
            Poniedziałek - Piątek   7:00 - 17:00 *

            Sobota   7:00 - 14:00 * 

                 * w okresie zimowym pon.-pt. 7-15; sobota - nieczynne

biuro@paprocki.torun.pl  

Lubicz Dolny /k. Torunia

ul. Grębocka 11

               MIESZANKI BETONOWE 

klasa / marka cena z VAT j.m.

Beton C8/10     (B-10) 345,00 zł 3m

Beton C12/15   (B-15) 370,00 zł 3m

Beton C16/20   (B-20) 390,00 zł 3m

Beton C20/25   (B-25) 415,00 zł 3m

Beton C25/30   (B-30) 435,00 zł 3m

Beton C30/37   (B-37) 460,00 zł 3m

3ciężar 1m  betonu towarowego: ~2400 kg
3- maksymalna pojemność gruszki: 8m

3- maksymalna pojemność pompo-gruszki: 4m

56 674 22 35www.paprocki.torun.pl

Posiadamy specjalistyczne samochody do przewozu betonu i innych materiałów budowlanych. 
Podane ceny nie zawierają kosztów transportu.  Kupujesz więcej?  Negocjuj cenę!

                    - str. 1 -                    oferta aktualna na dzień:  www.paprocki.torun.pl 18.04.2023

Suchy beton B20 w worku 

cena z VAT:  15,00 zł / worek 25 kg
                     600,00 zł / tona

              BLOCZKI FUNDAMENTOWE

wymiar waga cena z VAT j.m.

Bloczek betonowy kl. B-15

38 / 24 / 14 cm
29 kg 5,50 zł szt.

Bloczek keramzytowy LIATOP

38 / 24 / 24 cm
27 kg 11,00 zł szt.

               STABILIZACJE

klasa / marka cena z VAT j.m.

RM ~ 5 Mpa (0-2 mm) 225,00 zł 3m

RM ~ 7,5 Mpa (0-2 mm) 250,00 zł 3m

RM ~ 10 Mpa (0-2 mm) 283,00 zł 3m

RM ~ 10 Mpa (2-16 mm) 295,00 zł 3m

RM ~ 15 Mpa (0-2 mm) 310,00 zł 3m

RM ~ 15 Mpa (2-16 mm) 330,00 zł 3m

3 3minimalny zarób = 0,5 m  lub wielokrotność 0,5m
3ciężar 1m  stabilizacji: ~2200 kg

 Oferujemy także:      SYSTEMY KOMINOWE

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem znanych i sprawdzonych 
systemów kominowych marki Schiedel oraz IBF.

  Zapytaj sprzedawcę o indywidualną  
    wycenę systemu kominowego.  

             PUSTAKI WENTYLACYJNE   [ IBF ]

nazwa waga cena z VAT j.m.

20 / 25 / 33  (1-kanał) 8 kg 12,00 zł

szt.35 / 25 / 33  (2-kanały) 15 kg 20,00 zł

50 / 25 / 33  (3-kanały) 22 kg 30,00 zł

Cement Warta Super 32,5 

cena z VAT: 18,00 zł / worek 25 kg
                    720,00 zł / tona

              PUSTAKI SZALUNKOWE

wymiar [ dł. / wys. / gr. ] waga cena z VAT j.m.

50 / 23 / 20 cm 18 kg 9,00 zł

szt.

50 / 23 / 25 cm 21 kg 10,00 zł

50 / 23 / 30 cm 25 kg 11,00 zł

50 / 23 / 35 cm 29 kg 14,00 zł



NADPROŻA betonowe w kształcie L

(typ L-19 - wysokość: 19 cm  |  szerokość: 9 cm lub 12 cm)

długość szer. otworu waga cena z VAT j.m.

90 cm max. 60 cm 30 kg 38,00 zł szt.

120 cm max. 90 cm 40 kg 50,00 zł szt.

150 cm max. 120 cm 50 kg 65,00 zł szt.

180 cm max. 150 cm 60 kg 90,00 zł szt.

210 cm max. 180 cm 70 kg 95,00 zł szt.

240 cm max . 210 cm 80 kg 115,00 zł szt.

270 cm max. 240 cm 90 kg 135,00 zł szt.

300 cm max. 270 cm 100 kg 170,00 zł szt.

330 cm max. 300 cm 110 kg 195,00 zł szt.

360 cm max. 330 cm 120 kg 215,00 zł szt.

NADPROŻA kwadratowe z keramzytem

(typu NKLL - szerokość: 12 cm | wysokość: 12 cm)

długość szer. otworu waga cena z VAT j.m.

90 cm max. 60 cm 26 kg 65,00 zł szt.

120 cm max.90 cm 29 kg 80,00 zł szt.

150 cm max. 120 cm 36 kg 105,00 zł szt.

180 cm max. 150 cm 42 kg 130,00 zł szt.

210 cm max. 180 cm 47 kg 145,00 zł szt.

240 cm max. 210 cm 51 kg 150,00 zł szt.

270 cm max. 240 cm 59 kg 165,00 zł szt.

300 cm max. 270 cm 72 kg 190,00 zł szt.

330 cm max. 300 cm 85 kg 225,00 zł szt.

SYSTEM STROPOWY TERIVA waga cena z VAT j.m.

Pustak stropowy (keramzytowy) TERIVA 4,0/1 TERMO 11 kg
wycena 

indywidualna *
szt.

Kształtka żebra rozdzielczego 1 kg 7,00 zł szt.

Kształtka wieńcowa wewnętrzna (płaska) dł. 25 cm 3 kg 7,00 zł szt.

Kształtka wieńcowa zewnętrzna (kształt L) dł. 33 cm 8 kg 11,00 zł szt.

Belka stropowa dł. 2,00 ÷ 7,20 m -
wycena 

indywidualna *

-

Zbrojenie przypodporowe P-1, P-2, Z-1, Z-2 - -

ELEMENT NADDRZWIOWY
(szerokość: 12 cm | wysokość: 4 cm)

Produkt przeznaczony nad otwory w ścianach działowych. 

długość szer. otworu waga cena z VAT j.m.

120 cm max. 90 cm 13 kg 35,00 zł szt.

150 cm max.120 cm 14 kg 40,00 zł szt.

biuro@paprocki.torun.pl  56 674 22 35www.paprocki.torun.pl

             KSZTAŁTKI WIEŃCOWE typu U

wymiar waga cena z VAT j.m.

24 / 24 / 24 cm 7 kg 12,50 zł

szt.24 / 24 / 31 cm 8 kg 17,50 zł*

36 / 24 / 24 cm 9 kg 19,50 zł*

* wyślij na nasz adres e-mail skan projektu stropu Teriva, a kompletną wycenę otrzymasz w ciągu paru dni. 

Nadproża typu L-19 oraz typu NKLL w ścianach nośnych należy montować 
zgodnie z zasadą: 2 szt. na mur szerokości 24 cm lub 3 szt. na mur szer. 36 cm



KRĘGI STUDZIENNE

średnica [ mm ] wysokość pojemność waga cena z VAT j.m.

fi-1500
(1750 na zewnątrz)

100 cm 1540 L 1600 kg 940,00 zł
szt.

50 cm 920 L 800 kg 520,00 zł

fi-1200
(1440 na zewnątrz)

100 cm 1130 L 1200 kg 620,00 zł
szt.

50 cm 565 L 600 kg 420,00 zł

fi-1000
(1200 na zewnątrz)

100 cm 780 L 840 kg 490,00 zł
szt.

50 cm 390 L 420 kg 310,00 zł

fi-800
(1000 na zewnątrz)

100 cm 500 L 680 kg 470,00 zł
szt.

50 cm 250 L 340 kg 290,00 zł

fi-600
(750 na zewnątrz)

100 cm 280 L 520 kg 360,00 zł
szt.

50 cm 140 L 260 kg 220,00 zł

POKRYWY STUDZIENNE  - pełne lub z otworem fi-600 mm

średnica [ mm ] wysokość typ waga cena z VAT j.m.

fi-1600
(na krąg 1400)

15 cm ciężki 720 kg 560,00 zł szt.

fi-1400
(na krąg 1200)

15 cm ciężki 580 kg 480,00 zł
szt.

8 cm lekki 295 kg 390,00 zł

fi-1200
(na krąg 1000)

15 cm ciężki 420 kg 400,00 zł
szt.

8 cm lekki 215 kg 290,00 zł

fi-1000
(na krąg 800)

15 cm ciężki 290 kg 290,00 zł
szt.

8 cm lekki 150 kg 230,00 zł

fi-800
(na krąg 600)

8 cm lekki 95 kg 180,00 zł szt.

WŁAZY STUDZIENNE

nazwa obciążenie / klasa waga cena z VAT j.m.

Właz OP-600 z żeliwa

do 1,5 t / A15 20 kg 320,00 zł

szt.do 12,5 t / B125 * 40 kg 420,00 zł*

do 40 t / D400 * 60 kg 660,00 zł*

Właz BO-600 z tworzywa
do 1,5 t / A15 17 kg 210,00 zł szt.

do 12,5 t / B125* 25 kg 300,00 zł szt.

Zaślepka betonowa fi-650 do 300 kg / - 30 kg 120,00 zł szt.

Posiadamy specjalistyczne samochody do przewozu betonu i innych materiałów budowlanych. 
Podane ceny nie zawierają kosztów transportu.  Kupujesz więcej?  Negocjuj cenę!

                    - str. 3 -                    oferta aktualna na dzień:  www.paprocki.torun.pl 18.04.2023
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RURY PRZEJAZDOWE (ze stopą)

nazwa / średnica wew. [ mm ] długość waga cena z VAT j.m.

Rura betonowa fi-300 100 cm 140 kg 160,00 zł szt.

Rura betonowa fi-400 100 cm 200 kg 180,00 zł szt.

Rura betonowa fi-500 100 cm 280 kg 220,00 zł szt.

WAŻNE:  Odwodnienia liniowe powinny być zamontowane 3-5mm poniżej nawierzchni – instrukcja montażu dostępna na naszej stronie.

biuro@paprocki.torun.pl  56 674 22 35www.paprocki.torun.pl

ODWODNIENIA LINIOWE

nazwa towaru klasa dł. / szer. / wys. cena z VAT j.m.

Koryto polimerobetonowe
A15

ocynk
100 / 12,5 / 10 cm 75,00 zł szt.

Koryto polimerobetonowe z 
króccem fi-110 (odpływem 
dolnym - rura PCV 20 cm)

A15
ocynk

100 / 12,5 / 10 cm 150,00 zł szt.

Studzienka/osadnik z odpływem 
fi-110

A15
ocynk

40 / 12,5 / 40 cm 150,00 zł szt.

Korytko polimerobetonowe
B125
żeliwo

100 / 12,5 / 10 cm 220,00 zł szt.

Koryto polimerobetonowe z 
króccem fi-110 (odpływem 
dolnym - rura PCV 20 cm)

B125
żeliwo

100 / 12,5 / 10 cm 270,00 zł szt.

Studzienka/osadnik z odpływem 
fi-110

B125
żeliwo

40 / 12,5 / 40 cm 270,00 zł szt.

Koryto betonowe
A15

ocynk
100 / 13 / 12 cm 68,00 zł szt.

Studzienka/osadnik z odpływem 
fi-110

A15
ocynk

33 / 13 / 38 cm 68,00 zł szt.

Koryto betonowe
B125
żeliwo

100 / 13 / 12 cm 185,00 zł szt.

Studzienka/osadni z odpływem 
fi-110

B125
żeliwo

33 / 13 / 38 cm 185,00 zł szt.

Korytko betonowe
C250
żeliwo

100 / 14,5 / 16 cm 290,00 zł szt.

Studzienka betonowa
C250
żeliwo

33 / 14,5 / 45 cm 290,00 zł szt.
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Zakończenie kanału 
z króćcem fi-110
stalowe / polimerobet.

Cena z VAT    45,00 zł

Zakończenie kanału (zamknięcie)

betonowe  /  polimerobet. (szt.)

Cena z VAT  12,00 zł

Polimerobeton nazywany także betonem żywicznym to materiał, który powstaje z połączenia żywic 

i mieszanki piaskowo-żwirowej. Ten nowoczesny materiał charakteryzuje się wysoką wytrzymałością

 mechaniczną, bardzo dużą odpornością chemiczną oraz praktycznie zerową nasiąkliwością.

W ofercie dostępne odwodnienia o innych wymiarach i wyższej klasie nośności.
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OBRZEŻA Z TWORZYWA wymiar [ cm] waga kolor cena z VAT j.m.

Elastyczne obrzeże z 

tworzywa + 4 szpilki
100 / 5,5 / 5,5 0,1 kg czarny 12,00 zł kpl.

OBRZEŻA  CHODNIKOWE wymiar [ cm] waga kolor cena z VAT j.m.

Obrzeża chodnikowe

 (bez pióro-wpustu)
100 / 20 / 6 25 kg

szary 13,50 zł

szt.

grafit, brąz, czerwony 15,50 zł

melanż kasztanowy
melanż szaro-czarny

19,50 zł

powierzchnia płukana:

biała, szara, czarna 21,00 zł

100 / 25 / 8 45 kg

szary 18,00 zł
szt.

grafit 21,00 zł

100 / 30 / 8 50 kg

szary 19,50 zł

szt.

grafit 22,50 zł

KRAWĘŻNIKI, OPORNIK wymiar [ cm ] waga kolor cena z VAT j.m.

Opornik 100 / 25 / 12 65 kg szary 27,00 zł szt.

Krawężnik wjazdowy 100 / 22 / 15 75 kg szary 30,00 zł szt.

Krawężnik drogowy 100 / 30 / 15
105 kg szary 32,00 zł szt.

Krawężnik łukowy
(wypukły / wklęsły)

~75 / 30 / 15
65 kg szary 46,00 zł szt.

Krawężnik skośny
(lewy / prawy)

100 / 30 / 15 80 kg szary 46,00 zł szt.

IDEALN
E

DO OGRODU

ODPROWADZENIE  WODY

nazwa / średnica wew. [ mm ] dł. / szer. / wys. waga cena z VAT j.m.

Korytko bet. półokrągłe - małe 33 / 25 / 8 cm 13 kg 10,00 zł szt.

Korytko bet. półokrągłe - duże 30 / 60 / 16 cm 45 kg 25,00 zł szt.

Korytko betonowe trójkątne * 33 / 50 / 15 cm 90 kg 27,00 zł szt..

Studzienka podrynnowa

z osadnikiem, rewizją i odpływem
dostępne kolory: czarny, szary, brązowy

- produkt z tworzywa

30 / 15 / 20 cm 0,4 kg 32,00 zł szt.

* UWAGA: gwiazdką oznaczono produkty dostępne tylko na zamówienie.

IDEALN
E
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format waga kolor cena z VAT j.m.

Palisada okrągła 30 cm
Kamal / Buszrem

fi-11(9) / 30 7 kg

szary 6,50 zł

szt.

grafit, czerwony, brąz 7,00 zł

Palisada okrągła 40 cm
Semmelrock

szt.fi-11(9) / 40
(Semmelrock)

10 kg platino, teneri, bruni 8,50 zł

Palisada prostokątna ZEN
Polbruk

na zamówienie dostępna wysokość 100 cm 
i 120 cm w formacie 16,5 x 16,5 cm

16,5 / 11 / 40  16 kg grafit*, brąz, szary* 16,00 zł

szt.16,5 / 11 / 60 26 kg grafit*, brąz*, szary* 23,00 zł

16,5 / 11/ 80 36 kg grafit*, brąz*, szary* 33,00 zł

Palisada prostokątna Hestra
Polbruk

10 / 20 / 60 28 kg grafit, brąz, stalowy* 19,00 zł

szt.10 / 20 / 80 38 kg grafit, brąz*, stalowy* 30,00 zł

10 / 20 / 100 48 kg grafit, brąz*, stalowy* 45,00 zł

* UWAGA: gwiazdką oznaczono produkty dostępne tylko na zamówienie.

biuro@paprocki.torun.pl  56 674 22 35www.paprocki.torun.pl

OBRZEŻA  PALISADOWE dł. / wys. / gr. waga kolor cena z VAT j.m.

Obrzeże palisadowe
„Classic”
Semmelrock

50 / 28 / 6 cm 16 kg
platino, teneri, 

bruni
13,50 zł szt.

Obrzeże palisadowe
„Nostalit”
Kamal

50 / 30 / 8 cm 19 kg

szary*, brązowy*, 
czerwony*, 
grafitowy

16,00 zł szt.

Obrzeże palisadowe
„Modern”
Kamal

50 / 30 / 8 cm 19 kg

szary, brązowy, 
czerwony*, 
grafitowy

16,00 zł szt.

Obrzeże palisadowe
„Livio”
Semmelrock

50 / 28 / 8 cm 18 kg
silexo, platino, 
teneri, bruni

17,00 zł szt.

50 / 40 / 8 cm 29 kg
silexo, platino, 

teneri
24,00 zł szt.

Obrzeże palisadowe
„Livio Grande”
Semmelrock

NOWOŚĆ

PLATINO

STOPNIE SCHODOWE wymiar [ cm] waga kolor cena z VAT j.m.

Blok schodowy
Livello Uni

100 / 40 / 15 130 kg
silexo*, teneri*, 
bruni*, platino*

130,00 zł szt.



PŁYTY TARASOWE format [ cm] grubość kolory cena z VAT j.m.

ASTI Natura
Semmelrock

- powierzchnia gładka
z piaskiem kwarcowym

60 / 30

21 m  = 5,55 szt.

5 cm

1 szt = 18 kg

bello, sombra, 
platino

14,00 zł szt.

ASTI Colori
Semmelrock

- powierzchnia gładka
z piaskiem kwarcowym

60 / 30

21 m  = 5,55 szt.

5 cm

1 szt = 18 kg

silva, milo 15,00 zł szt.

Carat
Semmelrock

- powierzchnia płukana

60 / 30

21 m  = 5,55 szt.

3,8 cm

1 szt = 16 kg

luna, acro, ambro 17,00 zł

szt.

carbona 18,00 zł

La Linia
Semmelrock

- powierzchnia płukana

40 / 40

21m  = 6,25 szt.

3,8 cm

1 szt = 14 kg

luna, acro, ambro 15,00 zł

szt.

carbona 16,00 zł

Płyty Leier
Leier

- powierzchnia płukana

40 / 40
21m  = 6,25 szt.

4 cm

1 szt. = 14 kg

paris, granite gray, 
granite white*, 

antracyt*
14,00 zł

szt.

amber gravel 
(żwirek)

11,50 zł

szt.
60 / 40

21m  = 4,16 szt.

4 cm

1 szt. = 23 kg

paris, granite gray, 
granite white*, 

antracyt*
20,00 zł

amber gravel 
(żwirek)

16,50 zł

Lamell
Polbruk

- powierzchnia gładka

60 / 40
21m  = 4,16 szt.

4,5 cm

1 szt. = 23 kg

nerino, latte, ivory*, 
cortado*

17,50 zł szt.

PŁYTY AŻUROWE wymiar [ cm] waga kolor cena z VAT j.m.

Płyta ażurowa 
- typ MEBA

2
1m  = 4,16 szt

60 / 40 / 8 25 kg szary 11,50 zł szt.

60 / 40 / 10 35 kg szary 14,50 zł szt.

PŁYTY CHODNIKOWE format [ cm ] zapotrzebowanie grubość waga kolor cena z VAT j.m.

80 / 80
Mayesto

Semimega
1,56 szt. / m2 8 cm 120 kg

sombra*, bello*, 
platino*

95,00 zł

szt.
szaro-czarny*, 

cappucino*
90,00 zł

50 /50 4 szt. / m2 7 cm 40 kg szary 17,00 zł szt.

35 / 35 8,16 szt. / m2 5 cm 14 kg

szary 7,50 zł

szt.
grafit, 

czerwony*
8,00 zł
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Nie widzisz interesującego Cię produktu?  To nie wszystko co mamy do zaoferowania!

Możesz u nas zamówić dowolne produkty z katalogu: 

NOWOŚĆ



   KOSTKA BRUKOWA / kostki standardowe

format [ cm ] grubość kolor cena z VAT j.m.

Behaton (Dwuteownik)

- z fazą lub bez fazy
16,5 / 20 8 cm

szary 49,00 zł
2m

grafit, czerwony 52,00 zł

Holland (Prostokąt)

- z fazą lub bez fazy
10 / 20

6 cm

szary 46,00 zł

2m

grafit, czerwony 49,00 zł

8 cm

szary 49,00 zł

grafit, czerwony 52,00 zł

Nostalit (Starobruk)

- z fazą

9 / 12
12 / 12
18 / 12

6 cm

szary 53,00 zł

2mgrafit, czerwony, brązowy 57,00 zł

żółty 60,00 zł

KOSTKA BRUKOWA / producent POLBRUK

format [ cm ] grubość kolor cena z VAT j.m.

Carmino
- powierzchnia gładka 7,3 / 5,3 / 9,1

8,3 / 6,3 / 9,1
9,3 / 7,3 / 9,1

10,3 / 8,3 / 9,1
11,3 / 9,3 / 9,1

6cm

szary*, grafit, brąz* 60,00 zł

2m
nerino, latte, hawaii 68,00 zł

Avanti
- powierzchnia płukana

powierzchnia płukana:
szary, ciemnoszary,

grafitowy, , brżółty ązowy
79,00 zł

Commix
- powierzchnia gładka

- kostka z mikrofazą

10 / 10
10 / 20
20 / 20
20 / 30

6 cm

szary*, grafit* 60,00 zł
2m

nerino, boho*, taupe, latte*, 
hawaii

68,00 zł

Ideo
- powierzchnia gładka

10 / 10
10 / 20
20 / 20
20 / 30

6 cm

szary, grafit 60,00 zł

2m
nerino, onyx*, boho*, latte*, 

hawaii* 68,00 zł

Ideo
- powierzchnia płukana

powierzchnia płukana:
bianka, ritmo

79,00 zł

Napoli
- powierzchnia gładka

7 / 14
14 / 14
21 / 14

6 cm

szary*, grafit 60,00 zł
2m

nerino, latte*, galia*, hawaii* 68,00 zł

Toledo
- powierzchnia gładk

15×15
15×30
30×30
30×45

6 cm

szary*, grafit* 60,00 zł
2m

nerino, latte, boho*, ivory*, 
hawaii*, cortado*

68,00 zł

Multicomplex
- powierzchnia gładka

20 / 40
40 / 40
60 / 40

6 cm nerino, latte*, ivory*, cortado* 68 ,00 zł 2m

UWAGA: Kostki brukowe oznaczone gwiazdką * dostępne na zamówienie i tylko w pełnych paletach

Powyższa lista zawiera jedynie wybrane produkty - zapytaj sprzedawcę o pełną ofertę produktów firmy:

DUŻY  FORMAT

biuro@paprocki.torun.pl  56 674 22 35www.paprocki.torun.pl
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KOSTKA BRUKOWA / producent KAMAL

format [ cm ] grubość kolor cena z VAT j.m.

K-32
- powierzchnia gładka

23,8 / 11,8
29,8 / 15,8
23,8 / 15,8
29,8 / 19,8
39,8 / 19,8

6 cm

szary 57,00 zł

2mgrafit 60,00 zł

szaro-czarny, kasztanowy, 
melanż jasny, melanż ciemny

68,00 zł

K-30
- powierzchnia gładka

10,4 / 13,9
12,2 / 13,9
13,9 / 13,9
15,7 / 13,9
17,4 / 13,9
19,2 / 13,9
20,9 / 13,9

6 cm

szary 57,00 zł

2m

grafit, brąz*, czerwony* 60,00 zł

szaro-czarny, kasztanowy, 
melanż jasny, melanż ciemny

68,00 zł

powierzchnia płukana:
biały, czarny, szary, żółty*, 

brązowy*
76,00 złK-30 płukana 

- powierzchnia płukana

K-28
- powierzchnia gładka

15/ 15
22,5 / 15

6 cm

szary 57,00 zł

2m

grafit, brąz*, czerwony* 60,00 zł

szaro-czarny, kasztanowy, 
melanż jasny, melanż ciemny

68,00 zł

K-28 płukana 
- powierzchnia płukana

powierzchnia płukana:
biały, czarny, szary, żółty*, 

brązowy*
76,00 zł

Nowa Era
- powierzchnia gładka

30 / 30
22,5 / 30

22,5 / 22,5
15 / 15

6 cm szaro-czarny, melanż pastelowy* 68,00 zł 2m

Mikromega
- powierzchnia gładka

60 / 40
40 / 40
20 / 40

6 cm
szaro-czarny, szaro-biały, 

mocca*
74,00 zł 2m

Płyta Modern gładka
- powierzchnia gładka

60 / 30

21 m  = 5,55 szt.
6 cm

szaro-czarny, melanż 
pastelowy*, kasztanowy*, 

cappuccino*, grafit*
12,00 zł

szt.Płyta Modern płukana
- powierzchnia płukana

powierzchnia płukana:
biały*, czarny*, szary*

14,00 zł

Płyta Modern śrutowana
- powierzchnia śrutowana

powierzchnia śrutowana:
biały*, czarny*, szary*

14,00 zł

UWAGA: Kostki brukowe oznaczone gwiazdką * dostępne na zamówienie i tylko w pełnych paletach

Powyższa lista zawiera jedynie wybrane produkty - zapytaj sprzedawcę o pełną ofertę produktów firmy:

Posiadamy specjalistyczne samochody do przewozu betonu i innych materiałów budowlanych. 
Podane ceny nie zawierają kosztów transportu.  Kupujesz więcej?  Negocjuj cenę!
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KOSTKA BRUKOWA / producent SEMMELROCK

format [ cm ] grubość kolor cena z VAT j.m.

Pavimo
- powierzchnia gładka

10 / 14
12 / 14
14 / 14
15 / 14
17 / 14
19 / 14
21 / 14

6 cm

platino*, sombra 69,00 zł

2m

silva, canello, marrone, 
tramonto*, milo*

78,00 zł

Nobla
- powierzchnia płukana

powierzchnia płukana:
luminosso, nero, grisso, 

amarello, lavo
88,00 zł 2m

Lundo
- powierzchnia gładka

- kostka z mikrofazą
30 / 20
20 / 20
15 / 20

6 cm

platino, sombra 69,00 zł
2m

silva, marrone, milo* 78,00 zł

Pastella
- powierzchnia płukana

- kostka z mikrofazą

powierzchnia płukana:
luminosso*, nero*, amarello*

88,00 zł 2m

Plato
- powierzchnia gładka

- idealna na tarasy

30 / 15
35 / 15
25 / 15

42,5 / 20
35 / 20
35 / 25
40 / 25
45 / 25

6 cm

sombra (grafit) 82,00 zł

2m

grafiri, marrone, canello 87,00 zł

Linero
- powierzchnia gładka

- kostka z mikrofazą

37,5 / 25 6 cm

silva, grafiri*, milo* 88,00 zł 2m

powierzchnia płukana:
luminosso*, nero*

88,00 zł 2m
Aveno

- powierzchnia płukana
- kostka z mikrofazą

Appia Antica
- powierzchnia gładka

22,6 / 19,2
15 / 19,2

11,3 / 19,2
6 cm

kwarcytowy szary*, 
wulkaniczny szary*

88,00 zł 2m

Bellano Antico
- powierzchnia gładka

- kostka obijana (postarzana)
- barwiona w masie  

18,7 / 12,5
12,5 / 12,5

6 cm
kwarcytowy szary*, 
wulkaniczny szary*

97,00 zł 2m

Senso
- powierzchnia gładka

 Z FAZĄ

20 / 20
20 / 30

8 cm

platino* 69,00 zł

2msombra* 72,00 zł

margo*, silva* 83,00 zł

Senso Grande
- powierzchnia gładka

 Z FAZĄ

40 / 40
40 / 60

8 cm

platino* 79,00 zł

2msombra* 85,00 zł

margo*, silva* 92,00 zł

UWAGA: Kostki brukowe oznaczone gwiazdką * dostępne na zamówienie i tylko w pełnych paletach

DUŻY  FORMAT

Powyższa lista zawiera jedynie wybrane produkty - zapytaj sprzedawcę o pełną ofertę produktów firmy:

PROMOCJA: KORZYŚCI MUROWANE

Możesz otrzymać nawet 700 zł zwrotu za zakup wybranych produktów !Semmelrock

       Wystarczy przed zakupem zarejestrować się na stronie www.korzyscimurowane.pl

          Regulamin promocji oraz lista produktów biorących w akcji dostępna na stronie programu 
          oraz na bezpłatnej infolinii: 800 919 515  (infolinia działa w dni powszednie w godz. 10:00-15:00)



GAZONY OGRODOWE wymiar [ cm] waga kolor cena z VAT j.m.

Piccolo
Semmelrock

fi-35 (20) / 20 14 kg

szary 14,00 zł
szt.

grafit, czerwony 16,00 zł

Waflor
Kamal

fi-40 (30) / 30 37 kg

szary 28,00 zł
szt..

grafit, czerwony 30,00 zł

Reluflor
Kamal

60 / 40 / 25 50 kg

szary 39,00 zł
szt.

grafit, czerwony 42,00 zł

Reluflor połówka
Kamal

30 / 40 / 25 30 kg

szary 29,00 zł
szt.

grafit*, czerwony* 31,00 zł*

Cubus
Buszrem

36 / 36 / 20 19 kg grafit*, szary* 30,00 zł* szt.

Adelo
Semmelrock

50 / 50 / 28 60 kg
silexo, platino
teneri, bruni

70,00 zł szt.

biuro@paprocki.torun.pl  56 674 22 35www.paprocki.torun.pl

Nie widzisz interesującego Cię produktu?  To nie wszystko co mamy do zaoferowania!

Możesz u nas zamówić dowolne produkty z katalogu: 

BLOCZKI DEKORACYJNE „VARIO”

Obijane bloczki Vario mają uniwersalne zastosowanie w kreowaniu przestrzeni. 

Rustykalny charakter, melanżowe kolory i zbliżony do cegły kształt bloczków 

stwarzają możliwość budowania niepowtarzalnych aranżacji. Ogrodzenia, murki, 

ozdobne klomby, kwietniki, podjazdy, ścieżki, detale małej architektury ogrodowej 

- to tylko część rozwiązań, które oferuje dekoracyjna „cegła Vario”.

                    Cena z VAT  2,75 zł / szt.    (sprzedaż tylko w big-bagach po 336 szt.)

SPECJALISTYCZNE KRUSZYWO FUGOWE 

Oferujemy kruszywo fugowe powstałe ze zmielonego granitu i bazaltu (frakcja 0-2mm).

Produkt ten jest doskonałą alternatywą dla zwykłego piasku ze żwirowni, który poprzez 

zawarte w sobie drobinki gliny może w sposób trwały zanieczyścić fugowaną powierzchnie.

       cena z VAT za worek 25 kg:   jasnoszara, grafitowa: 14,00 zł  |   brązowa*: 18,00 zł 

WYCIERACZKA PODWÓRZOWA

Oferujemy wycieraczki podwórzowe przeznaczona do osadzenia pomiędzy 
płytami chodnikowymi, tarasowymi lub kostką brukową.

Cena z VAT  180,00 zł
- korytko z tworzywa, pokrywa ze stali ocynkowanej*; wymiar: 60 / 40 / 10 cm

* UWAGA: dostępne także inne rodzaje pokryw (gumowa; guma+aluminium; szczotka+aluminium; tekstyl+aluminium)
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ą 23 Podane ceny nie zawierają kosztów transportu.UWAGA: Ceny detaliczne.   Zawieraj % podatku VAT.     
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 

oraz nie odzwierciedla aktualnych stanów magazynowych. Jesteśmy sklepem stacjonarnym w związku z tym 

n i e  m a m y  o b o w i ą z k u  p r z y j m o w a n i a  z w r o t ó w  t o w a r u .  P r o s i m y  o  p r z e m y ś l a n e  z a k u p y .

katalogi produktów, instrukcje montażu oraz cenniki
znajdziesz na naszej stronie:  www.paprocki.torun.pl

nasz numer konta (Bank Spółdzielczy w Grębocinie):
95 9491 0003 0060 0002 3038 0001

Kupujesz większą ilość?  Negocjuj cenę!     Znalazłeś taniej?  Poinformuj nas o tym.

Posiadamy specjalistyczne samochody do przewozu betonu i innych materiałów budowlanych           .   

Grys Sól i Pieprz, frakcja 8-16 mm

Big-Bag (1 tona) - cena z VAT: 440 zł

Worek (25 kg) - cena z VAT: 14 zł

Grys Kremowy, frakcja 8-16 mm

Big-Bag (1 tona) - cena z VAT: 480 zł

Worek (25 kg) - cena z VAT: 15 zł

Grys Miętowy, frakcja 11-16 mm

Big-Bag (1 tona) - cena z VAT: 480 zł

Worek (25 kg) - cena z VAT: 15 zł

Grys Grafitowy, frakcja 11-16 mm

Big-Bag (1 tona) - cena z VAT: 320 zł

Worek (25 kg) - cena z VAT: 11 zł

Kora Pasiasta, frakcja 20-30 mm

Big-Bag (1 tona) - cena z VAT: 480 zł

Worek (25 kg) - cena z VAT: 15 zł

Grys Wiśniowy, frakcja 8-16 mm

Big-Bag (1 tona) - cena z VAT: 560 zł

Worek (25 kg) - cena z VAT: 17 zł

KRUSZYWA DEKORACYJNE           . . . w ofercie ponad 30 grysów i otoczaków o różnych frakcjach

đ   Wszystkie dostępne kruszywa dekoracyjne można zobaczyć na stojaku w dziale handlowym.

NOWOCZESNE SYSTEMY OGRODZENIOWE    . . . z pustaków betonowych Gorc, Roma, Lordio i Sonnblick

đ  Zobacz nasz cennik systemów ogrodzeniowych lub zapytaj sprzedawcę o indywidualną wycenę.


