеної ділянки повин-
на бути рівною (без опуклостей та впадин), стійкою, цілісною, зі швами однакової ширини. 
Поверхня, яка відповідає цим вимогам, повністю готова до експлуатації через 20 днів. 

Наслідком неправильного замощення бруківки може бути її пошкодження або руйнування, 
утворення на бетонних елементах потертостей, тріщин, подряпин та інших дефектів, за які 
компанія не несе відповідальності. 

Етап 7. 
Укладання
бруківки

Після завершення укладання відбувається заповнення проміжків між сусідніми елемента-
ми — так званих швів. Особливої уваги заслуговує дотримання необхідних інтервалів між 
елементами. По мірі виконання робіт бруківку необхідно вирівнювати, усі виявлені відхилен-
ня ширини проміжків потребують коригування. Наявність відступу між сусідніми плитками 
дозволяє їм взаємодіяти між собою, сприяє розподілу навантаження. Також шви нівелюють 
незначні допустимі відхилення розмірів бетонних елементів і компенсують зміну розмірів, 
спричинену температурними коливаннями. Якщо укласти бруківку занадто тісно, матеріал 
для заповнення швів не виконуватиме своїх функцій. Внаслідок цього під дією навантажень 
і погодних умов можливе руйнування бруківки, утворення на гранях і кутах бетонних еле-
ментів потертостей і тріщин. Часто ці деструкційні процеси починаються і стають помітними 
одразу після ущільнення замощеної поверхні. 

Матеріал для заповнення швів має бути дібраний так, щоб забезпечити еластичну взаємну 
передачу навантаження між бетонними елементами. Рекомендуємо використовувати сухий 
білий промитий пісок (без цементних та інших домішок) фракції 0-2 мм. Крупнозернистий 
пісок може застрягати і нерівномірно заповнювати шви, а наявність домішок (наприклад, 
глини) — викликати появу плям  на поверхні бруківки. 

Надмір піску після затирання швів усувають перед віброущільненням поверхні, а потім, у разі 
необхідності, заповнюють утворені прогалини.  Допустиме багаторазове заповнення швів з 
одночасним поливанням їх водою, яка полегшує та пришвидшує даний процес. 

Етап 8. 
Виконання 
швів

Етап 9. 
Вібраційне 
ущільнення 
поверхні

Для пішохідних зон (тротуари, доріжки) шви повинні становити не менше 2-3 мм, а для 
доріг, автостоянок та інших ділянок, призначених для руху транспорту, — 3-5 мм. 

Детальніша інформація про укладання великоформатної бруківки — на с. 260-261.
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Укладання велико-
форматної бруківки
При укладанні великоформатних видів бруківки: Пента А, Пента В, Екса, Лінеа, Патіо, Новатор 6, Новатор 8, Новатор 8L, 
Новатор соло, а також елементів облаштування Еко та Еко міні, окрім загальних рекомендацій з монтажу, слід дотриму-
ватися наступних важливих особливостей (стосується лише перелічених вище видів):

•	 не допускається завібровування монтажного шару підсипки;

•	 засипання швів відбувається перед завібровуванням поверхні бруківки і виконується за допомогою чистого сухого 
білого піску. Після цього поверхню слід ретельно позамітати;

•	 завібровування поверхні слід проводити вібраційною машиною вагою не більше 85 кг, використовуючи гумову на-
кладку.

Певних особливостей укладання також вимагають такі види великоформатної бруківки неправильної форми, як Екса та 
Пента. Враховуючи допустимі державним стандартом відхилення в геометричних розмірах, при їх укладанні необхідно 
періодично проводити коректування розміщення елементів один відносно іншого. Це відбувається за рахунок зміни тов-
щини швів між гранями сусідніх елементів (товщина швів може коливатися в межах від 2 мм до 8 мм).

Перед початком роботи для бруківки Екса необхідно чітко виставити лінію укладання вздовж та впоперек за допомогою 
нитки (будівельної жилки), щоб між нитками був точно витриманий кут 90°, як показано на рис.1.

Для бруківки Пента будівельну жилку необхідно виставити по гранях сусідніх елементів, по яких чітко прослідковується 
пряма лінія, як показано на рис.2. Коректування необхідно проводити так, щоб вершини сусідніх елементів вкладеної 
бруківки чітко співпадали з ниткою по одній стороні та з лініями по другій (див. схему).

Рис. 1. Укаладння бруківки Екса Рис. 2. Укаладння бруківки Пента

Примітка: для покращення естетичного вигляду змонтованої площі з використанням бруківки товщиною 8 та 10 см 
рекомендується заповнення монтажних швів піском на 80% від максимального рівня або недозаповнення на 1,5-2см. 

Перегляньте 
відеоролик «Укладання 
великоформатної 
бруківки»

Габарити – 850х340 мм
Вага – 20 кг
Електричний привід – 220 В
Робочий тиск – 0,2 бар.
Вихід на робочий режим вакууму – 0,5 с
Вантажопідйомність – до 140 кг
Оцинкований корпус
Змінні вакуумні насадки з різною          
вантажопідйомністю
Змінний ущільнювач на вакуумних         
насадках
Складні ручки (для транспортування)
Індивідуальне налаштування ручок

Увага!
Ми не рекомендуємо використання альтернативних способів укладання 
великоформатної бруківки (поліпропіленові стрічки, стропи тощо), адже 
вони мають ряд суттєвих недоліків:

• небезпека травмування при укладанні;

• зниження продуктивності праці;

• неможливість демонтажу окремих елементів;

• ризик пошкодження елементів мощення. 

Укладання великоформатної бруківки Пента А, Пента В, Екса, Новатор 8, Новатор 8L, великих елементів Патіо повинно 
відбуватися за допомогою спеціальної вакуумної установки.

Компанія «Озон» рекомендує використання ручного вкладальника Speedy VS-S-230. Цей пристрій оснащений вакуумним 
турбокомпресором з однофазним електричним двигуном, що дає змогу швидко та надійно укладати будь-які елементи 
великоформатної бруківки вагою до 140 кг.

Вкладальник комплектується насадками кількох конфігурацій, завдяки чому можна піднімати бруківку різної форми та 
ваги. Ручки налаштовуються індивідуально для людей різного зросту та мають можливість повороту на 90°, що може 
знадобитися при укладанні плит близько до стіни чи огорожі. 

Пристрій працює від мережі 220 В, його вага складає 20 кг. Цей ручний вкладальник розрахований на роботу двох людей 
та дає змогу замощувати понад 300 м2  бруківки впродовж одного дня. 

Акуратність та безпека роботи, висока продуктивність, можливість демонтажу бетонних елементів є основними перева-
гами такого вакуумного вкладальника.

Ручний вкладальник доступний для оренди у компанії «Озон».

Технологічно це виконується наступним чином:

• монтажні шви на змонтованій площі засипаються сухим чистим білим 
піском;

• площа ретельно замітається для видалення залишків піску на бруківці;

• поверхня провібровується вібраційною машиною вагою до 85 кг з вико-
ристанням гумової накладки;

• надлишок піску у швах витягується за допомогою будівельного поро-
хотягу. 

Увага! Дані роботи необхідно проводити в суху погоду.



www.brukivkaozon.com262 263

Укладання бруківки з 
поверхнею колор-мікс

Бруківка з поверхнею колор-мікс вимагає особливої уваги. Ця технологія дозволяє отримувати продукцію з різнома-
нітними відтінками за один цикл формування бетонної суміші. Процес змішування бетонних сумішей різних кольорів 
відбувається хаотично, тому кожен наступний ряд бруківки за кольором може відрізнятися від попереднього. Оскільки в 
одному ряді вироби можуть відрізнятися за кольором від світлого до темного з різною насиченістю, збільшується ризик 
утворення нерівномірно забарвленої площі. Тому при укладанні слід ретельно дотримуватися певних правил. 

Різниця в забарвленні елементів різних рядів бруківки з поверхнею колор-мікс (колір наска)

При укладанні бруківки колор-мікс необхідно брати елементи, які відрізняються за відтінками, з різних місць піддона та 
як мінімум із 5-ти піддонів одночасно. Якщо виникає ситуація, при якій колір виробів у ряді піддона практично однаковий, 
необхідно дістатись до нижніх рядів піддона до бруківки, яка за розподілом кольорів відрізняється від верхніх рядів.

Неправильне замощення бруків-
ки колор-мікс.

У зв’язку з послідовним укла-
данням елементів з рядів на 
поверхні утворилися контрасні 
смуги та плями, переходи між 
світлими та темними відтінками 
кольорів виробів надто різкі та 
яскраво виражені.

Правильне замощення бруківки 
колор-мікс.

При паралельному укладанні 
бруківки з різних рядів п’яти під-
донів розподіл світлих та темних 
елементів є рівномірним, площа 
замощення виглядає природно 
та гармонійно.

Засоби догляду
за бруківкою

Компанія «Озон» пропонує лінійку засобів догляду за бруківкою: OZON Protect, OZON Nano Protect+, OZON Active Pro та 
Ozon Clean.

OZON Protect та OZON Nano Protect+ належать до гідрофобізуючих засобів, тобто запобігають проникненню вологи у 
структуру бетонного виробу. При цьому OZON Nano Protect+ зберігає усі властивості OZON Protect та додатково створює 
на бруківці ефект «мокрої поверхні», надаючи кольорам більш глибоких та насичених відтінків .

Засіб OZON Active Pro створений для видалення з поверхні бруківки білого вапняного нальоту, так званих висолів (деталь-
нішу інформацію про висоли дізнайтеся на с. 269).

Засіб Ozon Clean застосовується для очищення поверхні бруківки та проміжків між бетонними елементами від різнома-
нітних забруднень та зеленого рослинного нальоту. 

Перелічені засоби значно полегшують догляд за бруківкою, допомогають швидко та ефективно усунути проблеми, що 
можуть природним чином виникнути в процесі експлуатації бруківки, а також захищають поверхню бетонних елементів.

Усе це сприяє підвищенню стійкості бруківки до негативного впливу зовнішнього середовища, збереженню її естетичних 
характеристик та продовженню терміну експлуатації.

Перед використанням засобів уважно ознайомтеся з інструкцією 
на етикетці виробу та ретельно дотримуйтеся усіх заходів безпеки.

Асортимент

Застосування
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Ozon Protect — універсальний гідрофобізатор проникаючої дії, спеціально розроблений для захисту бруківки та бетонних 
виробів від проникнення вологи, впливу навколишнього середовища та появи висолів.

Після нанесення OZON Protect на поверхню виробу, засіб проникає у структуру бетону, блокуючи пори, що у свою чергу 
зменшує водопоглинання, покращує морозостійкість та захищає від впливу навколишнього середовища. Також зменшується 
вимивання солей і поява висолів на поверхні бетонних виробів.

Засiб застосовується для догляду за брукiвкою з будь-якою поверхнею: гладкою, рельєфною, митою поверхнею, а також для 
брукiвки колор-мiкс.

Опис засобу

Ozon Protect допомагає уникати побутових забруднень брукiвки такими речовинами як мастило, олiя, бензин, кава, кетчуп, 
вино тощо. Засiб надiйно захищає верхнiй шар брукiвки, тому рiдина збирається на поверхнi, не проникаючи в структуру бе-
тону i не утворюючи плям.

Для очищення брукiвки достатньо ретельно протерти забруднену поверхню чистою губкою чи ганчiркою. З Ozon Protect 
догляд за брукiвкою стає простим та приємним, не завдаючи вам клопоту.

Ефект від застосування

Скануйте 
штрих-код та 
спостерігайте 
за дією Ozon 
Protect на відео

OZON Nano Protect+ – засiб проникаючої дiї, спеціально розроблений для захисту та декоративної обробки брукiвки 
та бетонних виробів, що підвищує інтенсивність кольору та створює ефект «мокрої поверхні», сприяє подовженню 
терміну експлуатації та зменшенню появи висолів, наростів і зеленого рослинного нальоту.
Пiсля нанесення OZON Nano Protect+® на поверхню бетонних виробів, засіб глибоко проникає у структуру бетону, 
блокуючи пори, що у свою чергу мінімізує водопоглинання, покращує морозостійкість та захищає від впливу навко-
лишнього середовища. Завдяки створенню захисної оболонки зменшується вимивання солей та поява висолів на 
поверхні бетонних виробів. Засіб створює ефект «мокрої поверхні» та збільшує насиченість кольорів.

Опис засобу

• Захищає від дії навколишнього середовища;
• Створює ефект «мокрої поверхні»
• Збільшує термін експлуатації;
• Перешкоджає появі висолів;
• Зменшує водопоглинання;
• Збільшує морозостійкість;
• Покращує якість поверхні та інтенсивність кольорів;
• Полегшує усунення бруду;
• Стійкий до перепаду температур;
• Запобігає утворенню наростів та зеленого рослинного нальоту.

Властивості

Ефект від застосування
Засіб забезпечує ефект мокрої поверхні на бруківці з різною фактурою, а також, як і OZON Nano Protect, має гідрофобі-
зуючі властивості (на фото – бруківка, забруднена олією, не поглинає рідину всередину).

Перегляньте 
відеоінструкцію 
із застосування 
засобу
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Очищувач поверхневої та проникаючої дії, спеціально розроблений для видалення з бруківки та бетонних виробів 
білих вапняних висолів, які виникають внаслідок фізико-хімічних реакцій в бетоні.

Опис засобу

Механізм дії

Очищає вапняні відкладення (висоли), сліди після висолів та бруд, що в’ївся, освіжає колір виробів. Придатний для 
часткового очищення невеликих плям та забруднень від будівельних сумішей на основі цементу та вапна.

Властивості

Після нанесення засіб видаляє забруднення та висоли сульфатного та карбонатного походження, які знаходяться в 
порах та назовні виробу, шляхом розчинення цих сполук за допомогою змивання великою кількістю води.

Спосiб нанесення
Засіб для видалення висолів OZON Active Pro використовувати концентрованим 
(при сильному забрудненні поверхні бруківки висолами) або розвести водою у 
пропорції до 1:5 (при незначній появі висолів). Перед використанням збовтати 
і заздалегідь перевірити (протестувати) дію засобу на малопомітній поверхні. 
Нанести рівномірно тонким шаром на механічно очищену, зволожену  поверх-
ню за допомогою пензля, щітки або валика та залишити на 1-5 хв. Не допускати 
повного висихання засобу. Змити великою кількістю води до повного видален-
ня з поверхні залишків засобу. Після використання робочі інструменти промити 
проточною водою.

Не використовувати на  неякісній (пошкодженій) поверхні або поверхні з меха-
нічними дефектами. Для запобігання повторної появи висолів та збільшення 
терміну експлуатації бетонних виробів після змивання та повного висихання 
обробленої поверхні рекомендуємо покрити її засобом OZON Protect або OZON 
Nano Protect+.

Перегляньте 
відеоінструкцію 
із застосування 
засобу

Очищувач поверхневої та проникаючої дії, виготовлений для полегшення процесу миття бетонних поверхонь  від 
бруду та зеленого рослинного нальоту.

Опис засобу

Механізм дії

Очищає бетонну поверхню від пилу, бруду, усуває зелений рослинний наліт, сприяє видаленню з  бетонної поверхні 
та з проміжків між її елементами інших органічних наростів, а саме моху та  лишайнику. Запобігає утворенню нових 
наростів, тим самим освіжаючи колір виробів.

Властивості

Після нанесення засобу на поверхню бетонного виробу активна речовина змиває забруднення, розчиняє органічний 
наліт, а також знищує мох.

Спосiб нанесення
Засіб для очищення бруківки OZON Clean використовувати розведеним водою у 
пропорції до 1:5 залежно від ступеня забруднення поверхні. Перед використан-
ням OZON Clean заздалегідь перевірити (протестувати) дію засобу на малопоміт-
ній поверхні. Нанести рівномірно тонким шаром на механічно очищену, зволоже-
ну  поверхню за допомогою пензля, щітки або валика та залишити на 1-5 хв. Не 
допускати повного висихання засобу. Змити великою кількістю води до повного 
видалення з поверхні залишків засобу. Після використання робочі інструменти 
промити проточною водою.

Не використовувати на  неякісній (пошкодженій) поверхні або поверхні з меха-
нічними дефектами. Для запобігання повторної появи висолів та збільшення 
терміну експлуатації бетонних виробів після змивання та повного висихання 
обробленої поверхні рекомендуємо покрити її засобом OZON Protect або OZON 
Nano Protect+.

Перегляньте 
відеоінструкцію 
із застосування 
засобу
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Як доглядати за 
бруківкою

Бруківка експлуатується в умовах постійної дії шкідливих атмосферних умов (зміни температури та погоди), інтенсив-
них умов експлуатації та дії мікроорганізмів, тому замощену територію потрібно регулярно підмітати волосяними або 
полімерними щітками, підтримувати чистоту та дозаповнювати шви піском у разі необхідності. Допускається змивання 
особливо забруднених поверхонь звичайною водою. Недопустимою є наявність на покритті, по якому відбувається рух 
автотранспорту, залишків щебеню, відсіву та інших твердих абразивних матеріалів.

Взимку заборонено наносити на замощену ділянку сіль з метою розтавання снігу. Сніг слід регулярно прибирати з поверх-
ні бруківки механічним способом (за допомогою ручних пластикових лопат та спецтехніки із застосуванням спеціальних 
поліуретанових накладок), не допускаючи утворення льоду. Також заборонено для усування з поверхні бруківки снігу та 
льоду використовувати гострі інструменти, які можуть пошкодити чи зруйнувати окремі елементи. Альтернативою є за-
стосування хімічних засобів, які запобігають обледенінню. Однак слід враховувати, що зловживання ними призводить до 
зміни кольору, а іноді і до корозії (руйнування) верхнього шару бруківки.

Одразу після облаштування замощення рекомендуємо покрити всю поверхню бруківки засобом захисту OZON Protect 
(див. с.256), що суттєво зменшить вплив на неї шкідливих факторів, полегшить догляд та збільшить термін експлуатації.

Очищення покриття з бруківки
Поверхня замощення в ході експлуатації покривається шаром бруду та пилу. Мікрочастинки проникають в пори верхньо-
го шару бетонних елементів, внаслідок чого утворюються плями і потертості, колір стає невиразним, а бруківка виглядає 
неохайно та зношено. Може здаватися, що бетонні елементи повністю втратили свої естетичні властивості, проте це не 
так. Якщо позбавити таку бруківку пилових нашарувань, її поверхня знову стане чистою, рівномірно забарвленою, а ко-
льори відновляться та виглядатимуть насиченими.  

Для очищення таких поверхонь радимо використовувати миючі апарати високого тиску із застосуванням кругової насад-
ки. Проміжки між окремими бетонними елементами за допомогою таких машин також ефективно очищаються від бруду, 
трави і моху. Окрім того, рекомендуємо спеціально розроблений компанією «Озон» очищувач бруківки OZON Clean (див. 
с.267). Засіб допомагає без зусиль усунути забруднення поверхні та зелений рослинний наліт. 

Для прикладу очищення покриття бруківки наводимо фотографії поверхні, замощеної понад 10 років тому.

Поверхня бетонних елементів до та після очищення

Проведення поточного ремонту покриття з бруківки
Поточний ремонт покриття з бруківки проводиться щороку і включає в себе роботи з ліквідації окремих дрібних деформа-
цій, забруднень, тріщин і руйнувань бруківки, бордюрів, поребриків, палісадів та інших елементів мощення.

Плями з мастил та оливи видаляють з поверхні за допомогою адсорбційних порошків або дрібного сухого піску, знежи-
рюючих засобів, які використовують для чищення машин, а також побутовими миючими засобами. Плями від олійних 
фарб можна усунути за допомогою абразивного порошку та води. Застосування розчинників недоцільне, оскільки розчин 
фарби ще глибше проникає в пори бетону. Якщо забруднення глибоке, краще замінити цей елемент мощення на інший. 
Бітум видаляють механічними засобами або вручну за допомогою шпателя чи скребка.

При поточному ремонті за необхідності вирівнюють основу, чим усувають можливі «просадки». Зруйновану бруківку або 
елементи з тріщинами видаляють і замінюють новими, які укладають на суху цементно-піщану суміш. У процесі експлу-
атації покриття з бруківки можливе вимивання піску зі швів між нею талими та дощовими водами. Під час поточного 
ремонту всі порожні шви за допомогою спеціальних швабр та щіток засипають сухим піском. 

При купівлі бруківки потрібно потурбуватись про надлишкову кількість виробів на випадок поточного ремонту покриття.

Видалення трави і моху з проміжків між бруківкою

Висоли на поверхні
бруківки

Рис. 1. Бруківка 
без висолів

Рис. 2. Бруківка 
з висолами

у вигляді нальоту

Рис. 3. Бруківка
з висолами

у вигляді плям

На поверхні бетонних виробів можуть з’являтися білі плями, розводи або світлий наліт, який робить колір бруківки бліді-
шим. Це вапняні висоли, що виникають внаслідок фізико-хімічних реакцій, які відбуваються у бетоні.

Варто підкреслити, що поява висолів на поверхні бетонних елементів є природним явищем, яке не залежить від вироб-
ника та не має жодного негативного впливу на споживчі властивості виробів та їхню якість. Спричинені висолами відхи-
лення у колористиці виробів не вважаються недоліками (дефектами) та не можуть бути підставою для рекламації (по-
вернення продукції, її заміни, зменшення вартості тощо). Компанія не може вплинути на об’єктивний процес незворотних 
хімічних реакцій.

Як виникають висоли
Під час тужавіння і тверднення бетону в результаті хімічної реакції, котра відбувається між такими 
його складниками, як цемент і вода, виникають різні хімічні сполуки. Серед них — велика кількість 
Са(ОН)2, гідроксиду кальцію або звичайного гашеного вапна. Оскільки процес тверднення бето-
ну може тривати протягом року, або й довше, процес утворення гідроксиду кальцію, хоч і щоразу 
менш інтенсивний, відбувається так само довго. Власне, гідроксид кальцію і є першопричиною 
виникнення білого нальоту на поверхні бетонних виробів. Він добре розчиняється у воді, яка за-
повнює капіляри бетонного виробу, і реагує в навколишньому середовищі  з вуглекислим газом, 
що знаходиться в  повітрі. При певній температурі утворюється нерозчинна сполука —  кальцій 
карбонат:

 Са(ОН)2  + СО2  СаСО3 +Н2О

Якщо капіляри, котрі знаходяться у бетоні, наповнені водою до рівня їх виходу на поверхню, карбо-
нат кальцію на поверхні таких бетонних виробів має вигляд рівномірного світлого нальоту (рис. 2). 
Якщо ж  окрім води, що повністю заповнює капіляри, поверхня бетону покрита ще й шаром води 
зверху, розчинний у ній гідроксид кальцію розходиться по всій поверхні виробу і, реагуючи з вугле-
кислим газом, утворює нерозчинний шар карбонату кальцію у вигляді плям або розводів (рис. 3). 
Кількість і час виникнення висолів значною мірою залежать від атмосферних умов. Вирішальний 
вплив на них мають атмосферні опади (дощ, роса) та  висихання виробів після них природнім шля-
хом.

Появі висолів сприяє укладання  елементів брукування на бетонну або іншу основу,  яка не пропу-
скає воду. Адже після дощу частина води довше перебуває у заглибинах такої основи. Елементи 
брукування насичені водою, тому гідроксид кальцію з бетонної основи  й самих бетонних елементів 
виходить на поверхню, утворюючи вапняний наліт. З моменту закупорювання виходу капіляру кар-
бонатом кальцію, процес утворення висолів на поверхні бетонних виробів завершується. 

Зникнення та усунення висолів
Вапняні висоли — явище тимчасове. Протягом певного часу експлуатації  вони зникають, і виріб набуває первісного ви-
гляду (у випадку, якщо на ньому не було забруднень). Механізм зникання вапняних висолів наступний. Карбонат кальцію 
разом із водою поступово реагують із вуглекислим газом, що знаходиться в повітрі: 

СаСО3  + СО2 + Н2О  Са(HCО3 )2 
Отриманий в результаті реакції гідрокарбонат кальцію розчиняється у воді і поступово вимивається з поверхні бетонних 
виробів. 

Одним із шляхів мінімізації появи вислолів, проте не 100-відсотковою гарантією їх усунення, є ущільнення структури бето-
ну шляхом застосування засобів захисту OZON Protect або OZON Nano Protect+, які максимально запобігають утворенню 
висолів. Якщо ж поверхня бруківки вже покрита висолами, їх можна усунути за допомогою використання спеціального 
засобу OZON Active Pro (див. с. 266). Після нанесення засіб видаляє забруднення та висоли сульфатного та карбонатного 
походження, які знаходяться в порах та назовні виробу, шляхом розчинення цих сполук за допомогою змивання великою 
кількістю води.
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Важливою ланкою діяльності компанії «Озон» є виробництво вібраційних машин (віброплит) торгової марки «Wiber». Ві-
броплити застосовуються з метою механічної стабілізації гравієвої і піщаної підсипки, ущільнення ґрунтів (з часткою 
глинистої фракції не більше 10% і пилової фракції — 30%) та замощених бруківкою ділянок (при цьому обов’язкове вико-
ристання гумової накладки на віброплиту). При доукомплектації системою подачі води вібраційна машина придатна до 
укладання асфальтного покриття та проведення його ремонту.

У 2001 році компанією було реалізовано першу партію машин «Wiber UGMS-12» вагою 85 кг. Починаючи з 2006 року а-
сортимент віброплит розширювався. На будівельних майданчиках почали працювати машини «Wiber UGMS-16» і «Wiber 
UGMS-27» — вагою, відповідно, 120 та 200 кг.  У 2010 році асортимент поповнився віброплитою «Wiber  UGMS-12U», змінна 
ширина основи якої дає  змогу проводити роботи з ущільнення ґрунту після установки труб та у вузьких важкодоступних 
місцях. 

Завдяки своїй надійності та ефективності віброплити «Wiber» швидко здобули велику популярність в Україні. Сьогодні 
продаж вібраційних машин здійснюється як зі складу підприємства, так і через мережі будівельних гіпермаркетів.        

Перегляньте 
презентаційний 
відеоролик

    1. Експлуатаційна маса...............................................................................................85 кг
    2. Частота вібрації......................................................................................................100 Гц
    3. Сила вібрації.............................................................................................................12 кН
    4. Швидкість пересування................................................................................до 30 м/хв
    5. Глибина ущільнення після триразового завібровування .............................до 0,4 м
    6. Середній розхід пального..............................................................................1 літр/год.
    7. Тип пального..............................................................................................бензин АИ-95
    8. Двигун..................................................................................................4-тактний GX-120
    9. Охолодження....................................................................................................повітряне
 10. Стартер...................................................................................................................ручний
 11. Потужність та кількість обертів двигуна...........................................2,9 кВт/3600 об.
 12. Розмір робочої поверхні.............................................................................500х550 мм

    1. Експлуатаційна маса...............................................................................................75 кг
    2. Частота вібрації......................................................................................................100 Гц
    3. Сила вібрації.............................................................................................................12 кН
    4. Швидкість пересування................................................................................до 30 м/хв
    5. Глибина ущільнення після триразового завібровування ............................до 0,6 м
    6. Середній розхід пального..............................................................................1 літр/год.
    7. Тип пального..............................................................................................бензин АИ-95
    8. Двигун..................................................................................................4-тактний GX-120
    9. Охолодження...................................................................................................повітряне
 10. Стартер...................................................................................................................ручний
 11. Потужність та кількість обертів двигуна..........................................2,9 кВт/3600 об.
 12. Розмір робочої поверхні....................................................................340 (500)х550 мм

Віброплита Wiber UGMS-12U

    1. Експлуатаційна маса.............................................................................................120 кг
    2. Частота вібрації........................................................................................................92 Гц
    3. Сила вібрації.............................................................................................................20 кН
    4. Швидкість пересування................................................................................до 25 м/хв
    5. Глибина ущільнення після триразового завібровування .............................до 0,5 м
    6. Середній розхід пального...........................................................................2,2 літр/год.
    7. Тип пального..............................................................................................бензин АИ-95
    8. Двигун..................................................................................................4-тактний GX-160
    9. Охолодження....................................................................................................повітряне
 10. Стартер...................................................................................................................ручний
 11. Потужність та кількість обертів двигуна...........................................4,0 кВт/3600 об.
 12. Розмір робочої поверхні..............................................................................600х650 мм

    1. Експлуатаційна маса..............................................................................................200 кг
    2. Частота вібрації........................................................................................................85 Гц
    3. Сила вібрації.............................................................................................................25 кН
    4. Швидкість пересування................................................................................до 25 м/хв
    5. Глибина ущільнення після триразового завібровування .............................до 0,6 м
    6. Середній розхід пального........................................................................2,75 літр /год.
    7. Тип пального..............................................................................................бензин АИ-95
    8. Двигун..................................................................................................4-тактний GX-270
    9. Охолодження....................................................................................................повітряне
 10. Стартер...................................................................................................................ручний
 11. Потужність та кількість обертів двигуна...........................................6,6 кВт/3600 об.
 12. Розмір робочої поверхні..............................................................................660х815 мм

Віброплита Wiber UGMS-12

Віброплита Wiber UGMS-16

Віброплита Wiber UGMS-27
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Представництва 
компанії *

м. Львів, 
вул. Кульпарківська, 226 «В»
тел.: 067 673-77-80

Львівська область

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:00
Сб: вихідний

с. Підрясне, Льівський р-н, 
по трасі Львів – Краковець
тел.: 096 888-83-38

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:00
Сб: 9:00 – 13:00

с. Соснівка, Львівський р-н, 
вул. Івасюка, 2, по трасі Київ – Чоп
тел.: 068 047-00-00

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:00
Сб: 9:00 – 13:00

с. Великий Дорошів, Львівський р-н,
вул. Івасюка, по трасі Львів – Жовква
тел.: 068 096-00-00, 067 750-60-05

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:00
Сб: 9:00 – 13:00

м. Рава-Руська, Львівський р-н,
вул. Львівська, 123 «А»
тел.: 097 673-77-30

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:00
Сб: 9:00 – 13:00

м. Добряни, Стрийський р-н,
вул. Нижанківського, по трасі Львів – Стрий
тел.: 068 085-00-00

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:00
Сб: 9:00 – 13:00

с. Модричі, Дрогобицький р-н,
вул. Дрогобицька, по трасі Львів – Трускавець
тел.: 068 031-00-00, 098 673-77-56

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:00
Сб: 9:00 – 13:00

с. Сілець, Червоноградський р-н,
присілок Підберезина, 15, по трасі Львів – Ковель
тел.: 068 999-98-89

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:00
Сб: 9:00 – 13:00

с. Малі Підліски, Львівський р-н,
по трасі Львів – Київ
тел.: 067 970-00-05

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:00
Сб: 9:00 – 13:00

Тернопільська область

м. Тернопіль, 
вул. Микулинецька, 3 «А» (ВК «Добробуд»), офіс 310
тел.: 067 673-77-93, (0352) 52-28-06

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:00
Сб: вихідний

Закарпатська область

смт. Чинадійово, Мукачівський р-н,
по трасі Львів - Мукачеве - Ужгород
тел.: 068 092-00-00, 068 092-00-05

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:00
Сб: 9:00 – 13:00

Волинська область

м. Луцьк, 
просп. Волі, 42 (ТЦ «Гранд-Волинь»), офіс 403
тел.: 067 673-77-11

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:00
Сб: вихідний

Івано-Франківська область

м. Івано-Франківськ, 
вул. Січових Стрільців, 23 (БЦ «Екстім Сіті»), офіс 309
тел.: 067 673-77-84, (0342) 71-09-18

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:00
Сб: вихідний

На території представництва
є виставкові стенди 

На території представництва
є виставковий майданчик

На території представництва
знаходиться склад продукції

* Представництво — місце (торговельний об’єкт) продажу товарів ТОВ «Озон».
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Пункти продажу 
продукції «Озон»

Львівська область
с. Ваньовичі, 
Самбірський р-н,
тел.: 097 904-03-59

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:00
Сб: 9:00 – 13:00

м. Золочів,  
вул. Вокзальна, 28
тел.: 067 957-52-99

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:30
Сб: 9:00 – 14:30

с. Пасіки-Зубрицькі, Львівський р-н, 
вул. Кільцева, 6
тел.: 068 905-20-52, 050 707-13-90

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:00
Сб: в тел. режимі

м. Новояворівськ, Яворівський р-н, 
вул. Шептицького, 4
тел.: 093 922-12-81

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:00
Сб: 9:00 – 14:00

м. Івано-Франківськ, 
вул. Надрічна (навпроти ТЦ «Бізон»)
тел.: 068 840-01-00, 050 170-60-97

Івано-Франківська область
Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 18:00
Сб: 9:00 – 14:00

м. Івано-Франківськ, 
вул. Максимовича, 15, ТЦ «Бізон», оф. 7
тел.: 097 515-10-40, 068 541-30-26

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 18:00
Сб: 10:00 – 15:00

м. Івано-Франківськ,  
вул. Польова, 5, ПВКП «Кераміка-ДТ»
тел.: 067 344-76-19

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:00
Сб: вихідний

м. Калуш,  
вул. Долинська, 88  
тел.: 098 448-98-92

Графік роботи:
Пн-Пт: 8:30 – 17:00
Сб: 8:30 – 15:00

м. Коломия,  
вул. Майданського, 12
тел.: 068 570-82-28, 095 474-02-10

Графік роботи:
Пн-Пт: 10:00 – 17:00
Сб: вихідний

м. Тернопіль, 
вул. Протасевича, 4
тел.: 067 384-06-53

Тернопільська область
Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:00
Сб: 9:00 – 14:00

м. Тернопіль, 
вул. Будного, 1
тел.: 067 351-29-90

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 18:00
Сб: 9:00 – 14:00

м. Теребовля, Тернопільський р-н, 
вул. Січових Стрільців, 37
тел.: 098 425-25-76

Графік роботи:
Пн-Пт: 8:00 – 18:00
Сб: 8:00 – 15:00

м. Тернопіль, 
вул. Бережанська
тел.: 098 617-52-40

Графік роботи:
Пн-Пт: 8:00 – 17:00
Сб: 8:00 – 15:00

На території пункту продажу
є виставкові стенди 

На території пункту продажу
є виставковий майданчик

На території пункту продажу
знаходиться склад продукції

м. Кременець, 
вул. Лятуринської, 13/15 (АЗС «Ніка»)
тел.: 096 138-44-87

Графік роботи:
Пн-Нд: цілодобово
Без вихідних

м. Ланівці, Кременецький р-н, 
вул. Вишнівецька, 7
тел.: 097 749-20-41

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 18:00
Сб: 9:00 – 16:00

Чернівецька область
с. Магала, Новоселицький р-н,
на кільці
тел.: 068 403-99-93, 066 403-99-93

Графік роботи:
Пн-Пт: 8:00 – 18:00
Сб: 8:00 – 14:00

с. Зарожани, Дністровський р-н,
вул. Головна 56 «Б»
тел.: 050 703-94-18

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 18:00
Сб: вихідний

с. Заволока, Чернівецький р-н,
вул. Сторожинецька (при виїзді з Чернівців)
тел.: 050 774-52-51

Графік роботи:
Пн-Пт: 8:00 – 18:00
Сб: 9:00 – 14:00

м. Хмельницький, 
вул. Трудова, 27
тел.: 067 460-70-28

Хмельницька область
Графік роботи:
Пн-Пт: 8:30 – 18:00
Сб: 9:00 – 16:00

м. Кам’янець-Подільський (с. Смотрич),
міжнародна  траса Н-03
тел.: 098 791-61-22

Графік роботи:
Пн-Пт: 8:30 – 17:30
Сб: 8:30 – 15:00

Вінницька область
м. Вінниця, масив Окружний, 
пров. Радужний, 1, компанія «Avico.ua»
тел.: 097 800-16-16

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 18:00
Сб: 9:00 – 15:00

Київська область
м. Київ, Петропавлівська Борщагівка, 
вул. Соборна, 2 «Б» (2-й поверх, офіс 1)
Компанія «Avico.ua»
тел.: 097 800-16-16

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 18:00
Сб: 9:00 – 15:00

м. Київ, Петропавлівська Борщагівка, 
вул. Райдужна, 13
тел.: 050 888-11-05, 068 88-11-05

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 18:00
Сб: 9:00 – 14:00
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Пункти продажу продукції «Озон»

м. Ужгород, 
8 березня, 31 «Ж»
тел.: 050 531-64-31, 067 899-09-00

Закарпатська область
Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 18:00
Сб: 10:00 – 14:00

с. Барвінок, Ужгородський р-н, 
вул. Егана, 1 «Б»
тел.: 050 531-55-33

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 18:00
Сб: 10:00 – 14:00

м. Іршава, Хустський р-н,  
вул. Шевченка, 69
тел.: 067 673-77-71

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 18:00
Сб: 9:00 – 14:00

м. Мукачево, 
вул. Пряшівська, 5 «А»
тел.: 050 670-33-62

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:00
Сб: 9:00 – 12:00

м. Іршава, Хустський р-н, 
вул. Шевченка, 80
тел.: 096 982-42-44

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 18:00
Сб: 9:00 – 15:00

с. Гребля, Хустський р-н,
буд. 355
тел.: 096 453-29-28, 097 270-24-23

Графік роботи:
Пн-Пт: 8:00 – 18:00
Сб: 8:00 – 13:00

м. Свалява, Мукачівський р-н,
вул. Робітнича, 2 «Б»
тел.: 066 349-40-18, 063 349-40-18

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 18:00
Сб: 9:00 – 13:00

м. Свалява, Мукачівський р-н, 
вул. Головна, 6, магазин «MAXIBUD»
тел.: 050 700-84-84

Графік роботи:
Пн-Пт: 8:00 – 19:00
Сб: 8:00 – 15:00

м. Хуст, 
вул. Франка, 175
тел.: 098 954-30-66

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 18:00
Сб: 9:00 – 18:00

с. Росош, Мукачівський р-н, 
вул. Зарічна, 16
тел.: 066 555-13-00

Графік роботи:
Пн-Пт: 8:00 – 18:00
Сб: вихідний

м. Тячів,   
вул. Незалежності, 241
тел.: 067 883-32-16, 097 781-12-34

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 18:00
Сб: 9:00 – 15:00

с. Керецьки, Хустський р-н, 
вул. Головна, 49, магазин «MAXIBUD» 
тел.: 050 400-59-91

Графік роботи:
Пн-Пт: 8:00 – 17:00
Сб: 8:00 – 15:00

с. Верхній Коропець, Мукачівський р-н, 
вул. Мукачівська, 3 «Д»
тел.: 095 134-87-00

Графік роботи:
Вт-Пт: 9:00 – 18:00
Сб-Нд: 9:00 – 14:00

м. Берегове, 
вул. Флоріана, 2
тел.: 066 545-38-97

Графік роботи:
Пн-Пт: 8:00 – 18:00
Сб: 9:00 – 14:00

с. Клячаново, Мукачівський р-н, 
вул. Автомобілістів, 35
тел.: 099 238-36-54

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:00
Сб: 9:00 – 13:00

с. Кушниця, Хустський р-н, 
вул. Центральна, 31
тел.: 066 555-13-00

Графік роботи:
Пн-Пт: 8:00 – 18:00
Сб: вихідний

смт. Жденієво, Мукачівський р-н, 
вул. Шевченка, 142, магазин «MAXIBUD»
тел.: 050 417-00-18

Графік роботи:
Пн-Пт: 8:00 – 17:00
Сб: 8:00 – 15:00

с. Поляна, Мукачівський р-н, 
вул. Духновича, 50, магазин «MAXIBUD»
тел.: 095 608-99-26

Графік роботи:
Пн-Пт: 8:00 – 17:00
Сб: 8:00 – 15:00

с. Голубине, Мукачівський р-н,
мікрорайон Береги
тел.: 066 349-40-18, 063 349-40-18

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 18:00
Сб: 9:00 – 13:00

смт. Воловець, Мукачівський р-н,
вул. Привокзальна, 7
тел.: 050 762-65-73

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 18:00
Сб: 8:00 – 15:00

с. Дубрівка, Хустський р-н,
вул. Центральна, 3, магазин «Буд-Дім»
тел.: 096 821-7428

Графік роботи:
Пн-Пт: 8:00 – 18:00
Сб: 8:00 – 13:00

м. Мукачево, 
вул. Підловачна, 71 «М» (біля «Епіцентру»)
тел.: 095 862-97-57

Графік роботи:
Пн-Пт: 8:00 – 18:00
Сб: 9:00 – 14:00

м. Берегове, 
вул. Дийдівська, 2
тел.: 050 551-13-70

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 18:00
Сб: 10:00 – 14:00

м. Рахів, 
вул. Миру, 266
тел.: 097 268-67-00

Графік роботи:
Пн-Пт: 8:00 – 19:00
Сб: 9:00 – 15:00

смт. Дубове, Тячівський р-н,
вул. Заводська, 8
тел.: 067 310-13-17, 068 133-53-53

Графік роботи:
Пн-Пт: 8:00 – 19:00
Сб: 8:00 – 16:00

с. Нересниця,  Тячівський р-н, 
вул. Миру, 34, ТЦ «Плеша»
тел.: 096 854-84-18, 096 991-27-25

Графік роботи:
Пн-Пт: 8:00 – 19:00
Сб: 8:00 – 18:00

м. Рахів, 
вул. Вербник, 107, будмаркет «Верховина»
тел.: 097 268-67-00

Графік роботи:
Пн-Пт: 8:30 – 18:00
Сб: 8:30 – 15:00

Волинська область
с. Струмівка, Луцький р-н,
вул. Рівненська, 139
тел.: 099 073-07-30, 096 073-07-30

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:00
Сб: 9:00 – 15:00

с. Боратин, Луцький р-н, 
вул. Набережна, 13
тел.: 050 737-28-28, 067 737-28-28

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 19:00
Сб: 10:00 – 15:00

м. Горохів, Луцький р-н,  
вул. Луцька
тел.: 068 743-56-05

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 18:00
Сб: 9:00 – 15:00

м. Володимир-Волинський,
вул. Устилузька, 142 «Б»
тел.: 063 144-14-14

Графік роботи:
Пн-Пт: 8:00 – 17:00
Сб: 8:00 – 14:00

м. Ковель,  
вул. Луцька, 15
тел.: 098 720-30-30

Графік роботи:
Пн-Пт: 8:00 – 18:00
Сб: 8:00 – 15:00

м. Нововолинськ, Володимирський р-н,
вул. Автобусна, 9
тел.: 067 332-69-57, 097 653-83-16

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 18:00
Сб: 9:00 – 14:00

м. Володимир-Волинський, 
об’їзна Ковель-Устилуг, БК «Торговий Дім»
тел.: 067 334-32-33

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:00
Сб: 9:00 – 13:00

м. Луцьк, 
просп. Волі, 50, офіс 31
тел.: 050 438-47-48, 098 246-55-24

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:00
Сб: вихідний

м. Луцьк, 
вул. Карбишева, 6 (навпроти «Адреналіну»)
тел.: 095 720-00-12, 097 067-90-11

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 18:00
Сб-Нд: в тел. режимі

м. Горохів, Луцький р-н,  
вул. Козацька, 57, магазин «Будмайдан-опт»
тел.: 095 123-84-46

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 18:00
Сб: 9:00 – 15:00

м. Ковель,  
вул. Володимирська, 62 «Б»
тел.: 050 920-17-04, 095 012-40-33

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:00
Сб: 9:00 – 17:00

м. Камінь-Каширський,  
вул. Ковельська, 99 «В»
тел.: 050 438-07-68, 096 989-84-47

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:00
Сб: 9:00 – 15:00

Рівненська область
м. Рівне, 
вул. Курчатова, 20
тел.: 067 364-09-98

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:00
Сб: 9:00 – 15:00

м. Сарни, 
вул. Шкільна, 1 «А»
тел.: 098 106-75-07, 098 740-01-90

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 18:00
Сб: 9:00 – 14:00

м. Обарів, Рівненський р-н,
вул. Насікайла, 7 «А»
тел.: 098 106-75-07, 066 025-14-81

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 17:00
Сб: 9:00 – 14:00

м. Сарни, 
по трасі Київ - Варшава
тел.: 096 883-04-48, 093 527-98-70

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 18:00
Сб: 9:00 – 14:00

На території пункту продажу
є виставкові стенди 

На території пункту продажу
є виставковий майданчик

На території пункту продажу
знаходиться склад продукції

с. Крива,  Тячівський р-н, 
вул. Вайди, 9
тел.: 067 312-00-08

Графік роботи:
Пн-Пт: 9:00 – 18:00
Сб: 9:00 – 16:00
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Шановні клієнти!

Перед здійсненням покупки просимо вас уважно ознайомитись із загальни-
ми умовами продажу продукції ТОВ «Озон» (надалі — Умови), які опубліковані 
(розміщені) на сайті компанії — www.brukivkaozon.com. Умови вважаються не-
від’ємною частиною договору купівлі-продажу, що укладається між покупцем і 
ТОВ «Озон» (продавцем), згідно глави 54 Цивільного Кодексу України. Ці Умови 
є обов’язковими для обох сторін, якщо покупець і продавець не домовляться 
про інше в письмовій формі. 

Умови продажу

Загальні умови продажу

Сертифікати відповідності ТОВ «Озон»
Головний офіс компанії 
та виробничий комплекс

Головний офіс 
ТОВ «Озон»

Представництво
у Львові

Гіпермаркет
«Епіцентр»

Представництво
в Дорошеві

Гіпермаркет
«Епіцентр»

м. Городок,
Львівська обл., 81500
вул. Комарнівська, 66 «В»

тел./факс: (03231) 3-07-79  
тел.: (03231) 3-24-78 
brukivkaozon.com

Відділ продажу бруківки «Озон»: 
097 320-00-01
office@ozon.in.ua

Відділ продажу віброплит «WIBER»: 
096 580-00-07
wiber@ozon.in.ua

Графік роботи офісу:
Пн-Пт: 8:00-19:30
Сб: 8:00-13:00
Нд: вихідний

Представництво
у Соснівці

Представництво
у Підрясному




