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fot. SEMMELROCK

KOSTKA BRUKOWA

Ró¿na – kwadratowa
i pod³u¿na
MONIKA KARDA
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Ka¿dy chce dojœæ do domu such¹ nog¹.
Jest na to sposób – kostka brukowa.
Na dodatek u³o¿one z niej œcie¿ki,
podjazdy czy schody w ogrodzie mog¹
byæ naprawdê ³adne.
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D

o tego, by przydomowe nawierzchnie
dobrze siê spisywa³y nie wystarczy
tylko trafny dobór materia³u. Wa¿ny
jest te¿ dobry projekt przebiegu i wykoñczenia traktów, a tak¿e odpowiedni sposób
ich wykonania. Wiele firm oferuje nie tylko
materia³, ale tak¿e bezp³atny projekt architekta i u³o¿enie nawierzchni. Zagospodarowanie otoczenia domu najlepiej zacz¹æ od
rozplanowania, którêdy maj¹ przebiegaæ
œcie¿ki i jaka ma byæ ich szerokoœæ (nie powinna byæ mniejsza ni¿ 60 cm, a najlepiej,
by mog³y na niej swobodnie min¹æ siê dwie
osoby). Przy rozpatrywaniu wzorów i barw
nawierzchni w ogrodzie warto skorzystaæ
z pomocy eksperta, kostka musi bowiem
pasowaæ do stylu i koloru elewacji, ogrodzenia i ma³ej architektury.

ZANIM KUPISZ KOSTKÊ
Kostkê brukow¹ nale¿y wybieraæ dopiero
wtedy, kiedy ma siê ju¿ dok³adnie rozplanowane œcie¿ki, tarasy i podjazd. £atwiej
wówczas okreœliæ wzór i obliczyæ, ile i jakiej
kostki bêdziemy potrzebowaæ. Na œcie¿ki
i tarasy wystarcz¹ cieñsze elementy (4 cm),
na podjazdy lepiej bêdzie u¿yæ grubszych,
bardziej wytrzyma³ych, np. 6-centymetrowych. Na tym etapie trzeba te¿ wiedzieæ, jaki rodzaj gruntu jest na dzia³ce i jak g³êboko znajduj¹ siê wody gruntowe, ¿eby mo¿na by³o zaprojektowaæ odpowiedni system
odwodnienia i ustaliæ jakie ma byæ wyprofilowanie nawierzchni, by woda nie sp³ywa³a w kierunku domu.
Zanim zap³acimy za materia³, obejrzyjmy
kilka losowo wybranych elementów – beton
powinien byæ g³adki, bez rys, pêkniêæ

i ubytków. Zwróæmy uwagê na krawêdzie
kostek – musz¹ byæ równe i proste. 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 znikaj¹ zupe³nie.
Niektóre nowoczesne kostki brukowe poddawane s¹ hydrofobizacji, która pozwala na
redukcjê takich wykwitów. Na rynku s¹ te¿
odpowiednie preparaty do czyszczenia i impregnacji kostki brukowej.

BETONOWA
KOSTKA BRUKOWA
Wiêkszoœæ nawierzchni robi siê dzisiaj z betonowej kostki brukowej. Powstaje ona
z mieszanki betonowej z dodatkami uszlachetniaj¹cymi, formowanej w specjalnych
wibroprasach; gotowe kostki s¹ dobrze zagêszczone, g³adkie i „trzymaj¹” wymiary.
Kostka mo¿e mieæ naturalny szary kolor
betonu, jeœli jednak do mieszanki doda siê
pigmenty, otrzyma siê materia³ w dowolnym kolorze. Najczêœciej s¹ to najró¿niejsze
odcienie czerwieni, zieleni i br¹zu. Oprócz
kostek kwadratowych, prostok¹tnych czy
szeœciok¹tnych s¹ te¿ w kszta³cie rombu czy
szpulki, imituj¹ce ceg³y albo bruk lub kostki z wypustkami daj¹cymi szczeliny, w których wysiewa siê trawê. Metody produkcji
kostki s¹ stale ulepszane i unowoczeœniane,
dziêki czemu ich oferta stale siê powiêksza.
Pojawiaj¹ siê nie tylko nowe kszta³ty i kolory, ale te¿ nowe faktury i sposoby wykoñczenia. Te najnowoczeœniejsze mog¹ nawet
wygl¹daæ, jak np. marmur czy granit – jest
to mo¿liwe dziêki dodatkowi szlachetnego
grysu albo kamienia naturalnego i specjal-

DO CHODZENIA
I JE¯D¯ENIA
Gruboœæ kostek (4-14 cm) pozwala na
wykonanie nawierzchni przystosowanej
do zak³adanego obci¹¿enia. Nie warto
kupowaæ kostki bardziej wytrzyma³ej
ni¿ to wynika z planowanego obci¹¿enia, gdy¿ im jest grubsza, tym dro¿sza.
Kostka betonowa mo¿e mieæ gruboœæ:
Q 4 cm – do wyk³adania ci¹gów pieszych oraz przeznaczonych do ruchu
samochodów o ciê¿arze do 2 ton;
Q 6 cm – do wyk³adania nawierzchni
przenosz¹cych obci¹¿enia do 3,5 tony;
Q 8 cm – tak gruba kostka zwykle nie
ma zastosowania w otoczeniu domów
jednorodzinnych, gdy¿ mog¹ po niej
jeŸdziæ samochody ciê¿arowe;
Q 10 cm – kostka wytrzymuj¹ca najwiêksze obci¹¿enia, stosowana na placach, po których przejedzie nie jeden
TIR.

fot. POLBRUK

Podjazd do gara¿u warto ozdobiæ geometrycznym wzorem. Kostk¹ mo¿na wyk³adaæ tak¿e powierzchnie
o kszta³cie ko³a czy pó³kola. Potrzebne s¹ jednak w tym celu zestawy elementów o ró¿nej wielkoœci, a takie
znajduj¹ siê w ofercie czo³owych producentów
O wzorze nawierzchni czêsto decyduj¹ wzglêdy praktyczne - najlepszy jest taki, który nie wymaga k³opotliwego docinania elementów

fot. LIBET

fot. POLBRUK

Dobrze zaprojektowana i u³o¿ona kostka brukowa
musi wspó³graæ z zieleni¹. Dziêki specjalnym elementom, np. p³ytom a¿urowym czy kostkom z wypustkami tworz¹cymi szczeliny, po u³o¿eniu mo¿na
mieæ nawierzchniê przeplatan¹ traw¹
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Obramowanie nawierzchni z betonowej
kostki brukowej nale¿y dobraæ stosownie
do jej planowanego obci¹¿enia:
Q na podjazdach i w innych miejscach,
gdzie bêd¹ siê poruszaæ samochody – krawê¿niki musz¹ byæ osadzone na ³awach
betonowych,
Q na œcie¿kach przeznaczonych dla pieszych – wystarczaj¹ce bêd¹ obrze¿a, palisady (polecane zw³aszcza na niewysokich
nasypach, gdy¿ zapobiegaj¹ osuwaniu siê
ziemi) lub po prostu betonowa wylewka,
na której uk³ada siê skrajny pas kostki,
a pozosta³¹ jej czêœæ przysypuje ziemi¹
i wysiewa trawê; dziêki temu wylewka ta
(tzw. brzegówka) jest niewidoczna.

Im wiêksza kostka, tym dro¿szy bêdzie m2 nawierzchni, cena
kamienia ustalana jest bowiem w tonach. A tona du¿ych
kostek jest dro¿sza ni¿ ma³ych.
ki). Dno wykopu formuje siê w taki sposób,
by nawierzchnia mia³a spadek w odpowiednim kierunku. Nastêpnie uk³ada siê
w nim warstwy podbudowy (np. ze ¿wiru,
grysu, lub pospó³ki; pod œcie¿ki piesze wystarczy 10-20 cm, pod podjazdy potrzeba
wiêcej – 30-40 cm), starannie je zagêszczaj¹c i wyrównuj¹c. Na podbudowie uk³ada
siê 3-5 cm podsypki z piasku lub ¿wiru,
osadza krawê¿niki i rozpoczyna uk³adanie
kostki. Najlepiej k³aœæ j¹ od brzegu nawierzchni ku œrodkowi, aby nie niszczyæ
przygotowanego wczeœniej pod³o¿a.
Uwaga! Kostkê trzeba uk³adaæ tak, ¿eby
jej górna powierzchnia znalaz³a siê nieco
powy¿ej docelowego poziomu – po u³o¿eniu bêdzie ubijana, przez co osi¹dzie
o oko³o centymetr.
Po u³o¿eniu ca³ej nawierzchni trzeba wype³niæ szczeliny drobnym piaskiem i mocno
dobiæ kostki do pod³o¿a (najlepiej wibratorem powierzchniowym z gumow¹ stop¹).

fot. EKO-BBORD

KOSTKA KAMIENNA

Dowolne kszta³towanie brzegów umo¿liwiaj¹
m.in. specjalne obrze¿a, które po zasypaniu ziemi¹
i zasianiu trawy s¹ niewidoczne

nym technikom obróbki powierzchni (p³ukanie, szczotkowanie, profilowanie) – albo
jak antyczny bruk (kostka poddawana jest
obróbce obijania w specjalnym bêbnie).
Tylko na niewielkich powierzchniach kostkê mo¿na uk³adaæ samodzielnie. Wbrew pozorom, poprawne u³o¿enie kostki nie jest ³atwe i najlepiej zamówiæ tak¹ us³ugê w firmie, która zapewnia fachowców i dysponuje
odpowiednim sprzêtem.
Najpierw trzeba starannie przygotowaæ
pod³o¿e. Na pocz¹tek zdejmuje siê
wierzchni¹ warstwê gruntu (20-50 cm),
której gruboœæ zale¿y od rodzaju gruntu
i przewidywanego obci¹¿enia nawierzchni.
Nastêpnie wyrównuje siê pod³o¿e i starannie je ubija (u¿ywaj¹c do tego zagêszczar-
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Jest ³adna i niezwykle trwa³a, ale te¿ dro¿sza ni¿ betonowa. Kolor kostki to naturalna barwa ró¿nych gatunków ska³ – do wyboru s¹ odcienie od jasnego be¿u po niemal
ca³kowit¹ czerñ. Kostki kamienne s¹ bardzo odporne na œcieranie i œciskanie. Im
wiêksze elementy, tym stabilniejsza nawierzchnia – dlatego mniejsze przeznaczone s¹ do wyk³adania œcie¿ek, tarasów i podjazdów z przewidywanym niewielkim ruchem samochodów, wiêksze – na podjazdy
dla ciê¿kich samochodów, albo intensywnie u¿ytkowane. Zasady uk³adania kostki
s¹ niemal identyczne jak betonowej.
Wymiary kostki kamiennej nie s¹ podawane dok³adnie co do centymetra, ale jako wymiar przybli¿ony, z tolerancj¹ do 2-3 cm.
Wynika to z faktu, ¿e kostki powstaj¹ przez
od³upywanie ze skalnych bloków. Jeœli zale¿y nam na kostkach o dok³adnych wymiarach, trzeba je zamówiæ – wtedy blok najNawierzchnia wokó³
domu mo¿e byæ
wykoñczona elementami ozdobionymi
ró¿nokolorowym
grysem kamiennym

pierw zostanie pociêty na p³yty. Oczywiœcie,
takie elementy s¹ dro¿sze.
Kamienie u¿ywane do wyk³adania powierzchni wokó³ domu to najczêœciej:
Q granit – jest doœæ drogi i trudny w obróbce, ale bardzo wytrzyma³y, nienasi¹kliwy i mrozoodporny,
Q sjenit – równie wytrzyma³y jak granit,
ale ³atwiej œcieralny i mniej kruchy, a wiêc
trudniejszy w obróbce, za to ³atwiej daje siê
polerowaæ i szlifowaæ,
Q bazalt – jest wyj¹tkowo odporny na œcieranie i œciskanie, ale te¿ i bardzo drogi,
Q piaskowiec – jest ³atwy w obróbce
i znacznie mniej wytrzyma³y ni¿ granit, bazalt czy sjenit), nale¿y go zabezpieczaæ odpowiednim impregnatem.

ZAMIAST KOSTKI
Alternatyw¹ dla kostek brukowych mog¹
byæ nawierzchnie z tzw. pressbetonu – nazywanego te¿ betonem odciskanym, stemplowanym, fakturowanym lub matrycowanym. Nawierzchnie takie mog¹ mieæ ró¿ne
odcienie i faktury. Najpopularniejszymi kolorami s¹ œliwka, zieleñ, z³ocisty br¹z, ciemny piaskowiec, stare z³oto, mahoñ, wêgiel
drzewny, ciemny orzech i jasny be¿. Na ¿yczenie mo¿liwe jest tak¿e uzyskanie innego
koloru – mo¿liwoœæ barwienia praktycznie
jest nieograniczona. Du¿y jest tak¿e wybór

fot. LIBET

JAKIE KRAWÊ¯NIKI
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Odwodnienie liniowe czêsto umieszcza siê przed bram¹ gara¿ow¹
Korytko s³u¿¹ce do budowy odwodnienia. Aby nie uleg³o zniszczeniu,
trzeba umieœciæ je w betonowej podbudowie

PRZECIW ZALANIU

niej uk³ada matê, któr¹ przysypuje kolejn¹
warstw¹ piasku tej samej gruboœci co poprzednia i po u³o¿eniu rurki ochronnej
(s³u¿¹cej do przeprowadzenia przewodu
czujnika) ca³oœæ przykrywa kostk¹.
Uwaga! W systemie przeciwoblodzeniowym istotna jest automatyka steruj¹ca. Najlepszy jest regulator z czujnikiem temperatury i wilgotnoœci (zainstalowanym w nawierzchni), poniewa¿ w³¹cza ogrzewanie
tylko wtedy, gdy zachodz¹ warunki sprzyjaj¹ce oblodzeniu. Tañszy od niego regulator
z czujnikiem samej temperatury (umieszczonym na nienas³onecznionej œcianie) nie
jest ju¿ tak ekonomiczny – w³¹cza ogrzewanie wtedy, gdy temperatura spada poni¿ej
tej zaprogramowanej przez u¿ytkownika.
Oznacza to, ¿e system bêdzie w³¹cza³ siê
tak¿e wtedy, gdy jest sucho i nie ma lodu.

Na ma³ych dzia³kach, w du¿ej czêœci utwardzonych, niezbêdne mo¿e okazaæ siê sprawne odprowadzanie wody z gwa³townych
opadów. W tym celu na podjazdach uk³ada
siê odwodnienie liniowe – specjalne korytka przykryte kratkami wytrzymuj¹cymi nacisk kó³ samochodu. Korytka powinny byæ
uk³adane ze spadkiem (ok. 2%), aby zebrana woda mog³a z nich sp³yn¹æ. Jeœli podjazd
jest d³ugi i raczej p³aski, odwodnienie najlepiej u³o¿yæ wzd³u¿ podjazdu, przez œrodek
nawierzchni, a nie przy brzegu, aby s¹siaduj¹cy z ni¹ grunt nie zamula³ korytek.

PRZECIW OBLODZENIU

Do utwardzenia powierzchni wykorzystuje siê nie tylko kostkê brukow¹, ale tak¿e bruk drewniany...

CENA NAWIERZCHNI
Najwygodniej zamówiæ kompleksow¹
us³ugê, która obejmie projekt nawierzchni i jej wykonanie ³¹cznie z materia³em, transportem, pracami ziemnymi i sprz¹taniem. Najczêœciej w koszt
metra kwadratowego nawierzchni,
oprócz samego materia³u, wlicza siê
prace ziemne bez wywozu naddatku ziemi, przygotowanie pod³o¿a (np. stabilizacjê piaskowo-cementow¹ i podsypkê
piaskow¹ czy podbudowê betonow¹)
oraz wype³nienie szczelin, np. piaskiem
(kostka betonowa) albo zasypk¹ granitow¹ (kostka kamienna).
Q
Dane teleadresowe wiod¹cych producentów
oraz przyk³adowe ceny produktów podajemy na
nastêpnej stronie.
... a tak¿e klinkier, który jest szczególnie odporny
na warunki atmosferyczne i nie traci koloru

fot. RÖBEN

fot. DREWBET

Na œcie¿kach i podjazdach z kostki brukowej mo¿e byæ œlisko. O ile ze œlizgawk¹ na
œcie¿ce mo¿na sobie poradziæ tradycyjnie –
posypuj¹c j¹ piaskiem b¹dŸ popio³em, to na
drodze prowadz¹cej do gara¿u warto wybraæ nowoczeœniejsze rozwi¹zanie, czyli jej
podgrzewanie. S³u¿¹ do tego specjalne kable grzejne, których d³ugoœæ dobiera siê zale¿nie od wielkoœci powierzchni i mocy
grzewczej, jak¹ nale¿y zapewniæ, aby system
przeciwoblodzeniowy spe³nia³ swoje zadanie (na powierzchniach odkrytych potrzeba
250-300 W/m2).
Do ogrzewania zjazdów wykorzystuje siê
te¿ maty grzejne, produkowane w gotowych
zestawach przygotowanych do bezpoœredniego u³o¿enia. Sposób uk³adania maty zale¿y od tego, jak bêdzie wykoñczona powierzchnia zjazdu. Jeœli nawierzchnia bêdzie z kostki brukowej, na pod³o¿e wysypuje siê cienk¹ (2-3 cm) warstwê piasku, na

fot.
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fot. ACO

faktury: pressbeton do z³udzenia mo¿e przypominaæ materia³y naturalne, na przyk³ad
kamieñ rzeczny, granit, piaskowiec, ceg³ê
a nawet drewno.
Uk³adaniem pressbetonu zajmuj¹ siê wyspecjalizowane firmy. Tak¹ nawierzchniê wykonuje siê ³atwo i szybko – w ci¹gu jednego
dnia trzyosobowa ekipa mo¿e u³o¿yæ
100 m2. Po przygotowaniu pod³o¿a – w deskowaniu – uk³ada siê mieszankê betonow¹
z odpowiednimi dodatkami. Nastêpnie za
pomoc¹ elastycznych form z tworzyw
sztucznych odciska siê wybrany wzór.
Do utwardzania nawierzchni w ogrodzie
s³u¿y te¿ bruk klinkierowy, który oprócz
naturalnej barwy ciemnoczerwonej mo¿e
byæ te¿ br¹zowy, rudy, brunatny lub antracytowy. Nawierzchniê mo¿na te¿ wykonaæ
z bruku drewnianego – szczególnie twardy,
choæ trudno dostêpny – jest dêbowy.
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