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N
awierzchnie z kostki brukowej są

trwałe, a dzięki szczelinom pomię-

dzy poszczególnymi elementami łatwo

odpływa z nich woda. Na starannie wyko-

nanej powierzchni nie tworzą się kałuże,

zaś liście czy nagromadzony piasek łatwo

usunąć. Uszkodzoną powierzchnię szyb-

ko naprawimy, wymieniając zniszczone

elementy. Kostka brukowa jest produko-

wana z betonu oraz kamieni naturalnych.

Kostka jak liść dębu

Dostępna jest kostka w wielu kształ-

tach i kolorach, co pozwala na ułożenie

efektownych nawierzchni 1. Szczególnie

elegancko wyglądają nawierzchnie z ko-

stek o kolorach cieniowanych.

Kostka betonowa produkowana jest

jako jedno- i dwuwarstwowa. 

Kostka jednowarstwowa jest wytwa-

rzana z jednego rodzaju betonu. Może być

barwiona w masie, dzięki czemu niewiel-

kie uszkodzenia powierzchni są mało wi-

doczne. 

Kostki dwuwarstwowe mają spodnią

warstwę konstrukcyjną oraz wierzchnią

warstwę dekoracyjną, w której rozprowa-

dzony jest barwnik. Warstwa ta może do-

datkowo imitować naturalny kamień:

granit, marmur, bazalt. Odmianą kostek

dwuwarstwowych są elementy z dodat-

kiem bazaltu – spodnia warstwa to beton

konstrukcyjny, natomiast do wierzchniej

dodany jest granulat kamienny. 

Wierzchnia warstwa kostek betono-

wych może być gładka, piaskowana bądź

śrutowana, dzięki czemu wyglądem przy-

pomina starą nawierzchnię 2. Górne kra-

wędzie kostek mogą być proste lub fazo-

wane. Krawędzie fazowane ułatwiają

spływanie wody w szczeliny między ele-

mentami i następnie do podłoża. 

Kostki betonowe wytwarzane są

w wielu kształtach geometrycznych oraz

nieregularnych. Najbardziej popularne to
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ŚCIEŻKI
z bruku i betonu

fot. Libet

W każdym ogrodzie są

ścieżki i podjazdy dla

samochodu. Wykonuje się

je z różnych materiałów,

wśród nich niezwykle

popularna jest kostka

brukowa. Ale także

z wylewanego betonu

można wykonać efektow-

ną nawierzchnię.

Anna Grocholska

1 Z kostek

w różnych

kształtach i kolorach

można ułożyć

oryginalnie

wyglądającą

nawierzchnię

(fot. Libet)
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kwadrat, prostokąt, sześciokąt, fala, do-

mino (zwane także kością) oraz liść dębu.

Te same kształty u poszczególnych produ-

centów mają inne nazwy handlowe. Niek-

tóre kostki są przeznaczone do układania

wzorów sprawiających wrażenie trójwy-

miarowości. Spotęguje je zastosowanie

elementów w kilku kolorach lub w róż-

nych odcieniach. 

Obecnie kostka produkowana jest

w wielu kolorach 3. Oprócz szarego jest

dostępny czerwony, brązowy, zielony, gra-

fitowy a także niebieski, biały i żółty.

Kostkę brukową można impregno-

wać, dzięki czemu jest bardziej odporna

na zamarzanie i odmarzanie. Niektórzy

producenci sprzedają kostkę impregno-

waną w trakcie produkcji. Jeśli tak nie

jest, można odpowiedni preparat nanieść

już po ułożeniu nawierzchni.

Jeśli szczególnie podoba nam się kost-

ka w intensywnych kolorach, dobrze za-

stanówmy się, czy ułożona przed domem

nie przytłumi elementów małej architek-

tury, obecnych przecież w każdym ogro-

dzie oraz roślin. 

Betonową kostką brukową można wy-

kładać także powierzchnie o kształcie ko-

ła czy półkola 4. Potrzebne są jednak

w tym celu zestawy elementów o różnej

wielkości – znajdują się w ofercie niek-

tórych producentów. Zestawy sprzedawa-

ne są na paletach zawierających kostki

o różnych rozmiarach – najczęściej od

trzech do pięciu.

Z kostki o śrutowanej powierzchni

można układać rozety imitujące stary

bruk. W sprzedaży są też elementy o po-

wierzchni licowej imitującej naturalny

kamień – najczęściej bazalt, granit, porfir

lub marmur. Najczęściej spotykane kolo-

ry to szary i żółty granit, czarny bazalt,

biały marmur, czarno-czerwony porfir.

Jeżeli ścieżka będzie bardzo uczęsz-

czana – np. dojście do domu lub narażona

na duże obciążenia – np. podjazd dla sa-

mochodu, należy jej boczne krawędzie za-

bezpieczyć przed rozsuwaniem się ele-

mentów 5. W przydomowych ogrodach

stosuje się przede wszystkim obrzeża –

długie i wąskie kształtki betonowe, które

po prawidłowym ułożeniu nie wystają po-

nad powierzchnię dróżki. Obrzeża mogą

być proste, łukowe lub narożne. Krawę-

dzie ścieżki można też zabezpieczyć róż-

nej wysokości palisadami. Stosując wyso-
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Kostka betonowa jest produkowana w kilku grubościach:

� 4 cm – do wykładania ciągów pieszych oraz przeznaczonych do ruchu samochodów o ciężarze do

2. ton;

� 6 cm – do wykładania nawierzchni przenoszących obciążenia do 3,5 ton;

� 8 cm – tak gruba kostka nie ma zastosowania w otoczeniu domów jednorodzinnych, gdyż mogą po niej

jeździć samochody ciężarowe;

� 10 cm – kostka wytrzymująca największe obciążenia, stosowana jest na placach magazynowych, po

których porusza się ciężki sprzęt.

Nie warto kupować kostki bardziej wytrzymałej niż to wynika z planowanego obciążenia, gdyż im

grubsza, tym droższa. 

Co na ścieżkę, co na plac>>

2 Odpowiednio dobrana kostka betonowa imi-

tuje starą nawierzchnię (fot. EHL Polska) 

4 Z zestawów kostek o różnych kształtach

można układać wzory koliste (fot. Rouwdach)

3 Kostka betonowa produkowana jest w wielu

kolorach (fot. IBF)

5 Jedno z rozwiązań służących do zabezpie-

czenia nawierzchni z drobnych elementów

przed rozsuwaniem (fot. Ekobord)
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kie elementy, można w boku traktu skon-

struować donicę lub podeprzeć skarpę.

Niektórzy producenci oferują wzory pali-

sad dopasowane kształtem i kolorem do

niektórych modeli kostki 6.

Naturalny kamień

Bardzo popularna jest kostka granito-

wa w kolorach od jasnoszarego do żółto-

rudego; kamień ma różną ziarnistość 7.

Oprócz granitu na rynku dostępne są

kostki ze sjenitu lub bazaltu w kolorze

czarnym a także z serpentynitu i wapie-

nia.

Kostka kamienna ma kształt nieregu-

larnych sześcianów; jest bardzo trwała,

a ponadto efektowna 8. Produkowana

jest w różnych wielkościach. Kostką o bo-

ku 4-6 cm wykłada się najczęściej ciągi

piesze, a wymiar 9-11 cm pozwala na wy-

konanie np. podjazdów dla samochodów

osobowych. Kostka największa - 15-17 cm

– jest stosowana na ciągi przeznaczone

nawet dla samochodów ciężarowych, do-

skonale nadaje się też na obrzeża ścieżek

oraz dróg. 

Kostki mogą mieć powierzchnię su-

rowo-łupaną oraz gładką – uzyskaną

w wyniku cięcia ich piłą do kamienia

a następnie poddawaną procesowi pło-

mieniowania, groszkowania lub piasko-

wania, uzyskując powierzchnię chropo-

watą. Dostępna jest również kostka tzw.

rustykalna, o zaokrąglonych krawę-

dziach. Najkorzystniej jest kupować ka-

mienną  kostkę brukową bezpośrednio

u producenta.

Tak jak z cegły

Do wykonywania tzw. ciągów pie-

szych stosuje się też bruk klinkierowy.

Są to kostki o kształcie regularnego

sześcianu o przykładowych wymiarach

98x98x50 mm, rombu czy trapezu.

Dostępny jest w handlu klinkier

w różnych kolorach. Oprócz naturalne-

go ciemnoczerwonego jest też brązowy,

rudy, brunatny, antracytowy oraz...

biały. Możemy więc pokusić się także

o wykonanie rozmaitych wzorów, w tym

rozet 9. 
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Szczególnym rodzajem kostki betonowej są

wyroby z betonu porowatego, pod nazwą  kli-

mapor. Dzięki dodaniu w procesie produkcyj-

nym kruszywa o dużej wielkości ziaren, w beto-

nie powstają pory umożliwiające przesiąkanie

wody do gruntu. Dzięki dobrej zdolności filtra-

cyjnej możliwe jest ścisłe układanie nawierzch-

ni. Beton porowaty może być stosowany do wy-

kładania ścieżek i podjazdów dla samochodów.

Beton z porami>>

Tak wygląda nawierzchnia  z klimaporu

(fot. EHL Polska)

9 Klinkier produkowany jest w różnych kolo-

rach; nawierzchnia wygląda bardzo ładnie

(fot. CRH Klinkier)

7 Granitowa kostka efektownie wygląda w ze-

stawieniu z kostką betonową imitującą stary

bruk (fot. IBF)

8 Kostka granitowa jest dostępna w różnych

kolorach; także drobnoziarnista

(fot. Rustykal Granit)

Preparaty impregnujące wzmacniają, uszczel-

niają powierzchnię kostki i czynią ją odporną na

czynniki atmosferyczne. Zmniejsza się w ten spo-

sób nasiąkliwość kostki brukowej o ok. 10%, dzięki

czemu mrozoodporność wzrasta o ok. 50%. Jedno-

cześnie o ok. 40% wzrasta odporność na ścieranie.

Wyroby są też mniej podatne na powstawanie wy-

kwitów pod wpływem wody i wilgoci.

Zalety impregnacji>>

6 Nawierzchnię z kostki brukowej możemy

zabezpieczyć palisadą (fot. Jadar)
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Bruk drewniany

Nawierzchnię można wykonać z kołków drewnianych. W handlu

są dostępne gotowe kołki sosnowe i akacjowe o wymiarach: długość

15 cm, średnica 3-10 cm. Materiał jest impregnowany ciśnieniowo

środkiem grzybobójczym.

Klocki ustawia się pionowo jeden przy drugim, uzyskując rodzaj

bruku o dużej wysokości. Konieczne jest wykonanie obrzeży, które

zabezpieczą elementy przed rozsuwaniem. Szczeliny pomiędzy koł-

kami wypełnia się bardzo drobnym żwirem lub piaskiem i zamula

wodą.

Z drewna produkuje się poza tym kostkę brukową. Ma ona

kształt sześcianów, ułożona z niej powierzchnia jest ścisła. Ewentual-

ne większe szczeliny pomiędzy elementami należy zamulić piaskiem

i wodą. 

Płyty betonowe

Stosuje się elementy wielkowymiarowe, wykonywane z wyle-

wanego na placu budowy betonu monolitycznego oraz płyty chod-

nikowe.

Beton stemplowany – mieszanka betonowa może być barwiona

w masie. Najczęściej spotykane kolory to szary i czerwonawy. Mie-

szankę wylewa się bezpośrednio w docelowym miejscu. W celu jej

wzmocnienia, masę zbroi się włóknami polipropylenowymi. Po wy-

laniu najczęściej beton powleka się utwardzaczem, który może go

jednocześnie barwić. W jeszcze plastycznym materiale odciska się

wzór za pomocą stempli -. Zależnie od użytych barwników i kształ-

tu stempli można uzyskać wygląd nawierzchni imitujący np. kamień

naturalny lub kostkę brukową. Impregnacja wyschniętej nawierzch-

ni roztworem akrylowym zmniejsza jej nasiąkliwość, podatność na

zabrudzenia i sprawia, że kolor staje się bardziej intensywny.

Płyty chodnikowe – także są wykonywane z betonu, który może być

barwiony w masie – płyta ma kolor jednolity lub cieniowany. Najpow-

szechniej spotykane barwy to: szara, brązowa, czerwona, pomarańczowa,

zielona. Górna powierzchnia jest gładka, piaskowana, posypana grysem

kamiennym lub ma odciśnięty za pomocą stempli wzór, np. imitujący

układ kilku mniejszych

elementów. Płyty te, tzw.

chodnikowe, mają gru-

bość 4-8 cm (najczęś-

ciej spotykane wymiary

to kwadrat 40x40 cm

oraz prostokąty 20x50

i 35x100 cm) i można je

układać tylko na ciągach

pieszych.

Płyty mogą być

układane na styk lub

luźno – w odstępach

- Dodanie do betonu

włókien polipropylenowych

zwiększa wytrzymałość

nawierzchni,

a stemplowanie – estetykę

(fot. Bautech)
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regularnych i nieregularnych. Układając płyty luźno należy za-

chować pomiędzy środkami kolejnych elementów odległość ok.

70 cm, co pozwoli poruszać się po ścieżce normalnym krokiem !.

Pomiędzy płytami układanymi na styk musi pozostać niewielka

szczelina, ułatwiająca odprowadzanie wody z nawierzchni. Zamu-

la się ją piaskiem i wodą. 

Planując wykonanie ścieżki z płyt, warto tak określić jej szero-

kość, aby była to wielokrotność wymiary wybranej płyty. Unikamy

wtedy kłopotliwego cięcia.

�

P R Z E G L Ą D  R Y N K U

! Płyty ogrodowe mogą być barwione, a ich powierzchnia nie musi być

gładka (fot. Probet Dasag)

REKLAMY
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