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Kostki kamienna i d bowa, którymi wyk a-

dano m.in. dukty komunikacyjne i dziedzi -

ce zamków, znane s  od stuleci. Co innego 

betonowa kostka brukowa, która upowszech-

ni a si  w Polsce dopiero kilkana cie lat 

temu. Kostk  betonow  produkuje si  dzi

w coraz wi kszym wyborze kolorów i wzo-

rów. atwo si  j  uk ada, jest odporna na 

mróz, wytrzyma a i trwa a. U o one z niej 

cie ki i podjazdy s  równe i atwe do utrzy-

mania w czysto ci. I cho  zwykle nie maj

szlachetno ci nawierzchni kamiennych, nie-

które mog  je do z udzenia przypomina .

Rodzaje kostki brukowej
Kostka kamienna

Najcz ciej wykonuje si  j  z granitu lub ba-

zaltu. Bloki kamienne odpowiednio si  for-

muje, najcz ciej dziel c je na niewielkie 

kwadraty lub prostok ty (najmniejsze maj

ju  od 5×9 cm). Kostki takie s  wprawdzie 

znacznie dro sze od kostek betonowych, ale 

za to szlachetniej wygl daj . Kostki granito-

we najcz ciej wyst puj  w ró nych odcie-

niach szaro ci, be u i ó ci,  bazaltowe za

zwykle maj  kolor czarny. Kostki kamien-

ne s  odporne na mróz, promienie UV, wyso-

k  temperatur  i kwasy, nie nasi kaj  wod

i w bardzo niewielkim stopniu si cieraj .

Kostka betonowa

Kostki betonowe produkuje si  metod  wi-

broprasowania. Polega ona na zag szczaniu 

wie ej mieszanki betonowej przez jedno-

czesne wibrowanie i prasowanie. Do pro-

dukcji kostki u ywa si  mieszanek beto-

nowych, w sk ad których wchodzi wapno, 

cement, woda (jest jej relatywnie ma o) oraz 

piasek i wir. Do mieszanki dodaje si  ulep-

szacze zapewniaj ce kostce wy sz  trwa o .

PRZEGL D RYNKU

Wcze niej podjazd do domu wylewa o

si  mieszank  betonow  lub wyk ada o

kamieniami polnymi. Niektórzy drog

dojazdow  i podwórko obsiewali traw

albo wysypywali wirem. A  pewnego dnia 

pojawi a si  kostka brukowa i nic nie by o ju

takie jak dawniej...

Kostka 

brukowa

Tomasz Wojciuk
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Stosuje si  te  pigmenty do barwienia w ma-

sie lub do barwienia warstwy licowej.

Wszystkie sk adniki do produkcji betonu 

z którego wytwarza si  kostk  brukow , s

pochodzenia naturalnego i nie emituj  szko-

dliwych substancji. 

 Kostki betonowe produkuje si  w dwóch 

odmianach: jedno- lub dwuwarstwo-

we. Jednowarstwowe s  barwione w ma-

sie, w dwuwarstwowych barwiona jest tylko 

cienka warstwa wierzchnia. Podbudowa kon-

strukcyjna ma najcz ciej naturalny, szary 

kolor. 

Zastosowanie do produkcji kruszywa ba-

zaltowego lub granitowego dodaje kostce be-

tonowej szlachetnego wygl du. 

 Od góry kostka brukowa mo e by  g ad-

ka, piaskowana lub rutowana, co nadaje jej 

wygl d starego bruku. Producenci stosuj  te

inne sposoby obróbki warstwy wierzchniej, 

aby uatrakcyjni  wygl d kostki. Na przy-

k ad przez szczotkowanie powierzchni nada-

je si  kostce subteln , porowat  faktur  oraz 

uzyskuje efekt melan u kolorów, a tzw. pro-

filowanie sprawia, e kostka uzyskuje wy-

gl d kamienia naturalnego. Dzi ki obróbce 

polegaj cej na obijaniu w specjalnym b b-

nie kostka nabiera „antycznego” charakteru, 

a wyp ukiwanie (pod ci nieniem) z wierzch-

niej warstwy zaczynu cementowego sprawia, 

e na powierzchni uwidaczniaj  si  grubsze 

ziarna kruszywa z kamienia naturalnego. 

Kolory

Naturalny szary i jasnoczerwony (takie maj

w swej ofercie nawet najmniejsi producen-

ci); oprócz tego kostk  mo na dosta  w ró -

nych odcieniach br zu, ó ci, be u, kolorach 

grafitowym, czarnym, niebieskim, ró owym 

i wielu innych. Ka da firma produkuj ca 

kostk  oferuje j  w nieco innej kolorystyce, 

dlatego dokonuj c wyboru, dobrze jest zapo-

zna  si  z ofert  kilku producentów.

Kszta ty

Najcz ciej spotyka si  kostki kwadratowe, 

prostok tne i sze ciok tne. Produkowane s

tak e kostki o mniej regularnych kszta tach 

– zarówno geometrycznych (np. trapez), jak 

i nieregularnych (np. ró nego rodzaju fale 

lub kostki o ob ych kraw dziach). 

Rozwi zanie pozbawione wad
Nawierzchnie z kostki (zarówno kamien-

nej, jak i betonowej) estetycznie wygl daj ,

s  trwa e, odporne na mrozy oraz cieranie 

(dotyczy to g ównie kostek, które na eta-

pie produkcji pokrywane s  specjalnymi im-

pregnatami). Niewielkie elementy atwo jest 

uk ada , a potem demontowa  (np. gdy chce-

my przenie  je w inne miejsce), poprawia ,

a gdy si  uszkodz  – wymienia  (czynno

t , przy odrobinie wprawy, mo na wykony-

wa  samodzielnie). Nawierzchnia z kostki 

brukowej umo liwia szybkie odprowadza-

nie wody, która, dzi ki spadkom, sp ywa do 

przykrytych kratkami korytek i jest odprowa-

dzana do osobnego zbiornika lub kanalizacji 

(niektóre kostki wykonuje si  z porowatego 

betonu kompozytowego – wówczas dzia aj

one jak filtr). 

Ciekaw  technologi  jest tzw. hydrofobi-

zacja. Dzi ki specjalnej obróbce mieszanki 

betonowej (dodawane do niej sk adniki na-

powietrzaj ce powoduj  tworzenie si  p -

cherzyków powietrza, które przerywaj  sys-

tem kapilar) zredukowana zostaje naturalna 

tendencja kostki do wch aniania wilgoci po-

chodz cej z opadów deszczu oraz wody znaj-

duj cej si  w gruncie. W a ciwo  ta spra-

wia, e kostka „oddycha” i jest odporniejsza 

na erozj .

Sprawdzi si  prawie wsz dzie
Kostk  brukow  najcz ciej wyk ada si  pod-

jazdy do gara u, tarasy oraz chodniki pro-

wadz ce od furtki do drzwi wej ciowych. 

W ogrodzie wykonuje si  z niej cie ki (s

z regu y bardziej kr te od chodników, przez 

co ich uk adanie jest bardziej pracoch onne) 

i place (np. na drewno opa owe). Kostk  bru-

kow  mo na wyk ada  tak e schody, zarów-

no w bezpo rednim s siedztwie domu, jak 

i w ogrodzie.

Grubo  ma znaczenie
Grubo  kostki nale y dobra  adekwatnie do 

przeznaczenia nawierzchni. 

Kostka o grubo ci 4 cm: stosuje si  j  do 

wyk adania ci gów pieszych ( cie ki, chod-

niki) oraz tarasów i schodów. Kostka ta wy-

trzymuje nacisk samochodów wa cych do 

2 ton. 

Kostka o grubo ci 6 cm: zwykle stosuje si

j  na przydomowe podjazdy, wytrzymuje na-

cisk pojazdów wa cych do 3,5 t (samochody 

osobowe i terenowe, busy dostawcze).

Kostka o grubo ci 8 cm: wytrzymuje na-

cisk pojazdów, których masa si ga nawet kil-

kunastu ton (wozy asenizacyjne, samochody 

ci arowe dowo ce drewno kominkowe lub 

olej opa owy). 

Uwaga! Grubo  kostki nie gwarantuje au-

tomatycznie tego, e nie b dzie ona podda-

wa  si  naciskowi. Du e znaczenie ma tu 

tak e w a ciwe utwardzenie pod o a. 

 Spo ród kostek kamiennych najpopularniejsza jest kostka granitowa, która jest bardzo odporna na 
cieranie
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 W du ym ogrodzie dobrze wygl daj  szerokie 
schody wykonane z kostki
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Kolorystyka i faktura, 
czyli co do czego pasuje
Utwardzenie cz ci terenu zmienia za-

równo wygl d naszego domu, jak i ogrodu. 

Wprowadza nowe barwy, wp ywaj c na ca o-

ciowy odbiór wizualny posesji. W zwi zku 

z tym nale y niezwykle starannie planowa

rozk ad powierzchni z kostki brukowej oraz 

jej kolorystyk .

 Przygotowuj c projekt, warto skorzysta

z porad fachowca. Dobrze, je li jest to oso-

ba niezale na, niezwi zana z firm  oferuj c

kostk  brukow . Wi ksze firmy zajmuj ce si

jej sprzeda  cz sto proponuj  swoim klien-

tom kompleksow  us ug , w ramach której 

kupuj c kostk , mo na zamówi  bezp atny 

projekt architektoniczny. Projektant podpo-

wie, które elementy mo na ze sob czy ,

a których zestawienie mo e by  ryzykowne. 

Cho  cz sto takie uwagi s  bardzo pomocne, 

dobrze jest zachowa  w stosunku do nich pe-

wien krytycyzm i zawsze kierowa  si  zdro-

wym rozs dkiem.

Kolorystyka

Wa ne, aby wybieraj c kostk , pami ta

o konsekwencji kolorystycznej, najlepiej po-

ruszaj c si  maksymalnie w dwóch odcie-

niach barw i zachowuj c agodne przej cia 

mi dzy tonacjami.

W najbli szym otoczeniu domu (podjazd 

do gara u, chodnik, taras) najlepiej wygl daj

nawierzchnie jednobarwne lub komponowa-

ne z dwóch niezbyt kontrastuj cych ze sob

barw, starannie dobranych pod kolor elewa-

cji. adnie prezentuj  si  nawierzchnie z ak-

centami (np. obrze ami) z kamienia natural-

nego, które uszlachetniaj  wygl d ta szych 

nawierzchni z kostki betonowej. Do jasnej ele-

wacji wietnie pasuj  kostki ciemne i w od-

cieniach br zu, nawi zuj ce do naturalnych 

barw ziemi. Kostk , szczególnie t  uk adan

na podje dzie, dobrze jest zaimpregnowa .

Na nawierzchniach tarasów dobrze wy-

gl daj  jasne kostki brukowe w ró nych od-

cieniach s onecznej ó ci lub piaskowego 

be u, które przyjemnie rozja niaj  otoczenie 

nawet w pochmurne dni. 

cie ki w ogrodzie warto utwardzi  szla-

chetnie wygl daj c  kostk  granitow , ewen-

tualnie kostk  betonow  w kolorze szarym 

(rozwi zanie znacznie ta sze). Najwi ksz

ozdob  takiej cie ki jest jej naturalny, wij -

cy si  kszta t, dlatego na takiej nawierzchni 

lepiej ju  nie projektowa  skomplikowanych 

wzorów, tym bardziej e wymaga yby one 

k opotliwego docinania kostek.

Nawet najszlachetniejsze z wygl du bru-

ki kamienne nie powinny konkurowa  z ota-

czaj c  je ro linno ci , lecz tworzy  dla niej 

dobre, mo liwie neutralne t o. Dlatego te  nie 

warto uk ada  w ogrodzie nawierzchni zbyt 

wzorzystych czy zbyt barwnych, bo i tak nie 

b d  one tak atrakcyjne, jak kwitn ce krze-

wy, rabata kwiatowa czy dobrze utrzymany 

trawnik.

Projektuj c nawierzchni  z kostki bru-

kowej, mo na delikatnie zaakcentowa  wy-

brane jej fragmenty: miejsce pod stó , grill 

czy altan , wci cie przeznaczone pod doni-

c  na kwiaty czy rondo na podje dzie. W ta-

kich miejscach mo na wkomponowa  orygi-

nalny wzór lub akcent geometryczny z kostki 

o odmiennym odcieniu. Ciekawe efekty mo -

na uzyska  przez  wkomponowanie w kostk

elementów architektury zieleni lub o wietle-

nia punktowego.

Faktura

W okolicach gara y, na chodnikach prowa-

dz cych do drzwi wej ciowych i schodach 

nie nale y uk ada  kostki bazaltowej. Kiedy 

popada na ni  deszcz, b dzie bardzo li-

ska. Znacznie lepszy b dzie tutaj upany lub 

groszkowany granit w postaci sze ciennych 

kostek o porowatej powierzchni. 

Uk adanie kostki brukowej
Pod o e pod kostk  nale y starannie przygo-

towa .

Teren do utwardzenia nale y wykoryto-

wa , usuwaj c z niego wierzchni  warstw

ziemi, tzw. humus. Wykop powinien mie

g boko  od 20 do 50 cm (p ytszy, je li grunt 

jest piaszczysty, g bszy – je li jest to glina). 

Dno wykopu nale y uformowa  ze spadkiem 

od budynku, eby woda opadowa nie sp y-

wa a z podjazdu w jego stron .

Du e nawierzchnie utwardzone na s a-

bo przepuszczalnym gruncie wymagaj  u o-

enia w  nich przykrytych kratkami kory-

tek, z których woda odprowadzana jest do 

osobnego zbiornika lub kanalizacji. Na nie-

wielkich podjazdach przydomowych takie 

odwodnienia s  potrzebne przed gara ami 

zlokalizowanymi w piwnicy.

Po usuni ciu wierzchniej warstwy gruntu 

i uformowaniu spadku na dnie wykopu, na 

kraw dziach przysz ej nawierzchni osadza 

si  kraw niki: równo z jej poziomem lub 

tak, by nieco nad t  nawierzchnie wystawa y. 
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 Najwygodniej zamówi  kompleksow  us ug , która obejmie projekt nawierzchni i jej wykonanie 
czenie z materia em, transportem i pracami ziemnymi

Kostka brukowa typu „melan ” o niejednorodnej 
kolorystycznie powierzchni i zró nicowanych 
wymiarach daje nieograniczone mo liwo ci
kompozycji
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Kraw niki osadza si  na warstwie g stego 

betonu, który z zewn trz obsypuje si  ziemi .

Po osadzeniu kraw ników uk ada si

warstwy podbudowy: pod chodniki i cie -

ki – z grubego piasku, pod podjazdy – z po-

spó ki, a nawet t ucznia. Coraz cz ciej pod 

podbudow  uk ada si  geow óknin  poli-

propylenow , która zapobiega mieszaniu 

si  warstw no nych z gruntem rodzimym  

i zwi ksza tym samym trwa o  podbudo-

wy, chroni c j  przed wyp ukiwaniem przez 

wod . Geow óknina zalecana jest zw aszcza 

pod nawierzchnie na pod o ach gliniastych. 

Warstwy podbudowy nale y zag ci  za po-

moc  wibratora p ytowego. 

Na podbudowie uk ada si  warstw

piasku mieszanego na sucho z cementem,

która b dzie podk adem umo liwiaj cym 

równe u o enie kostki. Po usypaniu 

10-centymetrowej warstwy piasku sypie si

cement (zwykle 1 worek na 5 m2), a nast p-

nie miesza si  go z piaskiem opat  lub ma

glebogryzark . Po wyznaczeniu poziomu po-

wierzchni  podk adu wyrównuje si at  mu-

rarsk . Na koniec wszystko zag szcza si  wi-

bratorem p ytowym.

 Po tych przygotowaniach mo na przyst -

pi  do uk adania kostki. Poszczególne ele-

menty uk ada si  z zachowaniem kilku-

milimetrowych odst pów. Do przycinania 

elementów u ywa si  prasy lub szlifierki k -

towej. Po u o eniu ca ej nawierzchni ubija 

si  j  za pomoc  wibratora p ytowego z gu-

mow  nak adk  (zabieg ten najlepiej powtó-

rzy  dwukrotnie), a przestrzenie mi dzy 

kostkami zasypuje drobnym piaskiem. Po 

kilku dniach, gdy piasek w spoinach osi -

dzie, zabieg wype niania spoin nale y po-

wtórzy . Na ko cu kostk  warto zaimpregno-

wa , co zmniejszy jej nasi kliwo , uodporni 

j  na zabrudzenia i cieranie, a kolor uczyni 

intensywniejszym.

Dope nieniem ka dej u o onej powierzch-

ni s  elementy wyko czeniowe, które mo -

na dobra  w tych samych lub podobnych ko-

lorach (elementy kraw dziowe – nazywane 

te  przez producentów po ówkowymi i uko-

wymi). 

Czyszczenie i konserwacja 
nawierzchni
Wype nianie szczelin

Co pewien czas nale y uzupe nia  piasek 

wype niaj cy szczeliny, gdy  bywa wydmu-

chiwany przez wiatr lub wynoszony stamt d

przez mrówki (wskutek ich dzia alno ci za-

padaj  si  niekiedy pojedyncze kostki). 

Impregnacja

Pokrywanie powierzchni kostki bruko-

wej specjalnym preparatem zabezpiecza j

przed cieraniem, wch anianiem wody oraz 

zanieczyszcze  (benzyna, plamy oleju). 

Impregnacj  kostki zaleca si  zw aszcza na 

podjazdach.

Odplamianie

Plamy z t uszczu (np. w okolicach ogrodowe-

go grilla) czy oleju silnikowego mo na usu-

n  specjalistycznymi preparatami sprzeda-

wanymi w du ych sklepach z materia ami 

budowlanymi. O najodpowiedniejszy warto 

spyta  sprzedawc . rodki takie nale y do-

biera  starannie, poniewa  niektóre mog  od-

barwi  nawierzchni .

Odchwaszczanie

Chwasty wyrastaj ce ze szczelin mi dzy 

kostkami bardzo trudno wyrwa , dlatego a-

twiej  usuwa  je preparatem chwastobój-

czym. Mo na go nanosi  na chwasty spryski-

waczem lub za pomoc  specjalnego mazaka. 

Mycie kostki

W niektórych miejscach, zw aszcza wilgot-

nych i zacienionych, kostka pokrywa si

czasem porostami, co zazwyczaj dodaje jej 

urody. Je li jednak chcemy, aby ca y czas za-

chowywa a pierwotny wygl d, warto zaopa-

trzy  si  w myjk  ci nieniow  z przystawk

do mycia kostki brukowej.  

Koniec 
z oblodzeniem
Je li w podsypce piaskowej pod powierzchni

podjazdu czy cie ki prowadz cej do domu za-

montujemy zasilane elektrycznie maty grzej-

ne, zim  nie trzeba b dzie ich od nie a  ani 

odladza .

Dzia anie mat mo na regulowa  r cznie, ale 

mo na te  zainstalowa  sterownik, który b -

dzie je za nas w cza  i wy cza  (zale nie od 

temperatury).
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J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

INFO RYNEK Ile kosztuje kostka brukowa?

PRZYDATNE ADRESY

– ceny brut to – 

AWBUD 032 671 52 01 www.awbud.pl
BRUK -BET  0 801 209 047 www.bruk-bet.pl
LIBET  032 624 56 61  www.libet.pl
POLBRUK  058 554 59 45  www.polbruk.pl
POZ-BRUK  061 814 45 00  www.pozbruk.pl
SEMMELROCK 025 756 21 00  www.semmelrock.pl

Ceny kostki brukowej zale  w pierwszym rz dzie od 

materia u, z którego zosta a wykonana, a w dalszej 

kolejno ci od grubo ci, wzoru kostki i koloru. Do naj-

ta szych nale  produkty o standardowym kszta cie 

i najcz ciej w kolorze szarym i te najcie sze – wytrzy-

muj ce najmniejsze obci enia. Cena takiej kostki, 

zale nie od producenta, waha si  od 35 z /m2. Do naj-

dro szych nale y kostka granitowa.

Producenci zajmuj cy si  sprzeda  kostki, najcz -

ciej oferuj  równie  us ugi w zakresie jej uk adania. 

Decyduj c si  na uk adanie kostki przez firm , lepiej 

b dzie zdecydowa  si  na wykonanie tej czynno ci

przez fachowców z firmy, w której zakupimy produkt 

– zawsze wtedy mo emy wynegocjowa  korzystne ra-

baty. 

Kostka barwiona powierzchniowo: od 35 z /m2

Kostka barwiona w masie: od 50 z /m2

Kostka z kruszywem bazaltowym lub granitowym: 

70 z /m2

Kostka rutowana (inaczej p ukana): od 60 z /m2

Kostka piaskowana: od 55 z /m2

Kostka szczotkowana: od 65 z /m2

Kostka obijana: od 60z /m2

U o enie kostki od 30 z /m2 (kostki standardowe przy 

minimalnej powierzchni 100 m2 – przy u o eniu mniej-

szej powierzchni warto  prac przewa nie ustalana 

jest od ca o ci zlecanej us ugi). Cena zale y od ro-

dzaju terenu na jakim ma by  po o ona nawierzchnia, 

jak i od materia u. Zdecydowanie dro sze wi c b dzie 

u o enie kostki na obszarze, na którym porusza  b -

d  si  samochody ci arowe – np. okolice magazynu. 

Najcz ciej jednak firmy nie posiadaj  gotowego cen-

nika us ugi, a dopiero po obejrzeniu miejsca i ustale-

niu wszystkich przewidzianych i mo liwych utrudnie ,

cena jest ustalana  indywidualnie. 
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