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PRZEGL D RYNKU

NAWIERZCHNIE

Monopol 
na ogrodowe dukty

Najbardziej popularnym 

materia em na 

nawierzchnie jest 

kostka brukowa. Jest 

powszechnie dost pna, 

oferowana w szerokiej 

gamie kolorów 

i kszta tów a przy 

tym niedroga. Cho

najcz ciej stosowana 

nie jest jednak jedynym 

materia em na ogrodowe 

cie ki i podjazdy…

 JOANNA D BROWSKA

N
awierzchnie z kostki brukowej s

wyj tkowo trwa e, a dzi ki szczeli-

nom pomi dzy elementami dobrze 

odprowadzaj  wod . Na dobrze wykonanej 

nawierzchni nie tworz  si  ka u e, atwo 

te  z niej usun  li cie i piasek, a uszko-

dzony chodnik lub podjazd atwo napra-

wi , wymieniaj c tylko zniszczone ele-

menty.

MATERIA
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

Produkuje si  j  z mieszanki betonowej 

z dodatkami uszlachetniaj cymi, formu-

j c j  w specjalnych wibroprasach, dzi ki 

czemu gotowe kostki s  dobrze zag szczo-

ne, g adkie i „trzymaj ” wymiary.

Mog  by  kwadratowe, prostok tne, sze-

ciok tne, w kszta cie fali (o agodnie wy-

gi tych brzegach) oraz domina. Dost pne 

s  w wielu kolorach, od szarego, przez czer-

wony, br zowy, zielony, grafitowy, a tak e

niebieski, bia y i ó ty. Kostk  mo na wy-

k ada  tak e powierzchnie o kszta cie ko a

czy pó kola. Stosuj c odpowiednie zesta-

wienia kszta tów i barw mo na nawet uzy-

ska  wzory, które sprawiaj  wra enie trój-

wymiarowych. 

Górne kraw dzie kostek mog  by proste 

lub fazowane (z uko nie ci tymi kraw -

dziami), dzi ki czemu s  bardziej odpor-

ne na obicia i wyszczerbienia. Kraw dzie 

fazowane u atwiaj  równie  sp ywanie wo-

dy w szczeliny mi dzy kostkami. 

Powierzchnia kostek mo e by g adka lub 

rutowana.

Z kostek rutowanych mo na uk ada  ro-

zety imituj ce stary bruk. W sprzeda y s

te  elementy o powierzchni licowej imitu-

j cej naturalny kamie  – najcz ciej bazalt, 

granit, porfir lub marmur.

Kostki jednowarstwowe – wytwarza 

si  w ca o ci z jednego rodzaju betonu. 

Barwione s  w masie, dzi ki czemu ubyt-

ki wskutek uszkodze  s  na nich ma o

widoczne. 

Kostki dwuwarstwowe – sk adaj  si  ze 

spodniej warstwy konstrukcyjnej oraz 

wierzchniej z barwnikiem. G bsze uszko-

dzenie powierzchni pozostawia na nich ja-

niejszy, niemo liwy do usuni cia lad. 

KOSTKA KAMIENNA

Jest bardzo trwa a i efektowna, ale te  spo-

ro dro sza od betonowej. Jest bardzo od-

porna na cieranie i ciskanie. Im wi ksze 

elementy, tym stabilniejsza nawierzchnia 

– dlatego mniejsze przeznaczone s  do 

wyk adania cie ek, tarasów i podjazdów 

z przewidywanym niewielkim ruchem sa-

mochodów, wi ksze – na nawierzchnie in-

tensywnie u ytkowane, na przyk ad pod-

jazdy dla ci kich samochodów. Zasady 

uk adania kostki kamiennej s  niemal iden-

tyczne jak betonowej. 

Najbardziej popularna jest kostka granito-

wa (w kolorach od jasnoszarego do ó toru-

dego), sjenitowa lub bazaltowa (w kolorze 

czarnym), a tak e z serpentynitu i piaskow-
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ca. Najcz ciej ma kszta t nieregularnych 

sze cianów, ale mo na równie  kupi  kostk

o zaokr glonych kraw dziach (tzw. rusty-

kaln ). Wymiary kostki kamiennej nie s

podawane dok adnie, ale jako wymiar przy-

bli ony, z tolerancj  do 2-3 cm, poniewa

kostki te nie s  ci te, lecz powstaj  przez 

od upywanie z bloków  skalnych. 

TO CO WA NE
TRWA O  I WYTRZYMA O  KOSTKI

Wytrzyma o  nawierzchni z kostki zale y

nie tylko od jej grubo ci i od wytrzyma o-

ci na ciskanie (50 lub 35 MPa), ale rów-

nie  od pod o a, na którym zosta a u o ona. 

Im jest ono twardsze, tym szerzej i g biej 

rozchodz  si  si y nacisku oraz napr enia. 

Dlatego nawet kostka niewielkiej grubo-

ci, u o ona na bardzo twardym gruncie, 

wytrzymuje stosunkowo du e obci enia 

i odwrotnie – nawierzchnia z grubej kostki 

u o ona na le utwardzonym gruncie nie 

b dzie wystarczaj co trwa a. Warto o tym 

pami ta , analizuj c rodzaj obci e  i gru-

bo  podbudowy.

KSZTA T I PRZEBIEG CIE KI

Przebieg cie ek mo na wyznaczy  palika-

mi, powi za  je sznurkiem, obejrze  efekt 

z ka dej strony i przej  si  po tak wyzna-

czonych trasach, eby sprawdzi , czy b d

wygodne. Inny sposób to wytyczenie cie-

ek tam, gdzie zosta y wydeptane podczas 

u ytkowania ogrodu.

Z PROJEKTEM CZY BEZ?

Decyduj c si  na wyko czenie przydomo-

wych nawierzchni kostk  brukow , warto 

wybra  tak  firm , która oprócz uk adania 

oferuje równie  wykonanie kilku propozy-

cji projektów. Najcz ciej projekt wliczo-

ny jest w cen  lub koszt jego wykonania 

odejmowany jest po u o eniu nawierzch-

ni. Wa ne jest, by przemy le  kwesti  ko-

lorystyki, wielko ci elementów, czenia 

kolorów i wkomponowania dekoracyjnych 

rozet. Nale y pami ta , by dopasowa  ko-

lorystyk  nawierzchni do barw elewacji 

domu. Wa ne równie  jest to, by nie prze-

sadzi  z ilo ci  kolorów. Zbytnia pstroka-

cizna szybko mo e si  znudzi . Poza tym 

za tak  ekstrawagancj  zap acimy na pew-

no wi cej. 

NAJTANIEJ KOMPLEKSOWO

Nie warto uk ada  kostki samodzielnie. 

Cho  wydaje si  to ma o skomplikowane, 

wymaga do wiadczenia i odpowiednie-

go sprz tu. Najwygodniej zamówi  kom-

pleksow  us ug , która obejmie projekt 

nawierzchni i jej wykonanie cznie z ma-

teria em, transportem, pracami ziemnymi 

i sprz taniem. Najcz ciej w koszt metra 

kwadratowego nawierzchni, oprócz same-

go materia u, wlicza si  prace ziemne (bez 

wywozu ziemi), przygotowanie pod o a (np. 

z piasku stabilizowanego cementem lub sa-

mej podsypki piaskowej albo podbudowy 

betonowej) oraz wype nienie szczelin, np. 

piaskiem (kostka betonowa) albo zasypk

granitow  (kostka kamienna).

Firm wykonawczych najlepiej szuka  na 

stronach internetowych producentów kost-

ki, którzy polecaj  autoryzowane firmy 

brukarskie. 

im grubsza, tym lepsza

4 cm 
ci gi piesze oraz podjazdy dla samochodów o ci arze do 
2 ton (samochód osobowy, ma olitra owy wa y 1 ton ,
du a limuzyna 1,5-2 tony)

6 cm
nawierzchnie przenosz ce obci enia do 3,5 tony (samocho-
dy pó ci arowe)

8 cm podjazdy dla samochodów ci arowych

10 cm place magazynowe, po których porusza si  ci ki sprz t

grubo  kostki 

w zale no ci od miejsca 

jej stosowania

miejsce stosowania

Betonowa kostka brukowa produkowana jest równie w kolorach melan owychBetonowa kostka brukowa produkowana jest równie  w kolorach melan owych 

fo
t

fo
t.

PO
LB

RU
K

. P
O

LB
RU

K

PAMI TAJ O TYM,, E…PAMI TAJ O TYM,, E…
cie ka w ogrodzie powinna mie

min. 80 cm szeroko ci, aby swobod-

nie min y si  na niej dwie osoby,

nawierzchni  nale y uk ada  rów-

no z powierzchni  trawnika, aby nie 

utrudnia  sobie koszenia trawy,

wybrany materia  powinien by  mro-

zoodporny i antypo lizgowy
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IDZIEMY NA ZAKUPY
Zanim zap acimy za materia , obejrzyjmy 

kilka losowo wybranych elementów – be-

ton powinien by  g adki, bez rys, p kni

i ubytków. Zwró my uwag  na kraw dzie 

kostek – musz  by  równe i proste. Wa ne 

s  te  kolor i faktura wierzchniej warstwy 

– powinny by  jednolite, bez plam. 

WI CEJ NA ZAPAS

Dobrze jest kupi  troch  wi ksz  ilo

 kostki, ni  ta okre lona pocz tkowo, bo 

nie ma adnej gwarancji, e dokupiona pó -

niej (gdyby jej zabrak o podczas uk adania) 

b dzie mia a identyczny kolor. Warto rów-

nie  mie  ma y zapas na ewentualne pó -

niejsze naprawy.

JAK SI  UK ADA KOSTK
 Usuni cie humusu. Od zdj cia warstwy 

ziemi urodzajnej, zwanej humusem, rozpo-

czyna si  wszelkie prace ziemne. Zale nie 

od przeznaczenia nawierzchni, usuwa si

od 20 do 50 cm ziemi i odk ada j  na pry-

zm  – do wykorzystania w ogrodzie.

 Wyrównanie i zag szczenie pod o a. 

Wykop po usuni ciu humusu  oczyszcza si

z kamieni i korzeni, po czym ubija pod o e

zag szczark  mechaniczn , nadaj c jej 3-4 

procentowy spadek na boki, aby zapewni

sp ywanie wody z nawierzchni. 

 Uk adanie obrze y i kraw ników. Roz-

mieszcza si  je wzd u  kraw dzi wykopu 

wykonanego pod cie k  lub w rowkach 

wyci tych w podbudowie. Uk ada si  je na 

podsypce cementowo-piaskowej lub war-

stwie chudego betonu.

 Podbudowa. Jest to warstwa no na i za-

razem filtracyjna. Wykonuje si  j  z zag sz-

czonej pospó ki, wiru, t ucznia lub gruntu 

stabilizowanego cementem. Grubo  pod-

budowy nale y dostosowa  do przeznacze-

nia nawierzchni:

 15 cm – na cie kach,

 20 cm – na podjazdach.

 Podsypka. Jest to warstwa wyrównaw-

cza z piasku, najlepszy jest p ukany, grubo-

ci 3-5 cm. Zamiast czystego piasku mo na

u y  jego mieszaniny  ze wirkiem o frak-

cji ziaren do 2 mm. 

 Uk adanie kostki. Zaczyna si  od kra-

w dzi nawierzchni. Kolejne rz dy uk ada 

fo
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Kolorowe rozety s efektown ozdob jednokolorowej nawierzchni Kolorowe rozety s  efektown  ozdob  jednokolorowej nawierzchni

PROBET DASAG oferuje 
 płytki posadzkowe,
 płytki tarasowe,
  oraz okładziny schodowe, parapety, płyty fasadowe, płytki 

chodnikowe, bloki schodowe.

PROBET-DASAG Sp. z o.o.
ul. Przeładunkowa 1, 68-200 Żary
tel. 068 363 16 20, faks 068 363 16 21

PROBET DASAG 

ul. Kluczborska 11, 41-508 Chorzów
tel. 032 245 91 21, 245 94 14
faks 032 245 94 15
www.dasag.pl, e-mail: info@dasag.pl

REKLAMA

nawierzchnia

podsypka warstwa no na

grunt rodzimy

Przekrój przez nawierzchni z kostki Przekrój przez nawierzchni  z kostki
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si , kl cz c na ju  u o onych, aby nie nisz-

czy  przygotowanej podsypki. Pomi dzy 

kostkami trzeba zostawia  szczeliny szero-

ko ci ok. 3 mm. Po u o eniu nawierzchni 

szczeliny mi dzy kostkami trzeba wype -

ni  piaskiem, a jego nadmiar zmie .

 Ubicie traktu. Po u o eniu ca ej na-

wierzchni nale y mocno dobi  kostki do 

pod o a wibratorem powierzchniowym 

z gumow  stop .

Uwaga! Kostk  nale y uk ada  tak, eby 

jej górna powierzchnia znalaz a si  nieco 

powy ej docelowego poziomu – po ubiciu 

osi dzie na g boko  ok. 1 cm

KRAW NIKI, OBRZE A, 
PALISADY
Wszystkie wymienione elementy mog

by  betonowe, kamienne lub  z tworzyw 

sztucznych.

Obrze a nale y uk ada  na powierzchni 

gruntu, by nie wystawa y ponad p aszczy-

zn  nawierzchni. Kraw niki natomiast 

wkopuje si  w grunt tak, by nieco wysta-

wa y ponad cie k .

Na podjazdach i w innych miejscach, gdzie 

b d  si  porusza  samochody,  kraw -

niki musz  by  osadzone na awach be-

tonowych. Na cie kach przeznaczonych 

dla pieszych wystarczaj  tylko obrze a. 

Palisady polecane s  do uk adania na nie-

wysokich nasypach, gdy  zapobiegaj  osu-

waniu si  ziemi.

KORYTKA I KRATKI 
ODP YWOWE
Ich zadaniem jest odprowadzanie wody 

deszczowej do kanalizacji lub do w asnych 

urz dze  rozs czaj cych. Korytka uk ada 

si  wzd u   nawierzchni, a kratki w po-

przek podjazdów (zw aszcza szerokich). 

Ka de korytko jest od wierzchu zakryte 

kratk , która wytrzymuje ci ar samocho-

du. Korytko umieszczone przed wjazdem 

do gara u w piwnicy zabezpiecza przed na-

p ywaniem wody deszczowej.

PRZECIW OBLODZENIU
Na cie kach i podjazdach z kostki bruko-

wej w czasie zimy mo e by lisko, ale mo -

na temu zapobiec, je li pod nawierzchni

zainstaluje si  system przeciwoblodzenio-

wy. Mog  to by :

kable grzejne, których d ugo  dobie-

ra si  zale nie od wielko ci powierzch-

ni i potrzebnej mocy grzewczej (na 

powierzchniach odkrytych potrzeba 

250-300 W/m2),

maty grzejne, produkowane w gotowych 

zestawach przygotowanych do bezpo-

redniego u o enia.

Pod nawierzchni  z kostki brukowej na pod-

o e wysypuje si  cienk  (2-3 cm) warstw

piasku, na niej uk ada mat , przysypuje j

kolejn  warstw  piasku tej samej grubo ci 

co poprzednia i po u o eniu rurki ochron-

nej (s u cej do przeprowadzenia prze-

wodu czujnika) ca o  przykrywa kostk .

Kable grzejne uk ada si  równomiernie pod 

powierzchni  gruntu. Pod cie kami uk a-

da si  je na ca ej powierzchni, a na podjaz-

dach tylko pod pasem nawierzchni, po któ-

rej je dz  ko a samochodów.

Kable uk ada si  na  siatce zbrojeniowej 

(przeciwskurczowej) lub mocuje specjal-

REKLAMA

www.semmelrock.pl

Firma należy do koncernu

SZLACHETNA KOSTKA BRUKOWA

Piękne nawierzchnie z kostki  brukowej 
Semmelrock – cóż więcej.
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Nawierzchni cie ek i podjazdów mo na wy-

ko czy  tak e innymi materia ami. 

PodkPodk ady kolejoweady kolejowe – d bowe lub sosnowe, 

pozyskuje si  z rozbiórki torów kolejowych. 

S  bardzo trwa e, dzi ki  zaimpregnowa-

niu (pod ci nieniem) olejem kreozotowym, 

który zabezpiecza je przed szkodnikami 

i dzia aniem czynników atmosferycznych. 

Sprzedawane s  w du ych centrach ogrod-

niczych.    

Uwaga!Uwaga! Podk adów kolejowych nie nale y

stosowa  na placach zabaw dla dzieci, bo 

olej krezotowy wydziela, zw aszcza pod-

czas du ych upa ów, nieprzyjemny zapach, 

szkodliwy dla zdrowia.

Bruk drewniany.Bruk drewniany. Mo na u o y  z ci tych, 

grubych konarów lub drewnianej kost-

ki sosnowej b d  akacjowej (impregno-

wanej ci nieniowo rodkiem grzybo-

bójczym). Aby zabezpieczy  bruk przed 

rozsuwaniem si , cie ki nale y ograni-

czy  kraw nikami, a szczeliny mi dzy 

kostkami wype ni  drobnym wirem lub 

pisakiem. 

wir.wir. Jest tani, atwy do u o enia, dobrze 

przepuszcza wod . Tona wiru wystar-

czy na u o enie nawierzchni o powierzch-

ni ok. 10 m2.

Bruk z klinkieru.Bruk z klinkieru. Jest bardzo trwa y i od-

porny na zabrudzenia oraz odbarwienia. 

Tradycyjne ceg y maj  ró ne odcienie czer-

wieni – od pomara czowego do br zu, ale 

bywaj  te  czarne. Na cie ki nadaje si

ceg a matowa (nieszkliwiona), a najlepsza 

jest ta pochodz ca z rozbiórki. 

Kamienne lub betonowe pKamienne lub betonowe p yty chodniko-yty chodniko-

we.we. Kamienne mog  by  ci te lub amane 

– o nieregularnych kszta tach. Najtrwalsze 

s  p yty wykonane z granitu, bazaltu lub 

sjenitu. P yty betonowe mog  by  kwadra-

towe lub prostok tne, jednobarwne lub 

z dodatkiem kolorowego kruszywa. Uk ada 

si  je bezpo rednio obok siebie lub w od-

st pach, w których mo na posia  traw

lub wysypa wir. Ich spory format i pro-

sty kszta t umo liwia szybkie u o enie na-

wierzchni. 

Betonowe p yty a uroweBetonowe p yty a urowe – porastaj  tra-

w  lub wype nia si  je wirem. Idealne 

do ogrodowych nasypów oraz podjazdów. 

Trwa e i odporne na du e obci enia (sa-

mochody).

Beton stemplowany.Beton stemplowany. Jest to nawierzchnia 

z betonu klasy B25 uk adanego na miejscu 

budowy. Beton jest zbrojony w óknami pro-

pylenowymi i barwiony powierzchniowo. 

Mo e imitowa  kamie , ceg , piaskowiec, 

bruk rzymski, granitowy, p yt  kamienn ,

a nawet stare deski. Uk adaniem takich 

nawierzchni – nazywanych „pressbeto-

nem” zajmuj  si  wyspecjalizowane firmy. 

W ci gu jednego dnia trzyosobowa ekipa 

mo e u o y  100 m2 takiej nawierzchni. Po 

przygotowaniu pod o a – w deskowaniu 

– uk ada si  mieszank  betonow  z odpo-

wiednimi dodatkami. Nast pnie za pomo-

c  elastycznych form z tworzyw sztucznych 

odciska wybrany wzór.

ZAMIAST KOSTKIZAMIAST KOSTKI
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podk ady kolejowepodk ady kolejowe bruk drewnianybruk drewniany bruk klinkierowybruk klinkierowy 

p yty betonowep yty betonowe betonowe p yty a urowebetonowe p yty a urowe beton stemplowanybeton stemplowany 
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n  ta m  monta ow . Du e powierzchnie 

podjazdów dzieli si  na mniejsze przez wy-

konanie szczelin dylatacyjnych. 

System przeciwoblodzeniowy powinna w -

cza  automatyka steruj ca. Najlepszy jest 

regulator z czujnikiem temperatury i wil-

gotno ci (zainstalowanym w nawierzchni), 

poniewa  w cza ogrzewanie tylko wtedy, 

gdy warunki sprzyjaj  oblodzeniu. Ta szy 

od niego regulator z czujnikiem samej 

temperatury (umieszczonym na nienas o-

necznionej cianie) nie jest ju  tak ekono-

miczny – w cza ogrzewanie wtedy, gdy 

temperatura spada poni ej tej zaprogra-

mowanej przez u ytkownika. Oznacza to, 

e system b dzie w cza  si  tak e wtedy, 

gdy jest sucho i nie ma lodu.

REKLAMA
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Obrze a umo liwiaj u o enie nawierzchni Obrze a umo liwiaj  u o enie nawierzchni 
z kostki o dowolnym kszta ciez kostki o dowolnym kszta cie

Betonowe palisady zabezpieczaj ziemi przedBetonowe palisady zabezpieczaj  ziemi  przed 
osuwaniem si oraz stanowi barier dla ro linosuwaniem si  oraz stanowi  barier  dla ro lin 

WA NA IMPREGNACJAWA NA IMPREGNACJA
Kostk  nale y zaimpregnowa , co j

wzmocni, uszczelni i uodporni na czyn-

niki atmosferyczne. Zmniejszy si  te

w ten sposób jej nasi kliwo  (o ok. 

10%), dzi ki czemu mrozoodporno

wzro nie ok. 50%, a odporno  na cie-

ranie – ok. 40%. Zaimpregnowana na-

wierzchnia b dzie te  mniej podatna na 

powstawanie wykwitów na skutek dzia-

ania wody i wilgoci. Impregnat nanosi 

si  po u o eniu nawierzchni. 
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Na ogrzewanym podje dzie nigdy nie jest lisko Na ogrzewanym podje dzie nigdy nie jest lisko
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