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Ogrodowe ścieżki, dukty i podjazdy

WOKÓ£  DDOMU  ––  NNAWIERZCHNIE

Produkuje siê j¹ z mieszanki betonowej z dodatkami

uszlachetniaj¹cymi, formuj¹c j¹ w specjalnych wibro-

prasach, dziêki czemu gotowe kostki s¹ dobrze zagêszczo-

ne, g³adkie i „trzymaj¹” wymiary. Mog¹ byæ kwadratowe,

prostok¹tne, szeœciok¹tne, w kszta³cie fali (o ³agodnie

wygiêtych brzegach) oraz domina. Dostêpne s¹ w wielu

kolorach, od szarego, przez czerwony, br¹zowy, zielony,

grafitowy, a tak¿e niebieski, bia³y i ¿ó³ty.  

Stosuj¹c odpowiednie zestawienia kszta³tów i barw 

mo¿na nawet uzyskaæ wzory, które sprawiaj¹ wra¿enie

trójwymiarowych. Górne krawêdzie kostek mog¹ byæ

proste lub fazowane (z ukoœnie œciêtymi krawêdziami),

dziêki czemu s¹ odporniejsze na obicia i wyszczerbienia.

Krawêdzie fazowane u³atwiaj¹ równie¿ sp³ywanie wody 

w szczeliny miêdzy elementami. 

Z czego wykonana jest 
betonowa kostka brukowa?

Im grubsza, tym lepsza?

Zdecydowanie najbardziej popularnym mate-

ria³em nawierzchniowym jest kostka

brukowa. Jest powszechnie dostêpna, ofero-

wana w szerokiej gamie kolorów i kszta³tów,

niedroga, a przy odrobinie wprawy mo¿na 

j¹ u³o¿yæ samodzielnie. Na dobrze wykonanej

nawierzchni nie tworz¹ siê ka³u¿e, ³atwo 

te¿ z niej usun¹æ liœcie i piasek, a uszkodzony

chodnik lub podjazd ³atwo naprawiæ,

wymieniaj¹c tylko zniszczone elementy.

Z czego u³o¿yæ 
ogrodowe œcie¿ki 
i podjazdy?

Jest bardzo trwa³a i efektowna, ale te¿ sporo dro¿sza od betonowej. Jest bardzo

odporna na œcieranie i œciskanie. Im wiêksze elementy, tym stabilniejsza na-

wierzchnia – dlatego mniejsze przeznaczone s¹ do wyk³adania œcie¿ek, tarasów 

i podjazdów z przewidywanym niewielkim ruchem samochodów, wiêksze – na

nawierzchnie intensywnie u¿ytkowane, na przyk³ad podjazdy dla ciê¿kich samo-

chodów. Najbardziej popularna jest kostka granitowa (w kolorach od jasnoszarego

do ¿ó³torudego), sjenitowa lub

bazaltowa (w kolorze czarnym), 

a tak¿e z serpentynitu i piaskow-

ca. Wymiary kostki kamiennej nie

s¹ podawane dok³adnie, ale jako

wymiar przybli¿ony, z tolerancj¹

do 2-3 cm, poniewa¿ kostki te nie

s¹ ciête, lecz powstaj¹ przez

od³upywanie z bloków  skalnych. 

A mo¿e kostka kamienna?

Kolejnym krokiem 

w urz¹dzaniu przydomowej

przestrzeni jest wykonanie

nawierzchni podjazdów 

i œcie¿ek prowadz¹cych do

domu, gara¿u i altanki. 

Z czego je u³o¿yæ, by

such¹ stop¹ docieraæ do

domu, zim¹ nie œlizgaæ siê

na chodniku, a spacer po

ogrodowych zak¹tkach by³

istn¹ przyjemnoœci¹? 

Gruboœæ kostki w zale¿noœci od 

miejsca jej stosowania:
Miejsce stosowania

6 cm
na nawierzchnie przenosz¹ce obci¹¿enia

do 3,5 tony 

8 cm podjazdy dla samochodów ciê¿arowych

10 cm
place magazynowe, po których porusza

siê ciê¿ki sprzêt

Kostk¹ bbrukow¹ mmo¿na

wyk³adaæ ttak¿e ppowierzchnie

o kkszta³cie kko³a cczy ppó³kola

Nawierzchnie zz kkostki bbrukowej ss¹ wwyj¹tkowo

trwa³e, aa ddziêki sszczelinom ppomiêdzy eelementami

dobrze oodprowadzaj¹ wwodê

Najczêœciej mma kkszta³t nnieregularnych

szeœcianów, aale mmo¿na rrównie¿ kkupiæ

kostkê oo zzaokr¹glonych kkrawêdziach

(fot. RROUWDACH)

(fot. LLIBET)

(fot. SSEMMELROCK)
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Przebieg œcie¿ek mo¿na wyznaczyæ palikami,

powi¹zaæ je sznurkiem, obejrzeæ efekt 

z ka¿dej strony i przejœæ siê po tak wyzna-

czonych trasach, ¿eby sprawdziæ, czy bêd¹

wygodne. Inny sposób to wytyczenie œcie¿ek

tam, gdzie zosta³y wydeptane podczas

u¿ytkowania ogrodu.

Jak zaplanowaæ 
kszta³t i przebieg
œcie¿ki?

Decyduj¹c siê na wykoñczenie przydomowych nawierzchni kostk¹ brukow¹, 

warto wybraæ tak¹ firmê, która oprócz uk³adania oferuje równie¿ wykonanie 

kilku propozycji projektów. Najczêœciej projekt wliczony jest w cenê lub koszt

jego wykonania odejmowany jest po u³o¿eniu nawierzchni. Wa¿ne jest, by prze-

myœleæ kwestiê kolorystyki, wielkoœci elementów, ³¹czenia kolorów i wkompo-

nowania dekoracyjnych rozet. Wa¿ne równie¿ jest to, by nie przesadziæ z iloœci¹

kolorów. Zbytnia pstrokacizna szybko mo¿e siê znudziæ. Poza tym za tak¹

ekstrawagancjê zap³acimy na pewno wiêcej. 

Czy konieczny jest projekt?

Wytrzyma³oœæ nawierzchni z kostki zale¿y

nie tylko od jej gruboœci i od wytrzyma³o-

œci na œciskanie (50 lub 35 MPa), ale

równie¿ od pod³o¿a, na którym zosta³a

u³o¿ona. Im jest ono twardsze, tym szerzej

i g³êbiej rozchodz¹ siê si³y nacisku oraz

naprê¿enia. Dlatego nawet kostka

niewielkiej gruboœci, u³o¿ona na bardzo

twardym gruncie, wytrzymuje stosunkowo

du¿e obci¹¿enia i odwrotnie – nawierzch-

nia z grubej kostki u³o¿ona na Ÿle utwar-

dzonym gruncie nie bêdzie wystarczaj¹co

trwa³a. Warto o tym pamiêtaæ, analizuj¹c

rodzaj obci¹¿eñ i gruboœæ podbudowy. 

Od czego zale¿y
trwa³oœæ oraz 
wytrzyma³oœæ kostki?

Nie warto uk³adaæ kostki samodzielnie. Choæ wydaje siê to ma³o skompliko-

wane, wymaga doœwiadczenia i odpowiedniego sprzêtu. Najczêœciej w koszt

metra kwadratowego nawierzchni, oprócz samego materia³u, wlicza siê prace

ziemne, przygotowanie pod³o¿a  oraz wype³nienie szczelin piaskiem. 

Firm wykonawczych najlepiej szukaæ na stronach internetowych producentów

kostki, którzy polecaj¹ autoryzowane firmy brukarskie. 

Najtaniej kompleksowo?

Nale¿y ppamiêtaæ, bby ddopasowaæ kkolorystykê nnawierzchni ddo bbarw eelewacji ddomu

(fot. DDREWBET)

Najwygodniej zzamówiæ kkompleksow¹ uus³ugê, kktóra oobejmie pprojekt nnawierzchni ii jjej wwykonanie

³¹cznie zz mmateria³em, ttransportem, ppracami zziemnymi ii ssprz¹taniem

(fot. EEKO-BBORD SSYSTEM)

(fot. PPOLBRUK)
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WOKÓ£  DDOMU  ––  NNAWIERZCHNIE

Wszystkie wymienione elementy mog¹ byæ betonowe, kamienne

lub  z tworzyw sztucznych.

Obrze¿a nale¿y uk³adaæ na powierzchni gruntu, by nie wystawa³y

ponad p³aszczyznê nawierzchni. Krawê¿niki natomiast wkopuje

siê w grunt tak, by nieco wystawa³y ponad œcie¿kê.

Na podjazdach i w innych miejscach, gdzie bêd¹ siê poruszaæ

samochody,  krawê¿niki musz¹ byæ osadzone na ³awach

betonowych. Na œcie¿kach przeznaczonych dla pieszych wystar-

czaj¹ce bêd¹ obrze¿a. Palisady polecane s¹ do uk³adania na

niewysokich nasypach, gdy¿ zapobiegaj¹ osuwaniu siê ziemi.

Z czego krawê¿niki, obrze¿a, palisady?

Zanim zap³acimy za materia³, obejrzyjmy

kilka losowo wybranych elementów – beton

powinien byæ g³adki, bez rys, pêkniêæ 

i ubytków. Wa¿ne s¹ te¿ kolor i faktura

wierzchniej warstwy – powinny byæ jednolite,

bez plam. Za plamy nie s¹ uwa¿ane jasne 

wykwity wapienne, które po pewnym czasie

same znikaj¹. Niektóre nowoczesne kostki

brukowe poddawane s¹ hydrofobizacji, która

zapobiega powstawaniu takich wykwitów.

Dobrze jest kupiæ trochê wiêksz¹ liczbê 

kostki, ni¿ ta okreœlona pocz¹tkowo, 

bo nie ma ¿adnej gwarancji, ¿e dokupiona

póŸniej (gdyby jej zabrak³o podczas uk³ada-

nia) bêdzie mia³a identyczny kolor. Warto

równie¿ mieæ ma³y zapas na ewentualne

póŸniejsze naprawy.

Jak kupowaæ kostkê?

Ich zadaniem jest odprowadzanie wody deszczowej do kanalizacji lub do w³asnych

urz¹dzeñ rozs¹czaj¹cych. Korytka uk³ada siê wzd³u¿  nawierzchni, a kratki 

w poprzek podjazdów (zw³aszcza szerokich). Ka¿de korytko jest od wierzchu

zakryte kratk¹, która wytrzymuje ciê¿ar samochodu. Korytko umieszczone przed

wjazdem do gara¿u w piwnicy zabezpiecza przed nap³ywaniem wody deszczowej.

Do czego s³u¿¹ 
korytka i kratki odp³ywowe?

Na œcie¿kach i podjazdach z kostki brukowej mo¿e byæ œlisko, ale mo¿na temu zapo-

biec, jeœli pod nawierzchni¹ zainstaluje siê system przeciwoblodzeniowy. Mog¹ tworzyæ

go:

kable grzejne, których d³ugoœæ dobiera siê zale¿nie od wielkoœci powierzchni 

i potrzebnej mocy grzewczej (na powierzchniach odkrytych potrzeba 250-300 W/m2);

maty grzejne, produkowane w gotowych zestawach przygotowanych do bezpoœred-

niego u³o¿enia.

W jaki sposób zabezpieczyæ podjazd 
i dojœcie do domu przed oblodzeniem?

Obrze¿a uumo¿liwiaj¹ ddowolne kkszta³townie nnawierzchni zz kkostki

Zwróæmy uuwagê nna kkrawêdzie kkostek

– mmusz¹ bbyæ rrówne ii pproste

(fot. EEKO-BBORD SSYSTEM)

(fot. EEKO-BBORD SSYSTEM)

(fot. DDANFOSS)

(fot. AACO)

(fot. MMARLEY)
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Kamienne mog¹ byæ ciête lub ³amane – o nieregularnych kszta³tach. Najtrwalsze s¹

p³yty wykonane z granitu, bazaltu lub sjenitu. 1 m2 kosztuje od 50-60 z³. 

P³yty betonowe mog¹ byæ kwadratowe lub prostok¹tne, jednobarwne lub z dodatkiem

kolorowego kruszywa. Uk³ada siê je bezpoœrednio obok siebie lub w odstêpach, 

w których mo¿na posiaæ trawê lub wysypaæ ¿wir. Ich spory format i prosty kszta³t

umo¿liwia szybkie u³o¿enie nawierzchni. 

A mo¿e kamienne 
lub betonowe p³yty chodnikowe?

Bruk klinkierowy jest bardzo trwa³y 

i odporny na zabrudzenia oraz odbarwienia.

Na œcie¿ki nadaje siê ceg³a matowa (nieszkli-

wiona), a najlepsza jest ta pochodz¹ca z

rozbiórki. Bruk drewniany natomiast mo¿na

u³o¿yæ z ciêtych, grubych konarów lub drew-

nianej kostki sosnowej albo akacjowej

(impregnowanej ciœnieniowo œrodkiem 

grzybobójczym). Aby zabezpieczyæ bruk

przed rozsuwaniem siê, œcie¿ki nale¿y

ograniczyæ krawê¿nikami, a szczeliny

miêdzy kostkami wype³niæ drobnym ¿wirem

lub piaskiem. 

Bruk z drewna lub
klinkieru? Kostkê nale¿y zaimpregnowaæ, co j¹ wzmocni, uszczelni i uodporni na czynniki atmo-

sferyczne. Zmniejsza siê te¿ w ten sposób jej nasi¹kliwoœæ (ok. 10%), dziêki czemu mro-

zoodpornoœæ wzrasta o ok. 50%, a odpornoœæ na œcieranie o ok. 40%. Zaimpregnowana

nawierzchnia jest te¿ mniej podatna na powstawanie wykwitów na skutek dzia³ania

wody i wilgoci. Impregnat nanosi siê po u³o¿eniu nawierzchni. 

Jak pielêgnowaæ nawierzchniê z kostki? 

Jest to nawierzchnia z betonu

uk³adanego na miejscu budowy – klasy

B25, zbrojonego w³óknami propy-

lenowymi i barwionego powierzchnio-

wo. Mo¿e imitowaæ kamieñ, ceg³ê,

piaskowiec, bruk rzymski, granitowy,

p³ytê kamienn¹, a nawet stare deski.

Uk³adaniem takich nawierzchni 

– nazywanych „pressbetonem” zajmuj¹

siê wyspecjalizowane firmy. W ci¹gu

jednego dnia trzyosobowa ekipa mo¿e

u³o¿yæ 100 m2 takiej nawierzchni. 

Po przygotowaniu pod³o¿a 

– w deskowaniu – uk³ada mieszankê

betonow¹ z odpowiednimi dodatkami.

Nastêpnie za pomoc¹ elastycznych form

z tworzyw sztucznych odciska wybrany

wzór. 

Co to jest beton stemplowany?

Tradycyjne cceg³y mmaj¹ rró¿ne oodcienie cczerwieni

– ood ppomarañczowego ddo bbr¹zu,

ale bbywaj¹ tte¿ cczarne

Zaimpregnowana nnawierzchnia jjest oodporna nna

porastanie mmchem ii ppojawianie ssiê pporostów

Beton sstemplowany ppozwala nna

szybkie uu³o¿enie ppowierzchni

(fot. BBRUK-BBET)

(fot. CCRH KKLINKIER)

(fot. SSILIKONY PPOLSKIE)

(fot. BBAUTECH)
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