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IBF w Polsce

IBF na świecie

IBF POLSKA Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 1992
roku od produkcji dachówki oraz kostki brukowej.
Produkuje dzisiaj trzy typy dachówki w pięciu kolorach,
wiele wzorów kostki brukowej, płyt chodnikowych,
systemy kominowe, bariery drogowe, podłogi
szczelinowe (ruszta) ściany zbiorników oraz beton
towarowy. Produkcja odbywa się na technologicznie
bardzo nowoczesnych urządzeniach, które wraz z
wysoce wykwalifikowanym personelem zapewniają
wysoką jakość wyrobów.

Po upadku muru berlińskiego, właściciele firmy
IBF dostrzegli możliwość sprzedaży produktów
betonowych we wschodnich Niemczech i Polsce.
W 1992 roku, IBF kupił fabrykę płyt betonowych w
Bolesławcu. Fabryka zlokalizowana stosunkowo
blisko Niemiec pozwalała na eksport na niemiecki
rynek. W zakładzie w Bolesławcu zainstalowano linię
do produkcji dachówki cementowej jak również linię
do kostki brukowej i galanterii betonowej. Jednakże,
szybko okazało się, że całą produkcję z zakładu w
Bolesławcu udaje się sprzedać na polskim rynku i nie
ma potrzeby eksportu do krajów ościennych. W ten oto
sposób powstał nowy rynek, który wkrótce zaowocował
drugim zakładem produkcyjnym w Toruniu oraz
sześcioma wytwórniami betonu towarowego.

Za bardzo ważne IBF uważa rozwój wyrobów, jakość
i obsługę klienta. Dysponuje własnym transportem
samowyładowczym i zwykłym, aby należycie
obsługiwać swoich klientów. IBF posiada sieć
sprzedaży poprzez dealerów w całym kraju także
wszędzie w Polsce „zawsze jest w pobliżu”.

NATURALNY
WYBÓR

Wzrastające zapotrzebowanie na produkty IBF
spowodowało
potrzebę
kolejnych
inwestycji.
Wiosną 2000 roku nastąpiło otwarcie nowej fabryki
IBF w Toruniu. Jej położenie nie zostało wybrane
przypadkowo. Toruń jest miastem usytuowanym
centralnie, tak więc zostały poważnie zmniejszone
koszty transportu produktów IBF na teren Polski
północnej i wschodniej.
Kolejnym etapem rozwoju w Polsce był rok 2011 kiedy
nastąpiło otwarcie trzeciego zakładu produkcyjnego
w Radomsku. Ponadto, do dnia dzisiejszego IBF
uruchomił w Polsce sześć nowoczesnych wytwórni
betonu towarowego w Bolesławcu, Zgorzelcu, Jeleniej
Górze, Lubinie, Żaganiu i Radomsku.
Będąc jednym z liderów wśród producentów dachówek
cementowych, kostki brukowej, systemów kominowych
IBF POLSKA stara się systematycznie poszerzać
asortyment i podnosić jakość swoich wyrobów, a także
zwiększać swoje moce produkcyjne.
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Ciągły rozwój rynku w Polsce spowodował kolejne
inwestycje, czego wynikiem jest uruchomiony w 2011
trzeci zakład produkcyjny w Radomsku. W roku 2008
IBF rozpoczął działalność w Rumunii gdzie powstała
nowa linia do produkcji kostki brukowej i prefabrykatów
betonowych. Głównym celem IBF w Rumunii jest
rozszerzenie działalności na pozostałe części
kraju. Rok 2011 to oprócz zakończonego zakładu
produkcyjnego w Radomsku rozpoczęcie współpracy
z partnerską firmą w USA. W Houston w stanie Texas
zmodernizowano istniejące linie produkcyjne oraz
zainstalowaną kolejną nową linię do kostki brukowej.
Licząc na dobrą współpracę zapraszamy do
dołączenia do grona naszych klientów.
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Cennik

Transport

Kolorystyka

Wymiary

9,6 m2
KOSTKA OGRODOWA

szary

TRIO

Kostka TRIO jest trzyelementowym system kostek pozwalającym na uzyskanie
nowoczesnych kompozycji i układów dla przestrzeni przydomowej, jak i ogrodowej.
Dzięki technologii kolormiks potrafi uatrakcyjnić naszą przestrzeń.

10 cm

132 kg
czarny

h

6 cm

20 cm

1m

2

20 cm
20 cm

czerwony

30 cm

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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20 cm

stalowy

jesienny

ognisty

Kostki IBF Trio dostępna jest
wyłącznie w wersji z mikrofazą.

Transport

Kolorystyka

Wymiary

10,6 m2
KOSTKA OGRODOWA

szary

GALAXY

1m2

Kostka brukowa IBF Galaxy to kompozycja siedmiu wymiarów kostek tworzących
jednolitą strukturę przestrzeni komunikacyjnej. Dzięki różnorodności wymiarów
i dostępnych kolorów pozwola na komponowanie ciągów komunikacyjnych jak
i placów, tarasów, podjazdów w niepowtarzalny sposób. Bogactwo kolorów
dodatkowo zapewnia możliwośc zastosowania kostki Galaxy w wielu indywidualnych
aranżacjach.

132 kg
czarny

h

6 cm
czerwony

stalowy

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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jesienny

ognisty

Transport

Kolorystyka

Wymiary

10,6 m2
KOSTKA OGRODOWA

biały

GALAXY płukana

1m2

Kostka IBF Galaxy płukana podobnie jak klasyczna Galaxy jest kompozycją siedmiu
wymiarów kostek tworzących jednolitą strukturę przestrzeni komunikacyjnej. Dzięki
różnorodności wymiarówi mozaikowej powierzchni pozwala na komponowanie
ciągów komunikacyjnych jak i placów, tarasów, podjazdów w niepowtarzalny
sposób.

h

132 kg
czarny

6 cm
żółty

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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Transport

Kolorystyka

Wymiary

11,65 m2
KOSTKA OGRODOWA

biały

GALAXY mini

1m2

Pięcioelementowa kostka IBF Galaxy Mini stanowi doskonałe uzupełnienie
pozostałych kostek z palety produktów IBF. Charakterystyczny kształt trapezu
oraz mozaikowa powierzchnia pozwala na zaakcentowanie ścieżek i chodników jak
i na jednolite kompozycje.

132 kg
czarny

h

6 cm
żółty

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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Transport
11,3 m2
9,04 m2

Kolorystyka

Wymiary

szary

KOSTKA OGRODOWA

1m2

Kostka brukowa IBF Nostalit to kompozycja trzech kostek o różnych wymiarach
zewnętrznych. Posiada zaokrąglone krawędzie i gładką górną warstwę
przypominając klasyczny bruk kamienny. Nostalit doskonale nadaje się do
układania nawierzchni wokół posesji, tarasów jak również do układania ścieżek,
chodników o dużym obiążeniu komunikacyjny

132 kg
176 kg

8,8 cm
11,8 cm

NOSTALIT

czerwony

czarny

h

6 cm
8 cm

brązowy

11,8 cm
11,8 cm

żółty
17,8 cm

stalowy

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl

ognisty

jesienny
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11,8 cm

oliwkowy

Transport

Kolorystyka

Wymiary

11,3 m2
KOSTKA OGRODOWA

biały

1m2

IBF Nostalit płukany podobnie jak klasyczny Nostalit jest kompozycją trzech kostek
o różnych wymiarach zewnętrznych. Posiada zaokrąglone krawędzie a górną
warstwę tworzy mozaika nadająca kostce niesamowity wygląd. Nostalit płukany
doskonale nadaje się jako kostka do zagospodarowania terenu wokół posesji oraz
jako uzupełnienie ścieżek, chodników i przestrzeni wokół domu.
Dzięki prostemu kształtowi oraz zaokraglonym krawędziom doskonale komponuje
się z innymi kostkami z naszej oferty.

8,8 cm

132 kg

11,8 cm

NOSTALIT płukany

czarny

h

6 cm

11,8 cm
11,8 cm

żółty

17,8 cm
11,8 cm

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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Transport
1 - 9,72 m2
2 - 9,88 m2

Kolorystyka

Wymiary

szary

KOSTKA OGRODOWA

STAROBRUK

1m2
h

14 cm

czarny

5,5 cm
7 cm

1

14 cm

antyk

ognisty

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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stalowy

jesienny

2

21 cm

żółty

10,5 cm

STAROBRUK jest kostką specjalnie przygotowaną dla połączenia nowoczesnej
i trwałej kostki z zabytkowymi, stylowymi budowlami. Dzięki obtłuczonym
krawędziom i nierównomiernej powierzchni imituje kostkę granitową, a różnorodna
kolorystyka sprawia, że można ją doskonale wkomponować w każde otoczenie.
Obecnie kostka STAROBRUK jest również produkowana w wersji z dodatkiem
białego cementu.

132 kg

czerwony

Transport
1 - 8,8 m2
2 - 7,53 m2

Kolorystyka

Wymiary

szary

KOSTKA OGRODOWA

STAROBRUK kvadrat

1m2
h

czerwony
28 cm

czarny

1

7 cm
28 cm

antyk

ognisty
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stalowy

jesienny

2

28 cm

żółty

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl

14 cm

STAROBRUK KVADRAT – kostka przypominająca swoim wyglądem nawierzchnie
brukowe sprzed kilkudziesięciu, kilkunastu lat. Poddana procesowi postarzania
osiąga efekt kamienia naturalnego.

150 kg

Transport
180 szt.
48 szt.
48 szt.
KOSTKA OGRODOWA

szt.

Kostka STAROMUR jest klasycznym typem kostki o nierównych brzegach. Wraz
z kostką brukową STAROBRUK stanowi system nadający się na place, tarasy,
chodniki, ścieżki parkowe, oraz miejsca publiczne.

h

Wymiary

szary

czerwony

21 cm
14 cm

STAROMUR

8 kg
29 kg
24 kg

Kolorystyka

czarny

14 cm

42 cm
21 cm

antyk

żółty

ognisty

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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stalowy

jesienny

21 cm

14 cm

42 cm

Transport
11,3m2

Kolorystyka

Wymiary

szary

KOSTKA OGRODOWA

B-STONE

1m2

Kostka B-STONE to kostka o pofalowanych krawędziach bocznych co powoduje,
że tworzy ładną i różnorodną nawierzchnię. Kostka ta nadaje się na place, tarasy,
chodniki, ścieżki parkowe, stacje benzynowe, oraz miejsca publiczne.

h

132 kg

czarny

czerwony

6 cm

21 cm

ognisty

stalowy

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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jesienny

14 cm

antyk

Transport

Kolorystyka

Wymiary

1 - 7,68 m2
2 - 8,64 m2

20 cm

szary

20 cm

KOSTKA OGRODOWA

1

CUADRADO DUO

1m2
h

czerwony

20 cm

2

8 cm

10 cm

Kostka Cuadrado Duo to dwuelementowy system, który pozwala na tworzenie
ciekawych układów kompozycyjnych dla tarasów, podwórek i podjazdów. Mnogość
kompozycji i proste kształty powodują, że kostka stanowi ciekawe i nowoczesne
rozwiązanie.

132 kg

czarny

ognisty

stalowy

jesienny
Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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Kostki IBF Cuadrado Duo
dostępna jest wyłącznie w wersji
z mikrofazą.

Kolorystyka

Wymiary

szary

KOSTKI EKOLOGICZNE

NOX

W systemie NOX OFF dostępne są
wszystkie produkty z katalogu IBF
tylko na zamówienie.

10 cm

Codziennie słyszymy komunikaty o stanie jakości powietrza w miastach a w
szczególności o jego złej jakości. Tak zwany „smog” to niebezpieczne związki azotu
„NOx” emitowane do atmosfery w wyniku spalania różnego rodzaju spalin.
Używając samochodów spalinowych, ogrzewając domy i mieszkania oddziałujemy
na to właśnie powietrze w sposób jednoznacznie negatywny.
Ma to bardzo zły wpływ na jakość naszego życia oraz na znaczne zwiększenie
kosztów ponoszonych na zdrowie.

20 cm

16,3 cm

Biorąc przykład z naszych duńskich partnerów prezentujemy Państwu produkt,
który jest w stanie pozytywnie wpływać na jakość powietrza którym oddychamy.
Produkty oznaczone symbolem NOxOFF (kostka brukowa i płyty chodnikowe)
oczyszczają powietrze!

Więcej informacji
www.noxoff.pl
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Transport

Kolorystyka

Wymiary

7,94 m2
szary

KOSTKI EKOLOGICZNE

EKORIMA

1m2

Kostka Eko Rima opracowana w celu umożliwienia swobodnego przepływu wód
opadowych do gruntu.
Wyposażona w specjalne pióra dystansowe zapewniające drenaż. Idealnie nadaje
się na zagospodarowanie przestrzeni w obszarach wysoko zurbanizowanych

155 kg
czarny

h

8 cm

22 cm

czerwony
22 cm

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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Transport

Kolorystyka

Wymiary

11,3m2
szary

KOSTKI EKOLOGICZNE

VITALINE

1m2

Charakterystyczna budowa kostki VITALINE pozwala w sposób uporządkowany
i estetyczny zorganizować przestrzeń parkingową lub skarpy. „Ażur” w nowej
odsłonie.

h

132 kg

10 cm

30 cm

30 cm

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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Transport
1 - 11,52 m2
2 - 12 m2

Kolorystyka

Wymiary

szary

KOSTKI EKOLOGICZNE

KOSTKA TRAWNIKOWA
(ażur)

1m

2

1 - 120 kg
2 - 115 kg

czerwony
40 cm

h

8 cm
10 cm

czarny

60 cm

Piękno i minimalizm na twoim tarasie lub chodniku. Dzięki fazowanym krawędziom
połączenia są mniej wrażliwe na wykruszenia i zachowują trwałość nawet po wielu
latach użytkowania.

1

30 cm

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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40 cm

2

Transport
8 m2
7 m2

Kolorystyka

Wymiary

szary

KOSTKI EKOLOGICZNE

BEHATON trawnikowy

1m

2

Kostka trawnikowa typu BEHATON jest doskonałym uzupełnieniem produktów
z grupy kostek I-STONE. Świetnie nadaje się na parkingi, zapewnia swobodny
przepływ wód opadowych do gruntu.

h

176 kg
220 kg
8 cm
10 cm

czerwony

czarny

20 cm
16,3 cm

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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Transport
1 - 12 szt.
2 - 4,2 m2
3 - 4,2 m2
PŁYTY TARASOWE

1m2

Piękno i minimalizm na twoim tarasie, dzięki ultragładkiej powierzchni płyt i
stopnia SOFTLINE, uzyskanej w procesie produkcji metodą WETCAST.

h

biały

60 cm

1

60 cm
40 cm

1 - 18 cm
2 - 4 cm
3 - 4 cm

Wymiary

30 cm

SOFTLINE

1 - 124 kg
2 - 104 kg
3 - 95 kg

Kolorystyka

2

60 cm

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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60 cm

3

Transport

Kolorystyka

Wymiary

7,68 m2
szary

PŁYTY TARASOWE

1m2

Płyty tarasowe SYSTEM 8 z mikrofazą to piękno i minimalizm na Twoim tarasie.
Dzięki mikrofazie połączenia wydają się mniej widoczne, jednocześnie zachowują
praktyczną funkcję fazowania krawędzi.

20 cm

SYSTEM 8

176 kg
czarny

h

40 cm

40 cm

40 cm

8 cm
czerwony

40 cm

ognisty
60 cm

stalowy
Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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jesienny

Transport

Kolorystyka

Wymiary

9,6 m2
szary

PŁYTY TARASOWE

SYSTEM 6

1m2

134 kg

Płyty tarasowe SYSTEM 6 to doskonałe rozwiązanie na wykonanie estetycznej i
wytrzymałej nawierzchni na Twoim tarasie.

czarny

40 cm

h

20 cm

6 cm
czerwony

40 cm

stalowy
Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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jesienny

40 cm

ognisty

Transport

Kolorystyka

Wymiary

9,6 m2
szary

PŁYTY TARASOWE

NATURE

1m2

Charakterystyczną cechą płyty NATURE jest odciśnięta, nierównomierna
powierzchnia przypominająca kamień naturalny. Światło padające pod różnym
kątem powoduje, że efekt staje się bardziej widoczny, nadając ścieżkom oraz
tarasom niepowtarzalnego wizerunku.

111 kg
czarny

h

5 cm
30 cm

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl

42

IBF / ul. Kościuszki 21, 59-700 Bolesławiec / +48 75 732 40 31 / ibf@ibf.pl / www.ibf.pl

30 cm

czerwony

Transport

Kolorystyka

54 szt.
AKCESORIA

PIASEK DO SPOIN
DANSAND

worek

Gotowa do użycia mieszanka gwarantuje jasne i piękne spoiny na prywatnych
chodnikach, tarasach i podjazdach o niewielkim natężeniu ruchu. Duński produkt
naturalny składa się z piasku kwarcowego suszonego w piecu i specjalnych
minerałów o naturalnie wysokiej wartości pH. Dzięki temu w spoinach panują
bardzo niekorzystne warunki dla wzrostu chwastów.

20 kg

Wydajność: ok. 2 kg/m2

żółty

ciemny

szary

Najpierw rozmieszaj zawartość worka przy użyciu łopaty, a
następnie rozprowadzaj szczotką materiał do spoin w szczeliny
ruchami prosto i po przekątnej. Ostrożnie zamieć nawierzchnię,
używając miękkiej miotły.
W celu wzmocnienia materiału do spoin należy co najmniej
dwukrotnie przejechać po nawierzchni z kostki brukowej płytą
wibracyjną. Zawsze używaj gumowej lub podłogowej maty
ochronnej, aby zapobiec uszkodzeniu nawierzchni.
Sprawdź wytrzymałość spoiny za pomocą szpachelki. Powinna
ona wchodzić w spoinę na maksymalnie kilka milimetrów. W razie
potrzeby należy ponownie napełnić trochę materiału do spoin i
kolejny raz zamieść nawierzchnię.

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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INSTRUKCJA RENOWACJI
Piasek do spoin Dansand® nie jest herbicydem. Aby zapobiec odrastaniu
istniejących już chwastów, należy najpierw oczyścić spoiny na całej
wysokości kostki brukowej za pomocą zgarniacza do pielenia spoin i
całkowicie usunąć i zniszczyć chwasty. Później można również użyć myjki
wysokociśnieniowej, ale należy uważać, aby nie uszkodzić kostki brukowej
i podłoża pod nawierzchnią. Na koniec ponownie wypełnić spoiny w
sposób opisany w „Instrukcji nowego spoinowania”.

Instrukcja

Transport

Kolorystyka

Wymiary

10,8 m2
8,64 m2
7,56 m2
KOSTKA PRZEMYSŁOWA

HOLLAND

1m2

Kostka HOLLAND jest klasycznym i ogólnie uznanym typem kostki. Nadaje się na
place, tarasy, chodniki, ścieżki parkowe, stacje benzynowe, oraz miejsca publiczne.
Kostki IBF Holland dostępne są również w wersji z microfazą i bez fazy.

h

132 kg
176 kg
220 kg

czerwony

czarny
Kostki IBF Holland dostępne są
również w wersji z mikrofazą i bez
fazy.

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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20 cm
10 cm

6 cm
8 cm
10 cm

szary

Transport
10 m2
8 m2
7 m2
KOSTKA PRZEMYSŁOWA

I-STONE

1m2

Kostka I-STONE jest kostką zapraszającą do przemysłowych projektów, stanowi
trwałe wykończenie nawierzchni. Nadaje się na place, tarasy, chodniki, ścieżki
parkowe, stacje benzynowe, oraz miejsca publiczne.

132 kg
176 kg
220 kg

Kolorystyka

Wymiary

szary

czarny
20 cm

6 cm
8 cm
10 cm

16,3 cm

h

czerwony

20 cm
16,3 cm

Kostki IBF I-Stone dostępne są
również w wersji z mikrofazą i bez
fazy.
10 cm
16,3 cm

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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Transport

Kolorystyka

Wymiary

7,68 m2
6,72 m2
szary

KOSTKA PRZEMYSŁOWA

CUADRADO

1m

2

Idealnie kwadratowa kostka CUADRADO daje możliwość regularnych aranżacji
powierzchni płaskich. W zależności od grubości wybranej kostki nadaje się do
zastosowań przemysłowych jak i ogrodowych.

h

176 kg
220 kg

20 cm

czerwony

niebieski

Kostki IBF Cuadrado dostępna jest
wyłącznie w wersji z mikrofazą.
Kolor niebieski dostępny wyłącznie
na zamówienie.
Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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20 cm

8 cm
10 cm

czarny

Transport

Kolorystyka

Wymiary

8 m2
KOSTKA PRZEMYSŁOWA

SUPERLOCK

1m2

176 kg
24,5 cm

h

szary
20,5 cm

SUPERLOCK jest systemem wyłożenia szczególnie nadającym się na drogi i place o
dużym natężeniu ruchu ciężkiego. Siły kątowe rozkładają się tu na kostki sąsiednie,
co daje efekt pełnego zakleszczenia, bez ciągłej fugi.

8 cm
14,5 cm
20,5 cm

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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Transport

Kolorystyka

Wymiary

8 m2
KOSTKA PRZEMYSŁOWA

INDUSTRI

1m2

Kostka INDUSTRI nadaje harmonię całej wyłożonej powierzchni, dodatkowo unikalny
kształt wpływa na optymalny rozkład sił kątowych, co doskonale spisuje się przy
placach wielkopowierzchniowych. Kostka idealna do układania maszynowego.

h

176 kg

szary

8 cm
czerwony

czarny

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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Transport

Kolorystyka

Wymiary

10,8 m2
9,6 m2
8 m2
KOSTKA PRZEMYSŁOWA

1m2
h

5 cm
6 cm
7 cm

30 cm

40 cm
20 cm

PLYTY CHODNIKOWE to doskonałe rozwiązanie na wykonanie estetycznej i
wytrzymałej nawierzchni w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego. Nadaje
się na chodniki, ścieżki parkowe oraz miejsca publiczne.

szary

30 cm

PŁYTY CHODNIKOWE

111 kg
134 kg
161 kg

czarny

40 cm
40 cm
50 cm

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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50 cm

czerwony

Transport

Kolorystyka

Wymiary

9,6 m2
KOSTKA PRZEMYSŁOWA

DOTS

żółty

1m2

Płyty IBF DOTS 40x40x6cm to specjalistyczne płyty przeznaczone do stosowania
w ciągach pieszych. Dzięki zastosowaniu powierzchni z wypustkami płyta
jest rozpoznawalna przez niewidomych co wpływa znacząco na poprawę
bezpieczeństwa w ruchu pieszych. Produkt dostępny w standardzie w kolorze
żółtym (biały cement), dostępny na zamówienie w kolorze: szarym, czarnym,
czerwonym, oliwkowym.

h

134 kg

6 cm
40 cm
40 cm

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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Transport

Kolorystyka

Wymiary

168 szt.
KOSTKA PRZEMYSŁOWA

16x16x16

szt.

Idealny sześcian znajduje zastosowanie jako element stabilizujący krawężnik
drogowy, ściek przykrawężnikowy lub kostka tramwajowa (ciągi komunikacji
tramwajowo-drogowej).

h

9,25 kg

16 cm

szary

16 cm
16 cm

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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Kolorystyka

Wymiary

KRAWĘŻNIKI I ŁUKI

szt.

12 cm
12 cm

2

h

30 cm

17 cm

Krawężniki jako elementy galanterii drogowej pozwalają doskonale uregulować
ciągi komunikacyjne zarówno drogowe jak i piesze.

1 - 80 kg
1 - 99 kg
1 - 132 kg

szary

17 cm

KRAWĘŻNIKI

1

30 cm

9 cm

1- 18 szt.
2- 14 szt.
3- 10 szt.

30 cm

Transport

15 cm

17 cm

3

30 cm

17 cm

20 cm

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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15 cm 30 cm

12
cm

78

cm

R = 0,5 m / 1 m / 2 m / 3 m /4m/
6m / 8m / 9 m / 10 m/ 12 m

Transport

Kolorystyka

Wymiary

21 szt.
24 szt.
8 szt.

NAJAZDY, OPORNIKI
I SKOSY

szt.

h

Najazdy, oporniki oraz krawężniki skośne lewe i prawe jako elementy galanterii
drogowej pozwalają doskonale uregulować ciągi komunikacyjne zarówno drogowe
jak i piesze.

70 kg
72 kg
87 kg

22 cm

szary

15 cm

22 cm
25 cm
30/22 cm

12 cm

22 cm

30 cm

szary

szary
Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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Ø 5 cm

25 cm

KRAWĘŻNIKI

9 cm

100
15

cm

cm

Transport
40 szt.
36 szt.
24 szt.
KRAWĘŻNIKI

Obrzeża chodnikowe są idealnym uzupełnieniem kostki brukowej wszelkiego typu.
Nadają się na place, tarasy, chodniki, ścieżki parkowe, stacje benzynowe, oraz
miejsca publiczne.

szt.

h

szary

6 cm

czarny
8 cm

25 cm

20 cm
25 cm
30 cm

Wymiary

20 cm

OBRZEŻA CHODNIKOWE

28 kg
45,9 kg
55,4 kg

Kolorystyka

czerwony

8 cm

brązowy
30 cm

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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Transport

Kolorystyka

Wymiary

21 szt.
24 szt.
KRAWĘŻNIKI

ELEMENTY ŚCIEKOWE

szt.

Elementy ściekowe jest idealnym uzupełnieniem kostki brukowej jak również
wszelkich innych nawierzchni. Nadaje się do odwodnienia placów, tarasów,
chodników, ulic, parkingów, oraz innych miejsc publicznych.

h

Znajdź najbliższy punkt
sprzedaży na www.ibf.pl
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57 kg
50 kg

szary

szary

15 cm
20 cm

ETAPY BUDOWY NAWIERZCHNI
Z KOSTEK BRUKOWYCH IBF
SCHEMAT BUDOWY NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ IBF

1. By uzyskać najwłaściwszą wytrzymałość należy
usunąć warstwę gruntu do ok. 30 cm.
2. Wyrównać powierzchnię gruntu w taki sposób,
by wszystkie warstwy podbudowy miały jednakową
grubość.
3. Podbudowa.
Przy ruchu ciężkim i średnim warstwa podbudowy
musi mieć ok. 15 cm, natomiast przy nawierzchni
przeznaczonej do ciągów pieszych ok. 10 cm.
Do wykonania wykonania tej warstwy należy użyć
tłucznia łamanego lub żwiru.
Surowce równomiernie rozłożyć, a następnie właściwie
ubić (zagęścić).
4. Podłoże. Równomiernie rozłożyć warstwę piasku
frakcji 0-4 mm o grubości 3-5 cm.
5. Układanie kostki. Na luźno rozłożonym podłożu
kostkę ułożyć ponad właściwym poziomem
nawierzchni na wysokości ok. 4 mm.
W trakcie procesu zawibrowania kostka znajdzie się na
zaplanowanym poziomie. Szczeliny między kostkami
(2-3 mm) należy wypełnić piaskiem o frakcji 0-2 mm.
Właściwe zagęszczenie powierzchni powinno odbywać
się przy pomocy zagęszczarki z nakładką gumową,
która chronić będzie przed uszkodzeniem kostki.
Wykwity, które mogą pojawić się na powierzchni kostki
wynikają z naturalnego procesu dojrzewania betonu,
nie wpływają na jakość wyrobu.
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OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
IBF Polska Sp. z o.o.
I. ZASADY OGÓLNE

1. OWS stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 i nast. KC
i są stosowane przez IBF Polska Sp. z o.o. zwanego dalej Sprzedawcą.
Stanowią one integralną część umów oraz zamówień i obowiązują
obie Strony umowy, jeżeli Strony nie uzgodnią wyraźnie odmiennych
postanowień. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub
wypowiedzenia umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej na piśmie.
2. OWS są podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczanie na
stronie internetowej Sprzedawcy tj. www.ibf.pl
3. W przypadku umowy zawieranej z konsumentem zastosowanie mają
przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz
Kodeksu cywilnego. OWS stosuje się do umowy sprzedaży zawartej
z Konsumentem, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią
inaczej.

II. ZASADY ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW
SPRZEDAŻY ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ KUPUJĄCEGO

1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje przez złożenie zamówienia
przez Kupującego i przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę lub przez
podpisanie odrębnej umowy handlowej przez Strony.
2. Złożenie zamówienia przez kupującego lub podpisanie umowy
oznacza akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży
3. Za błędy popełnione w treści zamówienia odpowiedzialność ponosi
Kupujący.
4. Wszelkie zmiany, uzupełnienia umów, jak również wszelkie
zawiadomienia, oświadczenia, itp. dokonywane przez Strony w związku
z realizacją umowy powinny być pod rygorem nieważności sporządzone
w formie pisemnej.
5. Cena Wyrobów jest ustalana na podstawie cennika Sprzedawcy
z dnia wystawienia faktury lub odrębnej oferty Sprzedawcy złożonej
Kupującemu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dowolnego
udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych ze
sprzedawanymi Wyrobami.
6. Cena Wyrobów nie obejmuje kosztów transportu i jego organizacji, pod
warunkiem, że indywidualna oferta nie stanowi inaczej. Środki transportu
przeznaczone do przewożenia Wyrobów powinny być przystosowane do
załadunku ich za pomocą wózka widłowego.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo sprzedaży swoich Wyrobów
wyłącznie w formie pełnopaletowej.
8. W przypadku dostaw niepełnopaletowych tzw. konfekcji zostaną
naliczone dodatkowe koszty zgodne z obowiązującym cennikiem.
9. Miejscem spełnienia świadczenia jest magazyn Sprzedawcy chyba,
że Sprzedawca zgodnie z odrębną ofertą jest obowiązany dostarczyć
Wyroby do oznaczonego miejsca.
10. W chwili odbioru Wyrobów przez Kupującego wyroby muszą być
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sprawdzone pod względem jakościowym i ilościowym. Kupujący ma
obowiązek niezwłocznego zgłoszenia wszelkich widocznych usterek
Wyrobów lub ich opakowania.
11. Częściowy odbiór towaru musi być odnotowany na dokumen¬cie
wydania.
12. Wyroby odebrane przez Kupującego uważa się za wolne od wad
jawnych. Odbiór Wyrobów potwierdzony podpisem osoby uprawnionej
przez Kupującego na dokumencie wydania Sprzedawcy oznacza utratę
praw Kupującego do jakichkolwiek roszczeń w przyszłości związanych z
brakami ilościowymi lub wadami jawnymi wydanych Wyrobów.
13. W momencie wydania Wyrobów w magazynie Sprzedawcy
Kupującemu lub jego przewoźnikowi wszelkie ciężary związane z
Wyrobami, wszelkie ryzyko oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty
lub uszkodzenia Wyrobów przechodzi na Kupującego.
14. Kupujący, który dokonuje odbioru Wyrobów własnym transportem
lub poprzez przewoźnika, odpowiada za właściwe zabezpieczenie
ładunku poprzez stosowanie ograniczników przesuwu palet oraz pasów
zaciskowych. Ewentualne straty powstałe w wyniku niewłaściwego
transportu nie obciążają Sprzedawcy.
15. Na życzenie i koszt Kupującego Sprzedawca dostarczy Wyroby
własnym transportem lub poprzez przewoźnika do oznaczonego
miejsca. W takim wypadku, przed dokonaniem sprzedaży, w celu
obliczenia kosztów transportu, Kupujący zobowiązany jest podać
miejsce przeznaczenia Wyrobów.
16. W sytuacji, gdy Wyroby są dostarczane przez Sprzedawcę do miejsca
wskazanego przez Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do odbioru
jakościowego i ilościowego Wyrobów po zakończonym transporcie i
ewentualnym rozładunku realizowanym przez Sprzedawcę.
17. Kupujący, który nie dokonuje odbioru Wyrobów osobiście własnym
transportem, zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy przed odbiorem
podpisane upoważnienie do odbioru zawierające następujące dane:
a. imię i nazwisko kierowcy,
b. serię i numer dokumentu tożsamości
c. numer rejestracyjny pojazdu
d. numer i datę zamówienia.
18. Kierowca powinien być uprzedzony o obowiązku wylegitymowania
się dowodem tożsamości na żądanie Sprzedawcy.
19. Upoważnienie powinno być podpisane przez Kupującego
lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu
Kupującego. Sprzedawca ma prawo odmówić wydania Wyrobów
osobie nieposiadającej wymaganego upoważnienia bez ponoszenia
jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego
lub osoby trzecie z tego tytułu. Kupujący jest odpowiedzialny wobec
Sprzedawcy za koszty poniesione w związku z brakiem upoważnienia w
szczególności koszty składowania Wyrobów.
20. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Wyroby do miejsca
wskazanego przez Kupującego, obowiązkiem Kupującego jest
zapewnienie, aby we wskazanym miejscu znajdowała się osoba
posiadająca upoważnienie do odbioru Wyrobów.
21. W przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez Kupującego brak jest

osoby posiadającej wymagane upoważnienie, Sprzedawca ma prawo
wydać Wyroby osobie, która zobowiąże się do ich przyjęcia w imieniu
Kupującego na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Ryzyko związane
z wydaniem Wyrobów obciąża w tej sytuacji Kupującego.
22. Faktura VAT zostaje wystawiona przez Sprzedawcę Kupującemu z
określeniem terminu i sposobu płatności należności za Wyroby. Za datę
płatności Strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto
lub do kasy Sprzedawcy.
23. W przypadku opóźnienia płatności, Sprzedawcy przysługuje prawo
naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej, a w przypadku
zakupu przez przedsiębiorcę – odsetek ustawowych za opóźnienie w
transakcjach handlowych.
24. Po upływie terminu płatności lub przekroczeniu przyznanego
Kupującemu limitu kupieckiego Sprzedawca ma prawo wstrzymać
wydawanie Wyrobów Kupującemu, a wszelkie płatności Kupującego
wobec Sprzedawcy stają się natychmiast wymagalne bez względu
na umówiony uprzednio termin zapłaty. Wstrzymanie dostaw lub
skorzystanie przez Sprzedawcę z innych uprawnień przewidzianych w
niniejszychOWSnawypadekpopadnięciaprzezKupującegowopóźnienie
pozbawiają Kupującego możliwości dochodzenia jakichkolwiek
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
w szczególności roszczeń odszkodowawczych za szkody wynikłe
dla Kupującego wskutek wstrzymania dostaw, postawienia w stan
wymagalności wszelkich wierzytelności Sprzedawcę wobec Kupującego
lub skorzystania przez Sprzedawcę z innych uprawnień, o których mowa
powyżej.
25. Do czasu pełnej zapłaty za Wyroby i opakowania tj. zwrotne palety
transportowe pozostają one własnością Sprzedawcy. W przypadku
opóźnienia w płatnościach Sprzedawca może skierować pisemne
żądanie zwrotu pobranych a niezapłaconych Wyrobów i opakowań.
Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie
niezapłacone Wyroby i opakowania w miejsce wskazane przez
Sprzedawcę w ciągu 14 dni od chwili skierowania żądania.
26. Sprzedawca może żądać przedpłaty za zamawiane Wyroby i Produkty
w przypadku rozpoczęcia współpracy lub transakcji jednorazowych
oraz jeżeli znana mu jest sytuacja finansowa Kupującego, która może
wskazywać, iż nie dokona on zapłaty za dostarczone Wyroby lub zapłata
będzie dokonana z opóźnieniem, w szczególności gdy:
a. Kupujący wcześniej nie dotrzymywał terminów płatności,
b. Istnieją podstawy do wytoczenia przez Sprzedawcę powództwa
przeciwko Kupującemu albo Sprzedawca wszczął przeciwko
Kupującemu postępowanie na drodze sądowej, w szczególności w
związku z niewywiązywaniem się przez Kupującego z obowiązków
umownych wobec firmy Sprzedawcy.
c. Kupujący został postawiony w stan upadłości bądź jest wobec niego
prowadzone postępowanie naprawcze.

III. SIŁA WYŻSZA

1. W przypadku zaistnienia okoliczności będących przejawem siły
wyższej, Sprzedawca jest zwolniony ze zobowiązań wynikających
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z umowy i niniejszych warunków ogólnych w czasie trwania takich
okoliczności oraz nie ponosi z tego tytułu ujemnych konsekwencji
prawnych.
2. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego
o wystąpieniu okoliczności określonych w pkt.1.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTÓW.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W każdym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza
Sprzedawcy wobec jest ograniczona do rzeczywistej straty.
2. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady Produktów,
jeśli Kupujący w chwili zakupu, wydania lub odbioru wiedział o wadzie.
3. W przypadku stwierdzenia wad Produktów Kupujący jest zobowiązany
do wstrzymania się z ich zabudową, niezwłocznego poinformowania
Sprzedawcy, zabezpieczenia Produktów przed zniszczeniem i złożenia
pisemnej reklamacji.
4. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania
zapłaty za towar bądź za jego część
5. W przypadku ujawnienia po rozładunku widocznych wad Wyrobów i
zabudowaniu ich przez Kupującego Sprzedawca nie ponosi kosztów
związanych z demontażem i ponownym zabudowaniem Wyrobów.
6. W przypadku stwierdzenia wady Produktów Kupujący powinien
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni złożyć reklamację na
piśmie w miejscu dokonania zakupu lub bezpośrednio do głównej
siedziby Sprzedawcy.
7. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie przez
Kupującego:
a) wniosku reklamacyjnego na piśmie, zgłoszonego poprzez internetowy
formularz zgłoszeniowy
b) dowodu zakupu wyrobów (faktury)
c) etykiet dołączonych do Produktów zawierających datę produkcji i
pakowania, dotyczących wszystkich Wyrobów objętych zgłoszeniem
reklamacyjnym.
8. Przedstawiciel Sprzedawcy dokona oględzin reklamowanych
Produktów, z których zostanie sporządzony protokół reklamacyjny. W
przypadku uznania reklamacji zgłoszonej przez Kupującego warunki jej
usunięcia będą określone za obustronnym porozumieniem.
9. Jeżeli Sprzedawca uzna reklamację i dokona wymiany Produktów, to
Produkty wadliwe po wymianie stają się jego własnością. W przypadku,
gdy wymiana lub naprawa Produktów zakupionych przez Kupującego
jest niemożliwa lub wiąże się ze znacznymi kosztami, a wada Produktów
jest nieistotna, Sprzedawca może obniżyć cenę Produktów.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia
Produktów powstałe w wyniku:
a) niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu
zakupionych Produktów,
b) niewłaściwego doboru Produktów do rodzaju i wielkości obciążeń,
c) niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i
właściwościami zakupionych Produktów,
d) niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych Produktów,
e) klęsk żywiołowych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych.

11. Szczegółowy opis procedury reklamacyjnej znajduje się na stronie
www.ibf.pl w pliku Procedura Postępowania Reklamacyjnego (PPR)

9. Zwrócone palety będą rozliczane na podstawie faktury korygującej
wystawionej przez IBF Polska

V. GWARANCJA JAKOŚCI RZECZY SPRZEDANEJ

VII. OPŁATY DODATKOWE

1. IBF Polska udziela gwarancji na produkowane przez siebie wyroby.
2. Szczegółowe warunki gwarancji oraz rodzaje produktów objętych
gwarancją zostały określone w Warunkach Gwarancji dla poszczególnych
produktów i są dostępne na stronie internetowej www.ibf.pl
3. Do każdej palety z Wyrobami dołączona jest etykieta identyfikacyjna
wyrobu, którą należy zachować w celach gwarancyjnych.

VI. OPAKOWANIA

1. Wyroby są pakowane na paletach, w drewnianych skrzynkach
transportowych lub mogą posiadać drewniane przekładki.
2. Kaucja za palety i skrzynki wynosi 35,00PLN/szt. i jest naliczana do
każdej faktury.
3. Palety transportowe oraz skrzynki oznakowane logo IBF – stanowią
opakowania zwrotne, pozostałe nieoznakowane palety to opakowania
bezzwrotne.
4. Od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
dokonujących zakupu na paletach zwrotnych, pobierana jest kaucja,
która zostanie zwrócona Kupującemu, jeśli zwróci on nieuszkodzone
palety do magazynu Sprzedawcy w ciągu 30 dni od ich wydania. W
przypadku przekroczenia terminu zwrotu palet, ich wartość nie podlega
zwrotowi.
5. W przypadku zakupów dokonywanych przez pozostałych Kupujących
palety zwrotne stanowią produkt handlowy, który każdorazowo podlega
fakturowaniu.
6. Sprzedawca ma prawo do odkupienia od Kupującego (nie dotyczy
osób fizycznych) w pierwotnej cenie zakupu nieuszkodzonych palet w
terminie do 60 dni od daty ich wydania. W przypadku przekroczenia 60
dniowego terminu zwrotu Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia
palet lub obniżyć cenę odkupu zgodnie z poniższą zasadą:
d. Zwrot do 60 dni od daty wydania – 100% pierwotnej ceny zakupu
e. Zwrot powyżej 60 dni do 90 dni – 75% pierwotnej ceny zakupu
f. Zwrot powyżej 90 dni do 180 dni – 50% pierwotnej ceny zakupu
g. Zwrot powyżej 180 dni – odmowa przyjęcia palet
7. Palety transportowe muszą być zwrócone do magazynu Sprzedawcy
na koszt Kupującego.
8. Istnieje możliwość odbioru palet transportem organizowanym przez
IBF Polska pod warunkiem:
- pisemnego/mailowego zgłoszenia odbioru palet. Zgłoszenie musi
zawierać informacje o deklarowanej ilości palet do odbioru (nie mniejszej
niż 100szt.) oraz dokładny adres odbioru
- przygotowania palet poprzez ułożenie ich paleta na palecie w tzw.
słupki
- przygotowanie i załadunek palet jest obowiązkiem Kupującego
- minimalnej zadeklarowanej ilości odbieranych palet 100szt.
- w przypadku odbioru ilości mniejszych zostanie naliczona
zryczałtowana opłata transportowa w kwocie 1000pln netto

1. Kaucja za palety wynosi 35,00PLN/szt. i jest naliczana do każdej
faktury.
2. Wszystkie towary produkowane przez IBF Polska dostarczane są w
pełnych paletach. Istnieje możliwość rozpakowania palet na mniejsze
jednostki. Dodatkowy koszt takiej operacji to +20% ustalonej ceny
towaru.
3. W przypadku zwrotu zakupionych towarów bez uzgodnienia ze
Sprzedawcą, IBF Polska naliczy dodatkową opłatę w wysokości 20%
wartości zwróconych towarów. Zwrotowi podlegają tylko towary
nieuszkodzone w oryginalnie zapakowanych paletach.
4. Kupujący jest zobowiązany do rozładunku pojazdu z towarem w
ciągu 1 godziny od momentu przyjazdu na miejsce przeznaczenia. W
przypadku przedłużającego się rozładunku, Kupujący ponosi koszty
przestoju pojazdu 500pln netto za każdą rozpoczętą godzinę.

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w realizacji
zamówienia przekraczającej 30 dni (za wyjątkiem sytuacji, gdy strony
ustalą inaczej) i wynikłej z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę,
jeżeli Kupujący co najmniej raz wezwał na piśmie Sprzedającego do
realizacji zamówienia.
2. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia
Kupującego w zapłacie lub opóźnienia w odbiorze Produktów i Wyrobów
dłuższej niż 7 dni.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszystkich spornych kwestiach prawem właściwym jest prawo
polskie.
2. Wszelkie zmiany OWS wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
3. W razie gdyby jakiekolwiek postanowienia OWS okazały się nieważne
lub niewykonalne nie uchybia to ważności i skuteczności pozostałych
postanowień OWS.
4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki podania w zamówieniu
niewłaściwych, bądź niepełnych danych uniemożliwiających poprawną
realizację zamówienia.
5. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy Strony poddadzą do
rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.
6. W sprawach nieuregulowanych w umowie oraz ogólnych warunkach
sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Niniejsze OWS nie mają
na celu ograniczenia w jakichkolwiek praw konsumenta przewidzianych
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
7. INFORMACJE ZAWARTE W KATALOGU NIE STANOWIĄ OFERTY W
ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.

Galaxy

Galaxy mini

6 cm

6 cm

kolory podstawowe

6 cm

kolory podstawowe

6 cm

szara
kolory podstawowe
kolormix

8 cm

szara
kolory podstawowe
kolormix

6 cm

kolory podstawowe

5,5 cm

Starobruk
7 cm

Starobruk kvadrat

B-stone

7 cm

21x14x14 cm

szara
kolory podstawowe
kolormix

42x21x14 cm

szara
kolory podstawowe
kolormix

42x21x14/7 cm

szara
kolory podstawowe
kolormix

6 cm

szara
kolory podstawowe
kolormix

8 cm

Softline

40x60x4 cm
60x60x4 cm
60x30x18 cm

nazwa

uwagi

kolor

NOX

6 cm
8 cm
10 cm

szara

Ekorima

8 cm

szara
kolory podstawowe

Behaton trawnikowy

8 cm

Akcesoria

Piasek do spoin
DANSAND

20 kg

Vitaline

10 cm

szara

30x40x8 cm
30x40x10 cm
40x60x10 cm

szara
kolory podstawowe
szara
szara
kolory podstawowe

8 cm

szara
kolory podstawowe
szara
kolory podstawowe

10 cm

szara
kolory podstawowe

6 cm

szara
kolory podstawowe

8 cm

szara
kolory podstawowe

10 cm

szara
kolory podstawowe

6 cm

Holland

szara
kolory podstawowe
kolormix
szara
kolory podstawowe
kolormix
szara
kolory podstawowe
kolormix

Cuadrado duo

cena

szara
kolory podstawowe
kolormix
szara
kolory podstawowe
kolormix

6 cm

Nostalit

Staromur

74

kolor

Kostki ekologiczne

Trio

Kostki ogrodowe

cennik produktowy (netto)

nazwa

I-stone

szara
kolory podstawowe
kolormix

Cuadrado

8 cm

Superlock

8 cm

Industri

8 cm

szara
kolory podstawowe
niebieski
szara
kolory podstawowe
szara
kolory podstawowe

30x30x5 cm

szara
kolory podstawowe

40x20x6 cm
40x40x6 cm

szara
kolory podstawowe

50x50x7 cm

szara

Dots

40x40x8 cm

Kostka (tramwajowa)

16x16x16 cm

szara
szary

wycena indywidualna

Najazdy i skosy

15x22x100 cm
15x22/30x100 cm

szary

System 8

20x40x8 cm
40x40x8 cm
40x60x8 cm

szara
kolory podstawowe
kolormix

System 6

40x60x6 cm
60x60x6 cm

szara
kolory podstawowe
kolormix

8x30x100 cm

szary
kolory podstawowe
szary
kolory podstawowe
szary
kolory podstawowe

15x25x100 cm

szary
kolory podstawowe

Nature

30x30x6 cm

szara
kolory podstawowe

30x60x15 cm
30x50x20 cm

szary
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6x20x100 cm
8x25x100 cm

cena

uwagi

IBF Boles awiec

IBF T

ul. K iuszki 21
59-700 Boles awiec

ul. Pozn
87-100 T

Tel.: 75 732 40 31
Fax: 75 732 40 34

Tel.: 56 658 14 51
Fax: 56 658 14 48

Tel.: 44 747 00 10
Fax: 44 747 00 13

ibf@ibf.pl

torun@ibf.pl

radomsko@ibf.pl

IBF Radomsko
ka 294

Wierzbica 149
97-561 adzice

Bydgoszcz/Piła/Szczecin:
tel. 601 181 308
Bariery drogowe:

Poznań/Gorzów:
Zielona Góra/Głogów:
tel. 601 754 079
tel. 695 850 510
Pod ogi szczelinowe i zbiorniki betonowe:

Toruń/Gdańsk/Olsztyn:
695 850 521
tel. 601 754 083

Radomsko/Łódz:
Wschód: 695 850 523 / Zachód:Wrocław/Opole:
695 850 599
tel. 601 754 076
tel. 605 886 280

ps@ibf.pl
Warszawa/Białystok:
tel. 601 754 080

Wschód: agro@ibf.pl / Zachód: agro@ibf.pl
Bolesławiec/Jelenia Góra:
Kraków/Katowice:
tel. 601 754 080
tel. 601 598 185

Wytwórnie betonu towarowego:
BOLES AWIEC: 601 598 185

LUBIN: 695 85 05 04

ZGORZELEC: 601 59 81 85

JELENIA GÓRA: 601 18 13 07

A

601 87 00 14

RADOMSKO: 695 85 05 18

Znajd najbl
y punkt
sprzed y na www.ibf.pl

