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1 WSTĘP
Treści zawarte w katalogu dotyczą informacji o produktach, ich zastosowaniu, użytkowaniu i są zgodne z naszą 
aktualną wiedzą i doświadczeniem. Odstępstwa mogą powstawać w wyniku metod pracy, układania i stosowa-
nych przy budowie materiałów.
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1 WSTĘP

Powierzchnia GLIMSTONE
Nowoczesna powierzchnia z dodatkiem kruszywa, które intensywnie 
mieni się w świetle. 
Lunis, Lunis Largo.

Powierzchnia PŁUKANA
Proces produkcji polega na wypłukaniu z wierzchniej warstwy kostki 
drobin betonu, w wyniku czego wyeksponowane zostają grubsze 
ziarna grysu. 
Carat, Casamilo, Corona Brillant, La Linia, La Linia Largo, Naturo, 
Nobla, Pastella, Picola, Torri.

Powierzchnia COLORFUSION
Uzyskiwana jest poprzez zastosowanie unikalnego procesu barwienia 
nawierzchni, który nadaje pojedynczym kamieniom niepowtarzalny, 
elegancki wzór o stonowanym zabarwieniu.
Umbriano.

Powierzchnia COLORFLOW
Zestaw kolorów wykorzystany do barwienia kamieni tworzy liniowy 
układ kilku tonacji. 
ASTI Colori, Senso Grande (margo).

By zaspokoić różne gusta i potrzeby, w ofercie Semmelrock dostępnych jest aż dziesięć różnych rodzajów powierzchni, 
których wygląd kształtowany jest poprzez uszlachetnianie w trakcie i po zakończeniu procesu produkcji. Zabiegi te mają 
na celu wyłącznie podniesienie walorów estetycznych bruku i nie wpływają w żadnej mierze na właściwości betonu.

POZA PODSTAWOWYM ZADANIEM UŻYTKOWYM, NAWIERZCHNIA SPEŁNIA 
RÓWNIEŻ FUNKCJĘ ESTETYCZNĄ. JEJ WYGLĄD POWINIEN BYĆ DOPASOWANY 
DO STYLU I CHARAKTERU OTOCZENIA.

1. 1. 10 SPOSOBÓW NA PIĘKNĄ NAWIERZCHNIĘ
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Powierzchnia FAKTURA DREWNA
Produkty odzwierciedlają naturę drewna. 
Bradstone parkiet ogrodowy, Bradstone podkłady kolejowe, Nordic 
Maritime, Sven.

Powierzchnia ODŁUPYWANA
Łamana struktura elementów wygląda surowo i naturalnie. 
Sonnblick.

Powierzchnia POSTARZANA
Kostka poddawana jest procesowi obijania w  specjalnym bębnie. 
W efekcie powstaje produkt o niepowtarzalnym, zabytkowym charak-
terze. 
Bellano Antico, Vario.

Powierzchnia COLORMIX
Nawierzchnia każdej kostki pokryta jest kolorem o różnej mocy na-
tężenia.  
Appia Antica, Aquaton, Pavimo (marrone, nokka, canello), Plato, 
Bruk klasyczny (liść jesieni).

Powierzchnia NATURALNY BETON
Zewnętrzna warstwa kostki wzbogacona jest kwarcem lub tworzona 
wyłącznie z surowego betonu. 
ASTI Natura, ARTE Kostka Staromiejska, Bruk klasyczny, Nardo, 
Pavimo (ventana, sombra), Senso, Senso Grande, Vecta.

Powierzchnia STRUKTURALNA
Powierzchnia tworzona na wzór naturalnego kamienia wygląda bar-
dzo realistycznie. Niewielkie różnice wysokości są efektem zamierzo-
nym, który podkreśla charakter nawierzchni. 
Bradstone Argento, Bradstone Blue Lias, Bradstone Milldale, 
Bradstone Old Town, Bradstone Travero, Bradstone Madoc, 
Bradstone Mountain Block, Lusso Tivoli.
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1. 2. TECHNIKA WIĄZANIA KOSTKI, SYSTEM EINSTEIN

Einstein to opatentowany system ścisłych wiązań kamie-
ni o grubości 10 cm z kontrolą odstępów i zabezpiecze-
niem przeciw przesunięciom. Ta inteligentna technika 
„klinowania” kamieni dedykowana jest intensywnie 
użytkowanym nawierzchniom o dużym natężeniu ruchu 
i znacznych obciążeniach. 

System Einstein, w  połączeniu z  odpowiednio dobra-
nym piaskiem spoinowym, reguluje i  stabilizuje wza-
jemne położenie kostek oraz redukuje do minimum po-
wierzchnię kontaktu sąsiadujących ze sobą elementów. 
Niweluje ryzyko przemieszczeń poszczególnych kamieni 
względem siebie oraz zabezpiecza nawierzchnię przed 
uszkodzeniami w  trakcie eksploatacji. Dzięki niemu 
z pojedynczych kamieni powstaje trwała i stabilna na-
wierzchnia.

Przewagę produktów z systemem Einstein potwierdziły 
praktyczne testy prowadzone w  ramach wieloletniego 
projektu badawczego na Uniwersytecie Technicznym 
w  Dreźnie. Nawierzchnie zostały poddane dwumie-
sięcznej przyśpieszonej symulacji przejazdu 1 200 000 
samochodów ciężarowych, co odpowiadało okresowi  
20 lat użytkowania tej nawierzchni w warunkach rzeczy-
wistych. Wyniki tych testów potwierdziły wysoką wytrzy-
małość produktów.

System Einstein posiada Kostka Staromiejska ARTE.

Zalety systemu:
 • Stabilna, równa nawierzchnia bez przesunięć, od-

kształceń i wybrzuszeń.

 • Technologia przenoszenia obciążeń zapobiegająca 
uszkodzeniom krawędzi kostki.

 • Jednolity, harmonijny obraz fug.

 • Szybkie i łatwe układanie.

 • Możliwość wymiany i  uzupełniania pojedynczych 
elementów nawierzchni z  zachowaniem pierwotnej 
optyki.

 • Dobra przepuszczalność wód opadowych.

 • Odporność na wysokie temperatury, mróz i środki od-
ladzające.

PAMIĘTAJ! 
Skuteczność systemu Einstein wymaga starannie 
wykonanej podbudowy z uwzględnieniem odpro-
wadzenia wody opadowej i  wypełnienia spoin 
specjalnie dobranym kruszywem – piaskiem spo-
inowym. Produkty systemu Einstein dostępne są 
na zamówienie. W przypadku realizacji projektu 
z  wykorzystaniem tego systemu prosimy o  kon-
takt: informacja@semmelrock.com

kostka zamki

element zabezpieczający zamki

WIDOK Z BOKU WIDOK Z GÓRY

elementy zespolenia
„zamki”

zabezpieczenie fugi

stała szerokość fugi
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Planując nową nawierzchnię, zakładamy, że będzie słu-
żyła nam ona przez lata w  jak najlepszym stanie este-
tycznym i funkcjonalnym. 

Przemyślany projekt jest podstawą do dokładnego wy-
liczenia wartości inwestycji, w  skład której wchodzą 
koszty: 

 • kostki brukowej, 

 • materiałów niezbędnych do wykonania podbudowy,

 • ułożenia nawierzchni. 

Koszt podbudowy i ułożenia nawierzchni pozostaje nie-
zmienny bez względu na rodzaj wybranej kostki. Warto 
zatem zastanowić się nad produktem, który będzie speł-
niał zarówno nasze potrzeby użytkowe, jak i wizualne. 

Polecamy kostki szlachetne. Ich niepowtarzalny cha-
rakter i wyjątkowy wygląd mają pozytywny wpływ na 
wizerunek każdej posesji, nadając jej klimat i styl.

1. 3. INWESTUJ ROZSĄDNIE

RÓŻNICA W CENIE POMIĘDZY KOSTKĄ STANDARDOWĄ 
A SZLACHETNĄ STANOWI NIEWIELKI UDZIAŁ W STOSUN-
KU DO CAŁKOWITYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.

KOSZT KOSTKI
SZLACHETNEJ

KOSZTY PODBUDOWY
I UŁOŻENIA NAWIERZCHNI

KOSZTY PODBUDOWY
I UŁOŻENIA NAWIERZCHNI

KOSZT KOSTKI
STANDARDOWEJ
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Różne odcienie tego samego 
koloru
Do produkcji betonowych kostek brukowych i  płyt wy-
korzystywane są składniki naturalne, których barwa 
podlega zmianom, dlatego możliwe jest pojawienie się 
niewielkich różnic w  natężeniu koloru poszczególnych 
elementów. 

Rozłożony w czasie proces powstawania i dojrzewania 
produktu w  połączeniu z  naturalnymi właściwościami 
surowców, wpływają na ostateczny kolor nawierzchni.

Różnice kolorystyczne, wynikające ze specyfiki procesu 
produkcji oraz wykorzystywania do niej naturalnych su-
rowców, są mniej widoczne na kamieniach pochodzą-
cych z tej samej partii. 

Na ostateczną barwę produktu, poza wyżej wymienio-
nymi czynnikami, mają wpływ również warunki atmosfe-
ryczne, takie jak wilgotność powietrza czy temperatura.

Niewielkie zmiany kolorystyczne mogą wystąpić także 
już w  trakcie użytkowania nawierzchni. Pojawiają się 
one w wyniku zabrudzeń, konserwacji, wyjątkowo natę-
żonej eksploatacji lub znaczących skoków temperatury.

-------------------------------------------------------------------------
UWAGA! 
ZALECAMY KUPOWANIE PRODUKTÓW POCHODZĄ-
CYCH ZE ZBLIŻONYCH OKRESÓW PRODUKCYJNYCH. 
WSZELKIE DANE POTRZEBNE DO IDENTYFIKACJI 
ZNAJDUJĄ SIĘ NA ETYKIECIE PRODUKTU, KTÓRĄ OPA-
TRZONA JEST KAŻDA PALETA. 
-------------------------------------------------------------------------

PAMIĘTAJ! 
Przy wykładaniu nawierzchni z kostek i płyt zale-
cane jest mieszanie produktów z trzech do pięciu 
palet. Jest to prosty i popularnie stosowany spo-
sób pozwalający uniknąć różnic w odcieniach 
koloru na dużych powierzchniach.  Nieznaczne 
wahania barw nie zmieniają właściwości tech-
nicznych produktu i nie są jego wadą, dlatego 
nie mogą stanowić podstawy reklamacji.

Beton to uniwersalny materiał budowlany, który dzię-
ki swoim właściwościom zyskał ogromną popularność 
w  dziedzinie budownictwa. Beton składa się z  wielu 
komponentów, jest to mieszanka: cementu, wody,  drob-
no i gruboziarnistych kruszyw, dodatków chemicznych  
i mineralnych. 

Odpowiedni dobór składników pozwala tworzyć produk-
ty o wysokich właściwościach odpornościowych, takich 
jak: 

 • niewielka nasiąkliwość, 

 • mała ścieralność, 

 • mrozoodporność, 

 • wytrzymałość.

Do produkcji betonowych kostek brukowych i płyt wyko-
rzystuje się laboratoryjnie opracowane receptury, które 
pozwalają tworzyć odpowiedniej jakości wyroby. 

Należy jednak pamiętać, że istnieje wiele czynników 
mających wpływ na ostateczny wygląd elementów wyko-
nanych z betonu. Są to wskaźniki wynikające zarówno 
z procesu produkcji, jak i naturalnych warunków atmos-
ferycznych. 

Normy i aprobaty techniczne
Parametry produktów  określają europejskie normy 
i aprobaty techniczne definiujące wymagania i me-
tody badań. 

 • PN-EN 1338:2005/AC:2007 „Betonowe kostki bruko-
we. Wymagania i metody badań”      

 • PN-EN 1339:2005/AC:2007 „Betonowe płyty bruko-
we. Wymagania i metody badań”

 • PN-EN 1340:2004/AC: 2007 „Krawężniki betonowe. 
Wymagania i metody badań”

 • PN-EN 13198: 2005 „Prefabrykaty z betonu. Elementy 
małej architektury ulic i ogrodów.”

 • PN-EN 771-3: 2011 „Wymagania dotyczące elementów 
murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kru-
szywowego.”

 • Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2009-03-1566/1 
„Betonowa Płyta Ażurowa.” 

 • Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2009-03-2505/1 
„Betonowa kostka brukowa 40.”

 • Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2011-02-2772  
„Betonowe korytko ściekowe.”

1. 4. BETON, WSZECHSTRONNY MATERIAŁ BUDOWLANY
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Różnice w strukturze 
Produkty przeznaczone do budowy nawierzchni dro-
gowych mogą różnić się strukturą warstwy wierzchniej, 
co jest wynikiem wibroprasowania składającego się 
na proces produkcji. Rozbieżności te w żaden sposób 
nie wypływają na parametry techniczne i użytkowe na-
wierzchni.

Mikropęknięcia 
powierzchniowe
Włoskowate pęknięcia pojawiające się na powierzch-
ni kostki są naturalnym zjawiskiem powodowanym przez 
skurcz betonu. Efekt ten ulega nasileniu gdy produkcja 
kostki odbywa się w czasie podwyższonych temperatur. Mi-
kropęknięcia widoczne są tylko na mokrej powierzchni i nie 
obniżają wartości technologicznych i użytkowych produktu. 

Nadmiar materiału 
Na skutek naturalnego zużycia formy wykorzystywanej 
do produkcji kostki, na krawędziach poszczególnych 

elementów może pojawiać się nadmiar materiału. Efekt 
ten znika podczas układania, w żaden sposób nie wpły-
wając na parametry produktu.

Ubytki wynikające  
z technologii obijania
Kostka brukowa Bellano Antico i bloczki Vario poddawa-
ne są procesowi obijania w specjalnym bębnie, dzięki 
czemu zyskują niepowtarzalny, zabytkowy charakter. 
Pamiętać jednak należy, że technologia ta może powo-
dować różnice w obiciu poszczególnych elementów. Jest 
to specyfika tej grupy produktów, co nie podlega rekla-
macji. 

Wykwity
Na nawierzchni niekiedy pojawiają się wykwity wapien-
ne (białe naloty o  różnej intensywności powstające 
w trakcie naturalnego dojrzewania betonu), które z cza-
sem samoistnie znikają. Proces ten może trwać od kilku 
miesięcy do kilku lat. Jest kilka popularnych metod ich 
eliminowania. O sposobach usuwania wykwitów można 
przeczytać w rozdziale drugim, str. 28.

WYKWIT NA NAWIERZCHNI BEZPOŚREDNIO PO UŁOŻENIU

NAWIERZCHNIA PO 3 MIESIĄCACH UŻYTKOWANIA



 

2 KOSTKA 
BRUKOWA
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ZALETY:
 • Różnorodność wzorów i kształtów umożliwia 

tworzenie rozmaitych aranżacji podnoszących 
wartość wizualną obiektu.

 • Wysoka odporność i trwałość. 

 • Przepuszczalność pozwalająca na odprowadze-
nie wody z powierzchni dzięki szczelinom po-
między elementami.

 • Odporność na ścieranie i na działanie mrozu.

 • Łatwość montażu i demontażu. W razie znisz-
czenia poszczególnych elementów nawierzchni 
lub konieczności dostania się do gruntu (np. 
wykopów pod rury) można zdemontować część 
nawierzchni bez jej niszczenia, a następnie po-
nownie uzupełnić.

Pomysł – indywidualna 
aranżacja nawierzchni
Ładna nawierzchnia jest nieodłącznym elementem każ-
dej posesji. Starannie zaprojektowana, nie tylko ułatwi 
poruszanie się w obrębie ogrodu, ale też podkreśli styl 
i charakter otoczenia. Zaplanowana przestrzeń powinna 
być jednocześnie funkcjonalna, łatwa w pielęgnacji oraz 
estetyczna.
Do utworzenia harmonijnej kompozycji niezbędna jest 
ogólna wizja projektu, zgodna z upodobaniami właści-
cieli oraz spójna z architekturą budynku. 
Na jej podstawie należy dobrać odpowiednią kolorysty-
kę, formaty oraz technologię uszlachetnienia powierzch-
ni kostki brukowej.  
Zalecamy rozpocząć proces aranżacji nawierzchni od 
określenia osobistych potrzeb i oczekiwań względem in-

westycji. Warto rozważyć:
 • wygodną szerokość podjazdu, 
 • ilość potrzebnych stanowisk parkingowych, 
 • opcjonalnie przestrzeń do zawracania samochodu, 
 • w razie potrzeby dodatkowe miejsce do parkowania 

przed bramą wjazdową, 
 • ilość niezbędnych ścieżek zapewniających wygodną 

komunikację w przestrzeni ogrodu, 
 • sposób zagospodarowania opaski wokół budynku, 
 • wielkość tarasu dostosowaną do przyszłego sposobu 

użytkowania (grill, rodzaj i wielkość planowanych me-
bli ogrodowych, elementy małej architektury wodnej, 
donice, itp.). 

Wybór odpowiedniego 
produktu
GRUBOŚĆ
Wybierając produkt, należy zwrócić szczególną uwagę 
na planowaną funkcjonalność nawierzchni oraz rodzaj 
i natężenie ruchu jakim będzie poddawana.

grubość produktu zastosownie

4 cm, 6 cm ruch pieszy

6 cm, 8 cm ruch pieszy i kołowy do 2,5 tony

8 cm, 10 cm incydentalny ruch kołowy 
powyżej 2,5 tony

8 cm, 10 cm ruch kołowy powyżej 2,5 tony

Na wykonanie podjazdów do garaży zaleca się, by gru-
bość kostki wynosiła 8 cm. W miejscu gdzie planowany 
jest ruch pojazdów ciężkich bardzo dobrze sprawdzają 
się systemy kostki brukowej z tak zwanym obwodowym 
zazębieniem, w których poszczególne elementy zaklesz-
czają się wzajemnie.

Kostka brukowa – 
dlaczego warto?

2. 1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BRUKARSKICH

2 KOSTKA BRUKOWA
Prawidłowe wykonanie nawierzchni zapewnia jej trwałość, 
funkcjonalność i estetyczny wygląd.
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KOLOR
Na co zwrócić uwagę:

 • styl i charakter posesji, 

 • kolorystykę budynku i ogrodzenia,

 • sposób użytkowania (miejsca szczególnie narażone 
na intensywne zabrudzenia),

 • wybór koloru spoiny (piasek płukany, granitowy, 
bazaltowy, fuga epoksydowa).

FORMAT
Najmniejsze wielkości kostek to zwykle obłe, oparte na 
łukach kształty, stosowane z powodzeniem do wykoń-
czenia powierzchni oraz jako materiał do budowy krę-
tych, wąskich alejek ogrodowych.

Większe formaty kostek sprawdzają się na dużych poła-
ciach podjazdów oraz jako budulec chodników prostoli-
niowych.

Warto pamiętać, by dostosować szerokość ścieżek, pod-
jazdu oraz innych planowanych elementów do wielkości 
wybranej kostki. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych do-
cinek podnoszących koszt inwestycji.

Układając ścieżki rowerowe należy unikać drobnych 
elementów oraz dobierać wzory ułożenia z możliwie jak 
najmniejszą liczbą fug poprzecznych w stosunku do kie-
runku jazdy.

FAZA
Na rynku dostępne są produkty ze standardową fazą, mi-
krofazą oraz kamienie bezfazowe.

KAMIENIE BEZFAZOWE
 • Nowoczesne rozwiązanie, minimalna i subtelna fuga.

 • Gwarancja najlepszego komfortu poruszania się dzię-
ki gładkości tafli powierzchni.

KAMIENIE Z MIKROFAZĄ 1,5-2 MM
 • Posiada zalety produktu z fazą, czyli ogranicza po-

wstawanie odprysków, przy zachowaniu walorów 
kostki bezfazowej, która zapewnia wygodę porusza-
nia się.

KAMIENIE Z FAZĄ OD 5 MM
 • Tradycyjne rozwiązanie, ograniczenie powstawania 

uszkodzeń i odprysków brzegu kostki.

MIKROFAZA
1,5 - 2 mm

FAZA
od 5 mm

BRAK FAZY

-------------------------------------------------------------------------
UWAGA!
NIE STOSUJEMY KOSTKI BRUKOWEJ TAM, GDZIE PO-
JAZDY PORUSZAJĄ SIĘ Z PRĘDKOŚCIĄ WIĘKSZĄ NIŻ 
60 KM/H. DLA POWIERZCHNI WYKONANYCH W TECH-
NOLOGII „PŁUKANEJ” DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ 
WYNOSI 10 KM/H. NALEŻY UNIKAĆ RÓWNIEŻ GWAŁ-
TOWNEGO RUSZANIA ORAZ HAMOWANIA POJAZDEM.
-------------------------------------------------------------------------
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Ogólne wskazówki
Nawierzchnie z kostki betonowej nadają się na umoc-
nienie różnorodnych powierzchni komunikacyjnych 
w strefie publicznej i prywatnej. Podłoże i fugowanie 
zaleca się wykonywać z niezwiązanych mieszanek kru-
szyw. 

Na zachowanie się nawierzchni z kostki pod działaniem 
obciążenia komunikacyjnego wpływa: 

 • rodzaj gruntu rodzimego, 

 • rodzaj podłoża,

 • sposób fugowania,

 • forma i wielkość kostki,

 • wzór ułożenia. 

Czynniki te muszą być uwzględnione już na etapie 
planowania.

Wyznaczenie nawierzchni
Usytuowanie i wysokość nawierzchni należy określić 
poprzez wbicie w teren kołków lub metalowych szpilek, 
przez które na odpowiednim poziomie należy przecią-
gnąć żyłkę lub sznurek wyznaczający górną krawędź po-
wstającej płaszczyzny. 

ETAPY UKŁADANIA KOSTKI BRUKOWEJ

2. 2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

WYZNACZANIE NAWIERZCHNI

korytowanie

1

niwelacja

2

wykonanie
podbudowy

3

wykonanie 
podsypki

4

ułożenie
kostki

5

zagęszczenie
nawierzchni

7

wypełnienie
szczelin

6
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Wyrównanie terenu
Po zakończeniu korytowania, kolejnym etapem prac jest 
wyrównanie powierzchni gruntu rodzimego oraz ukształ-
towanie go zgodnie z niweletą planowanej nawierzchni. 
To moment, w którym wytycza się ewentualne zakręty, 
rozjazdy, różnice poziomów. 

Spadki: poprzeczny i podłużny standardowo wynoszą 
od 0,5 do 3%. Wartość nachylenia powierzchni uwarun-
kowana jest rodzajem zaprojektowanego odwodnienia. 

Czynność ta polega na wysypaniu pospółki lub grubego 
piasku (do 10 cm) i ubijaniu zagęszczarką lub walcem 
dna wykopu.

-------------------------------------------------------------------------
UWAGA! 
NA TYM ETAPIE WAŻNE JEST, BY PAMIĘTAĆ O WŁAŚCI-
WYM WYKONANIU SPADKU POPRZECZNEGO (2-3%), 
SPADKU PODŁUŻNEGO (0,5%) ORAZ PRZECHYŁKI 
NA ŁUKACH. GDY PRZEWIDZIANY JEST DRENAŻ, WY-
MAGANE JEST, BY ZAMONTOWAĆ GO ZGODNIE Z IN-
STRUKCJĄ PRODUCENTA. 
-------------------------------------------------------------------------

Do właściwego wykonania prac na małych powierzch-
niach wystarczy łata i poziomica, roboty na dużą skalę 
wymagają niwelatora oraz odpowiednich maszyn dro-
gowych.

KORYTOWANIE

Korytowanie
Korytowanie, czyli usuwanie gruntu rodzimego, powin-
no nastąpić na głębokości od 20 do 50 cm, zależnie od 
rodzaju podłoża, przewidywanego obciążenia, rodzaju 
i grubości kostki. W przypadku niewielkich powierzchni 
prace można wykonać ręcznie, duże inwestycje wyma-
gają profesjonalnego sprzętu drogowego. 

Różne rodzaje gruntów wymagają nieco odmiennego 
sposobu korytowania. W  przypadku gruntów słabono-
śnych, czyli elastycznych glin czy humusów zawierają-
cych części organiczne, trzeba usunąć je, aż do momen-
tu uzyskania stabilnego podłoża. 
Należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na poziomy wód 
gruntowych, które nie mogą znajdować się ponad grani-
cą przemarzania.

Grunty mające tendencję do znacznego rozszerzania się 
podczas przemarzania, tzw. wysadzinowe, wymagają 
jeszcze głębszego korytowania niż 50 cm. W takim przy-
padku ziemię należy wymienić, zastępując ją bardziej 
wartościowym materiałem. W tym celu najczęściej sto-
sowana jest podspółka.

WYRÓWNYWANIE TERENU

PAMIĘTAJ! 
Określając głębokość korytowania gruntu rodzi-
mego należy uwzględnić wartość granicy prze-
marzania. Polska podzielona jest na cztery stre-
fy przemarzania (I – 0,8 m; II – 1,0 m; III – 1,2 m; 
IV –1,4 m). Korytowanie gruntu na odpowiednią 
głębokość uchroni kostkę brukową przed uszko-
dzeniami powodowanymi wysadzinami mrozo-
wymi.
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Podbudowę rozściełamy na wcześniej zagęszczonym, 
utwardzonym i ubitym podłożu. Do jej wykonania należy 
wykorzystać materiały sypkie, najczęściej jest to kruszy-
wo łamane, które umożliwia swobodne odprowadzenie 
wody opadowej do gruntu, a także łatwy montaż i de-
montaż w razie zniszczenia poszczególnych elementów 
nawierzchni lub konieczności dostania się do gruntu 
(np. wykopów pod rury).

Podbudowę o dużej grubości wykonuje się w kilku eta-
pach, co pozwala uzyskać właściwe jednorodne za-
gęszczenie całości.

Jako pierwszy układa się podkład konstrukcyjny, który 
przed zagęszczeniem musi być o 1/5 grubszy niż wynika 
to z projektu, ponieważ proces zagęszczania powoduje, 
że kruszywo zmniejsza swoją objętość.

ZAGĘSZCZANIE PODBUDOWY

Technologiczne warstwy podbudowy pod nawierzchnię 
z kostki brukowej:

- konstrukcyjno-odsączająca spełnia rolę warstwy no-
śnej i mrozoodpornej, składa się z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. Grubość podbudowy 
uzależniona jest od przewidywanego obciążenia na-
wierzchni oraz rodzaju podłoża. Grubość 20 cm jest zwy-
kle wystarczająca dla nawierzchni wokół domów oraz 
chodników. Grubość 30-40 cm jest wymagana w przy-
padku nawierzchni przygotowanych pod ruch kołowy.

- podsypka pod kostkę zapewnia stabilne osadzenie 
każdej kostki brukowej oraz wyrównanie ewentualnych 
różnic wysokości poszczególnych elementów, standardo-
wo powinna mieć grubość od 3 do 5 cm, najlepiej wyko-
nać ją z odsiewek kamiennych. 

Podbudowa
Właściwie wykonana podbudowa to niezbędny wymóg, 
by prawidłowo ułożyć kostkę. 

SCHEMAT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z KOSTKI 
WIBROPRASOWANEJ

Nawierzchnie przeznaczone do ruchu pieszego:
ścieżki, deptaki, tarasy, chodniki.

Nawierzchnie, po których odbywa się ruch kołowy:
drogi, podjazdy, parkingi.

PAMIĘTAJ!
O konstrukcji podbudowy decyduje: 

 • przewidywany stopień obciążenia nawierzchni, 
 • rodzaj gruntu rodzimego, 
 • stan wód gruntowych oraz forma odwodnienia.

SCHEMAT ZABUDOWY W SYSTEMIE NIEWIĄZANYM 
(ELASTYCZNYM)

grunt
rodzimy

kruszywo 
łamane

podsypka 
piaskowa

nawierzchnia

2. 2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

grunt
rodzimy

podbudowa

kruszywo łamane 
stabilizowane 
mechanicznie
frakcja: 0-31,5 mm 
grubość: 10-20 cm 

podłoże

podsypka 
piaskowa
frakcja 0-4 mm
grubość: 3-5 cm

nawierzchnia

kostka 
wibroprasowana
grubość: 4 cm
lub 6 cm

grunt
rodzimy

podbudowa

kruszywo łamane 
stabilizowane 
mechanicznie
frakcja: 0-31,5 mm 
grubość: 30-40 cm 

podłoże

podsypka 
piaskowa 
frakcja: 0-4 mm 
grubość: 3-5 cm

nawierzchnia

kostka 
wibroprasowana
grubość: 6 cm, 
8 cm lub 10 cm
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W określonych przypadkach zastosowanie znajduje 
podbudowa sztywna. Podczas przygotowywania podło-
ża należy przestrzegać wymagań dotyczących obciążeń 
termicznych, zaplanować wykonanie szczelin dylatacyj-
nych i/lub szczelin rozprężających. Produkty zalecane 
do tego typu zabudowy to betonowa kostka przemysło-
wa pod inwestycje miejskie, tj.: magazyny oraz centra 
logistyczne.

SCHEMAT ZABUDOWY W SYSTEMIE WIĄZANYM 
(SZTYWNYM)

Obramowanie 
Prawidłowo wykonana podbudowa musi zawierać 
odpowiednie obramowanie podłoża. Nawierzchnie 
z kostki wymagają stabilnego, dostosowanego do 
przeznaczenia umocnienia krawędzi. 
Do tego celu przeznaczone są elementy uzupełnia-
jące w ofercie Semmelrock: Riva, palisady, obrzeża, 
krawężniki, korytka ściekowe.

W strefie prywatnej stosuje się głównie dekoracyjne 
obrzeża krawężnikowe. Wzmocnienie krawędzi prowa-
dzonych po łukach można wykonać za pomocą Rivy lub 
palisad. Odpowiednio wykonane umocnienie krawędzi 
wzmacnia całą nawierzchnię i chroni przed przesuwa-
niem się kostki na jej obrzeżach. Obramowanie można 
wytyczyć układając pojedyncze rzędy kostek wzdłuż pla-
nowanego obszaru nawierzchni. 

------------------------------------------------------------------------
UWAGA!
PRZY DUŻYCH POWIERZCHNIACH I DUŻYCH OBCIĄŻE-
NIACH ZALECA SIĘ WYKONANIE PROJEKTU PODBUDO-
WY PRZEZ SPECJALISTYCZNĄ FIRMĘ.
------------------------------------------------------------------------

PAMIĘTAJ! 
Podbudowa pod nawierzchnię z kostki bruko-
wej musi mieć odpowiednio ukształtowaną 
powierzchnię, co jest niezbędne do wykonania 
prawidłowego odwodnienia określonego w pro-
jekcie.

UKŁADANIE PALISADY

Podbudowa  kruszywowa

Zalety Wady

łatwy i szybki demontaż, 
możliwość przebudowy

ograniczony dostęp do 
materiałów (kruszywo łamane 
stabilizowane mechanicznie)

możliwość ponownego 
wykorzystania materiałów

przy dużym obciążeniu 
oraz natężeniu ruchu mogą 

powstawać koleiny

odporność na przemarzanie wyższy koszt

Podbudowa  cementowa

Zalety Wady

szybki montaż utrudnienia w przebudowie lub 
demontażu

ogólna dostępność 
materiałów 

utrudnienia w równomiernym 
zagęszczeniu powierzchni

większa nośność 
możliwe podciąganie kapilarne 

wody oraz negatywne skutki 
przemarzania

grunt 
rodzimy

nawierzchnia

kostka 
wibroprasowana
grubość: 
8 lub 10 cm

podsypka 
cementowo
-piaskowa 1:3
grubość: 3-5 cm

kruszywo 
łamane

frakcja:
0-31,5 mm
grubość: 
20-30 cm

chudy beton

klasa: C8/10
grubość: 
40-60 cm
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2. 2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

WYRÓWNANIE W PODŁOŻU DOPUSZCZALNYCH 
TOLERANCJI WYSOKOŚCI KOSTKI BETONOWEJ

Niepodatny na zawibrowanie materiał podłoża może 
spowodować uszkodzenia kostki podczas wibrowa-
nia. Kostka ułożona na podsypce powinna minimalnie 
wystawać ponad poziom przewidzianej niwelety, po-
nieważ podczas zagęszczania ułożonej już nawierzch-
ni wibratorem płytowym podłoże osiada. Nadwyżka 
wysokości zależy od rodzaju kruszywa i materiału na 
podłoże, standardowo wynosi 0,5 do 1 cm. Technologicz-
ne warstwy podbudowy należy wykonać z takim samym 
spadkiem i z taką samą dokładnością, co nawierzchnię 
z kostki.

Podsypka
Głównym zadaniem, które spełnia podsypka jest zapew-
nienie stabilnego osadzenia każdej kostki brukowej oraz 
ujednolicenie ewentualnych różnic wysokości poszcze-
gólnych elementów. Warstwa ta wykonana jest z odsiewek 
kamiennych lub piasku i nie jest zagęszczana, wyrównuje-
my ją tylko łatą przy zachowaniu odpowiednich spadków. 

Wykorzystany materiał musi posiadać jakość, któ-
ra pozwoli na zawibrowanie kostki, tzn. wyrówna-
nie dopuszczalnej tolerancji wysokości elementów. 

Podsypkę wykonuje się z niezwiązanego materiału - są to 
mieszanki kruszyw o różnym ziarnie (0-4, 0-5 mm). Nie na-
leży stosować piasków spoistych i pylastych oraz kruszyw 
lub mieszanek kruszyw o frakcji mniejszej niż 0-4 mm. 

Materiały o niewielkiej ilości drobnego kruszywa, takie jak 
ziarno 1-3 mm lub grys 2-5 mm, nie sprawdzają się na po-
wierzchniach komunikacyjnych z planowanym dużym ob-
ciążeniem poziomym, ale mogą być stosowane tam, gdzie 
przewidziany jest niewzmożony ruch pieszy i kołowy.
O zastosowaniu tego typu materiałów mogą decydować 
jedynie doświadczeni specjaliści.

Po zagęszczeniu nawierzchni z kostki brukowej, podsyp-
ka powinna być dostatecznie wodoprzepuszczalna i nie 
może przenikać do warstwy nośnej. Musi istnieć stabil-
ność filtracji w stosunku do kolejnej warstwy nośnej bez 
spoiwa.

Ponadto prawidłowe zawibrowanie kostki powoduje od-
powiednie zakleszczenie elementów w podłożu, co z kolei 
zwiększa wytrzymałość nawierzchni na obciążenia pozio-
me.

POZIOMOWANIE PODSYPKI

Kostka betonowa ułożona na wyrównanym podłożu

Kostka betonowa po ułożeniu i zawibrowaniu

kostka 
betonowa 

wymiar
nominalny

kostka 
betonowa 

z tolerancją 
wymiarów 
w zakresie +

kostka 
betonowa 

z tolerancją 
wymiarów 
w zakresie -

kostka 
betonowa 

wymiar
nominalny

kostka 
betonowa 

z tolerancją 
wymiarów 
w zakresie +

kostka 
betonowa 

z tolerancją 
wymiarów 
w zakresie -
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Przed zawibrowaniem

Po zawibrowaniu

ODKSZTAŁCENIA NA SKUTEK NIEDOPUSZCZALNYCH RÓŻNIC GRUBOŚCI PODSYPKI

PAMIĘTAJ! 
Tylko w wyjątkowych przypadkach zaleca się sto-
sowanie podsypki cementowo-piaskowej. Pod-
nosi ona stabilność nawierzchni i uszczelnia ją.  
Pamiętać jednak należy, że metoda ta w przy-
szłości może utrudnić wykonywanie ewentu-
alnych poprawek lub demontażu nawierzchni. 
Również w miarę szybkie wiązanie podsypki 
cementowo-piaskowej utrudnia bieżące korekty. 
A jeśli wyrównywanie terenu płytą wibracyjną zo-
stanie rozpoczęte po związaniu cementu może 
zniweczyć jego skuteczność.
Podsypka cementowo-piaskowa doskonale 
sprawdza się w miejscach wzmożonej penetracji 
wody np. studzienki, ścieki wodne. 
Praktyczna i pewna jest prawidłowo ułożona 
podsypka z samego piasku i taką zalecamy. 

-------------------------------------------------------------------------
UWAGA! 
W PRZYPADKU MANUALNEGO UKŁADANIA KOSTKI 
NIE NALEŻY WSTĘPNIE ZAGĘSZCZAĆ MATERIAŁU NA 
PODSYPKĘ, ZABIEG TEN ZALECANY JEST GDY KOSTKĘ 
UKŁADAMY MASZYNOWO – ZWŁASZCZA W PRZY-
PADKU UŻYCIA MIESZANEK KRUSZYW Z WIĘKSZĄ 
ILOŚCIĄ PIASKU.
-------------------------------------------------------------------------

Odwodnienie
Ze względu na geometrię kostki i fugi nie da się uzy-
skać całkowitego spływu wód opadowych również 
z normalnym spadkiem. Zwykle spływająca deszczówka 
jest zbierana i odprowadzana do kanalizacji. Część, któ-
ra nie spłynie w większości przesiąka przez umocnienie 
powierzchni, a odparowuje tylko niewielka ilość. Prze-
puszczalność wody przez kostkę betonową jest właści-
wością mającą szczególne znaczenie w odniesieniu 
do doboru i wykonawstwa leżących pod nią warstw.

Grubość podsypki po zagęszczeniu nawierzchni powinna wynosić minimum 3 cm, maksimum 5 cm. Niedopuszczalne 
różnice grubości mogą spowodować odkształcenia już podczas wibrowania. Odkształcenie te powiększają się później 
na skutek obciążenia komunikacyjnego. Materiału na podsypkę nie należy stosować w celu wyrównania warstwy nośnej.
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Transport i przechowywanie
 • Poszczególne kostki należy ostrożnie transportować 

z pakietu na podłoże, aby uniknąć uszkodzenia krawę-
dzi i powierzchni licowej!

 • Warto osłonić pakiety rozpoczęte na budowie, chro-
niąc je przed wilgocią! 

Zasady piętrowania produktów
 • Kostka brukowa – max. 5 palet 

 • Kamienie Sonnblick – max. 4 palety 

 • Krawężniki, obrzeża, palisady, płyty tarasowe  – max. 
3 palety 

 • Produkty Bradstone – zakaz piętrowania

PAMIĘTAJ! 
Przy układaniu kostek bezfazowych: dbaj o wraż-
liwe na uszkodzenia kanty podczas układania, 
używaj kleszczy do przenoszenia materiału 
w trakcie zabudowy, dostosuj fugę dystansową 
do obciążenia (od 3 do 5 mm). Nieprawidłowości 
i błędy wykonawcze mogą prowadzić do uszka-
dzania brzegów kamieni.

-------------------------------------------------------------------------
UWAGA! 
UKŁADAJĄC KOSTKĘ, NIE NALEŻY WCHODZIĆ NA WCZE-
ŚNIEJ PRZYGOTOWANĄ PODSYPKĘ. ZNISZCZONA, NIE-
RÓWNA POWIERZCHNIA PODSYPKI UNIEMOŻLIWI WŁA-
ŚCIWE WYKONANIE NAWIERZCHNI.
-------------------------------------------------------------------------

UKŁADANIE KOSTKI

Wszystkie wymiary kamieni podawane są w wymiarze 
rastrowym. Jest to łączna długość górnej powierzch-
ni kamienia (widocznej w czasie użytkowania) wraz  
z fugą.

Szerokość fugi obejmuje: odstępy dystansowe (niewiel-
kie profile wystające na bocznej powierzchni produktu) 
oraz minimalną przestrzeń pomiędzy kamieniami.

Bezpośrednio po dostarczeniu kostki na budowę na-
leży skontrolować, na podstawie dowodu dostawy 
i poprzez oględziny, czy dostawa jest zgodna z zamówie-
niem. Doświadczony wykonawca może też niezwłocznie 
stwierdzić ewentualne widoczne wady jakościowe. Wte-
dy też należy wstrzymać się z układaniem kostki, aż do 
chwili ostatecznego wyjaśnienia.

Kostka betonowa to produkt przemysłowy. Pomimo 
nowoczesnych technologii produkcyjnych nie można 
wykluczyć różnic w wymiarach. Dlatego przed rozpo-
częciem układania wskazane jest ustalenie wymaganej 
szerokości rozkładania, tzn. odstępu między poszcze-
gólnymi obrzeżami krawężnikowymi, poprzez próbne 
ułożenie linii kostki. Również jeżeli obrzeża krawężni-
kowe są już obsadzone, przed rozpoczęciem układania 
może być wskazane ułożenie i przede wszystkim wyrów-
nanie kilku linii kostki. W obu przypadkach dzięki takim 
przygotowaniom można uniknąć niepotrzebnego i kosz-
townego docinania bruku.

Przed rozpoczęciem  
układania
Zamawiając materiał należy wziąć pod uwagę, że ilość 
elementów na metr kwadratowy powierzchni zawiera 
minimalny wymiar fugi. Wyroby dostarczane są więc tak, 
aby zamówiona ilość mogła być rozłożona z zachowa-
niem wymiaru rastra (wymiar produktu plus fuga). 

wymiar rastrowy

wymiar rzeczywisty

2. 3. UKŁADANIE NAWIERZCHNI
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Niewłaściwe ułożenie kostki Właściwe ułożenie kostki

Zasada układania z 3 palet 
By uniknąć powstawania na nawierzchni wielkopowierzchniowych różnic kolorystycznych, układając kostkę należy ko-
rzystać z trzech różnych palet. Jest to najlepsza metoda, która pozwala zniwelować wahania w wyglądzie bruku powodo-
wane przez niewielkie, naturalne odchylenia barwy.

Praktyczna wskazówka 
Zabudowę drobnowymiarowej  kostki typu Naturo ułatwi deska z obustronnymi uchwytami do przenoszenia zestawu 
siedmiu kamieni.  Zapewni ona prawidłowe ułożenie kamieni względem siebie oraz usprawni pracę.  Należy przy tym 
pamiętać o zachowaniu przesunięcia pomiędzy fugami.

SCHEMAT UŁOŻENIA KOSTKI

WIDOK WARSTWY 
KOSTKI Z GRUPY 
COLORMIX

REKOMENDOWANY 
SPOSÓB UŁOŻENIA 
NAWIERZCHNI 
COLORMIX

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UWAGA! 
SZCZEGÓLNEJ UWAGI PODCZAS UKŁADANIA WYMAGAJĄ KOSTKI Z GRUPY „KOLOR-MIX”. PODLEGAJĄ ONE PRO-
CESOWI SUBTELNEGO ZABARWIENIA WIERZCHNIEJ WARSTWY KOLOREM O RÓŻNEJ MOCY NATĘŻENIA, DLATEGO 
W TYM PRZYPADKU ZWIĘKSZONE JEST NIEBEZPIECZEŃSTWO POWSTANIA NAWIERZCHNI O NIERÓWNOMIERNYM 
STOPNIU ZABARWIENIA. DODATKOWO, WYBIERANIE KOSTKI Z PALET POWINNO NASTĘPOWAĆ W PIONIE. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Niewłaściwe ułożenie kostki

Właściwe ułożenie kostki

Aby uniknąć niepotrzebnego docinania, przy planowa-
niu powierzchni należy dostosować szerokość układa-
nia kostki do wymiarów systemowych poszczególnych 
elementów. Pozwala to ograniczyć, ale nie zniwelować 
konieczność cięcia. 

PRZYKŁAD PRAWIDŁOWEGO WYKONAWSTWA PRZY 
ZMIANIE KIERUNKU UKŁADANIA

-------------------------------------------------------------------------
UWAGA! 
UKŁADAJĄC NAWIERZCHNIĘ NIE POWINNO SIĘ STO-
SOWAĆ FRAGMENTÓW KOSTKI MNIEJSZYCH NIŻ PO-
ŁOWA ORYGINALNEGO ELEMENTU. PONADTO DOCIN-
KI NIE MOGĄ MIEĆ ZBYT MAŁYCH KĄTÓW. MATERIAŁ  
O NIEWŁAŚCIWEJ FORMIE I WYMIARACH POWODUJE 
OSŁABIENIE NAWIERZCHNI, PONIEWAŻ CZĘSTO JUŻ 
PO KRÓTKIM CZASIE POLUZOWUJE SIĘ, A NAWET PĘKA.
-------------------------------------------------------------------------

PAMIĘTAJ! 
Kamienie przycinane na budowie należy na-
tychmiast zmyć środkiem do usuwania mleczka 
cementowego (stosować zgodnie z zaleceniami 
producenta), a potem spłukać czystą wodą.

Kostkę można przycinać używając gilotyny lub specjalnej 
piły. Piła jest o wiele bardziej precyzyjna, co zapewnia 
nawierzchni wysoki poziom estetyczny. Cięte elementy 
umieszczamy jak najbliższej obrzeży, tam gdzie będą 
najmniej widoczne.

ZMIANA KIERUNKU UKŁADANIA, NP. NA ZAKRĘTACH ULICY

Dobór szerokości fug
Odpowiednio zachowane odstępy pomiędzy poszcze-
gólnymi elementami, zapewniają nawierzchni długo-
trwały estetyczny wygląd. 

Szerokość fugi musi wynosić od 3 do 5 mm przy grubości 
kostki do 10 cm. W przypadku konstrukcji specjalnych 
z kostką wielkoformatową, może być wskazana szero-
kość fugi od 8 do 12 mm. 

Prawidłowa szerokość fugi jest istotna, ponieważ:
 • na fugach wyrównuje się nieuniknione i dopuszczal-

ne tolerancje długości i szerokości kostki, 

 • umożliwia całkowite i wytrzymałe wypełnienie fug, 
dzięki czemu kostki właściwie współpracują między 
sobą.

-------------------------------------------------------------------------
UWAGA! 
JEŚLI ODSTĘPY POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ELEMEN-
TAMI BĘDĄ ZBYT WĄSKIE, WRAZ Z UPŁYWEM CZASU 
KRAWĘDZIE KOSTEK MOGĄ ULEC ZNISZCZENIU.
-------------------------------------------------------------------------

PRZYKŁADOWY MATERIAŁ DO FUGOWANIA – 
PIASEK BAZALTOWY, FRAKCJI 0-2 MM

2. 4. CIĘCIE KOSTKI 2. 5. FUGOWANIE
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Większość kostek posiada specjalne odstępniki, 
które służą głównie do ochrony produktów, np. pod-
czas pracy chwytaków w zakładzie produkcyjnym 
i na budowie. Nie zastępują one ustalonej w przepisach 
szerokości fugi. W celu zapewnienia koniecznej ela-
styczności nawierzchni, właściwej nośności i ochrony 
przed kruszeniem się krawędzi kamieni, niedopuszczal-
ne jest układanie kostki „na styk”.

Materiał do fugowania
Wypełnienie odstępów zachowanych pomiędzy po-
szczególnymi elementami, umożliwia ich wzajemną 
pracę, przedłużając żywotność nawierzchni. Najlepszym 
materiałem do tego przeznaczonym jest drobny, płuka-
ny piasek.  W ofercie Semmelrock dostępne są dedyko-
wane piaski i kruszywa fugowe FUGGIO.

Materiał do fugowania musi mieć odpowiednią jakość, 
aby mógł być w jak największym stopniu wprowadzony 
w fugi. Większe ziarna mogą zawieszać się pomiędzy 
ścianami kostek, co powoduje niewłaściwe wypełnienie 
spoin. 

Piasek powinien być suchy bez domieszek gliny i roślin. 
Zawarta w nim glina może powodować trwałe zabrudze-
nia kostki, co szczególnie widoczne jest na jasnych ele-
mentach.

W każdym przypadku materiały na podłoże i do fugo-
wania powinny być dostosowane do siebie w zakre-

Odstępniki i elementy nie stykają się ze sobą

Odstępniki stykają się z elementami

Błędnie

WYKONANIE FUG W KOSTCE Z ODSTĘPNIKAMI

Źle

Dobrze

WYPEŁNIANIE SPOIN

sie stabilności i filtracji. Tylko wtedy woda wnikająca 
w fugi, połączona z dynamicznymi obciążeniami, nie 
spowoduje wypłukiwania drobnych cząstek, przemiesz-
czania się ziarna, a w konsekwencji usunięcia materiału 
do fugowania. 

PAMIĘTAJ! 
Do fugowania przeznaczone są mieszanki kru-
szyw płukanych 0-2, 0-4 i 0-5 mm bez zawarto-
ści frakcji pylastych.

Wypełnienie spoin
Fugowanie wykonuje się stosownie do postępu prac 
brukarskich, co pozwala uzyskać pełną stabilizację 
ułożenia elementów. 

Materiał do fugowania równomiernie rozprowadza się na 
kostce przy użyciu twardej szczotki, aż do momentu gdy 
na powierzchni zacznie być widoczny jego nadmiar. 

Niepotrzebny materiał należy usunąć przed 
przystąpieniem do wibrowania, czyli zagęszczenia 
nawierzchni. W razie potrzeby po zawibrowaniu należy 
ponownie wykonać fugowanie.

PAMIĘTAJ! 
Wypełnienie fug ma wymierny wpływ na stabil-
ność nawierzchni z kostki. Bez całkowitego wy-
pełnienia fug kostka nie jest właściwie zespolo-
na, a nawierzchnia pozbawiona odpowiedniej 
nośności. 
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2. 6. ZAGĘSZCZENIE NAWIERZCHNI

Prawidłowe wypełnienie spoin zapewnia statyczność 
nawierzchni. Dodatkowo, wyrównuje zmiany objętości 
kostek powodowane zmianami temperatury otoczenia 
(beton posiada właściwość rozszerzalności cieplnej).

-------------------------------------------------------------------------
UWAGA!
NAJCZĘSTSZYM OBJAWEM NIEWŁAŚCIWEGO SPOINO-
WANIA JEST ODPRYSKIWANIE GÓRNYCH KRAWĘDZI 
KOSTKI. EFEKT TEN NIESŁUSZNIE KOJARZONY JEST 
Z NIEODPOWIEDNIĄ JAKOŚCIĄ MATERIAŁU I POD-
DAWANY REKLAMACJOM. WYTRZYMAŁOŚĆ KRAWĘ-
DZI BETONOWYCH ELEMENTÓW NA DZIAŁANIE SIŁ 
ZEWNĘTRZNYCH NIE JEST WYSOKA, PRAWIDŁOWE 
WYKONANIE FUG ZAPOBIEGA NISZCZENIU ZARÓW-
NO PODCZAS ZAGĘSZCZANIA, JAK I EKSPLOATACJI 
NAWIERZCHNI.
-------------------------------------------------------------------------

Fugę uważa się za całkowicie wypełnioną, gdy zosta-
nie wypełniona co najmniej w 85%. Wraz z malejącym 
stopniem wypełnienia znacząco maleje wytrzymałość 
na przesunięcia, co może powodować uszkodzenia na-
wierzchni. 

Zagęszczanie
Nawierzchnię zagęszcza się równomiernie na całej 
płaszczyźnie, od krawędzi ku środkowi, potem wzdłuż. 
Proces należy powtarzać aż do momentu uzyskania 
planowanego poziomu nawierzchni oraz stabilności po-
szczególnych elementów. 

Jeśli zagęszczaniu podlega nawierzchnia, która nie po-
siada bocznych ograniczeń, krawędzie koniecznie nale-
ży zabezpieczyć przed osuwaniem. 

-------------------------------------------------------------------------
UWAGA! 
NIE POWINNO SIĘ WIBROWAĆ NIEWYPEŁNIONYCH 
PIASKIEM POWIERZCHNI Z KOSTKI. DO ZAGĘSZCZA-
NIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ NIE WOLNO 
STOSOWAĆ WALCÓW WIBRACYJNYCH.
-------------------------------------------------------------------------

Do zagęszczania nawierzchni służy wibrator płytowy. 
Maszyna posiada stalową płytę, która przy pracy na 
nawierzchni z kostki brukowej musi być zabezpieczona 
płytą z tworzywa sztucznego. Chroni to przed ścieraniem 
i kruszeniem krawędzi kostki oraz zapobiega powstawa-
niu wyjątkowo trudnych do wywabienia plam, będących 
wynikiem rozcierania na drobny pył piasku wydostające-
go się z fug.

ZAGĘSZCZANIE KOSTKI

Maszyny do wibrowania powierzchniowego muszą być 
dopasowane do rodzaju kostki. 
Więcej informacji dotyczących sprzętu brukarskiego: 
str. 29. 

Zawibrowanie można przeprowadzić przed lub po zamu-
leniu kostki. W pierwszym przypadku fugi muszą być 
w takim stopniu wypełnione, aby elementy nie mogły 
przesuwać się podczas wibrowania. 

W drugiej opcji podłoże i warstwa pod podłożem muszą 
najpierw dostatecznie wyschnąć. Zawsze przed wibro-
waniem należy dokładnie zamieść kostkę i powinna być 
ona w miarę sucha, by nie powstały przebarwienia. 

PAMIĘTAJ!
Kostkę brukową można wibrować tylko na sucho 
i z użyciem plastikowego podkładu ochronnego. 

Zakończenie układania kostki oznacza jej zawibrowanie 
z całkowicie wypełnionymi fugami i zamknięcie fug. Do 
zamknięcia fug używa się tylko takiego materiału, któ-
ry nie spowoduje trwałego odbarwienia powierzchni 
kostki. Użytkować nawierzchnię powinno się dopiero, 
gdy woda przeniknie przez warstwy nośne i wsiąknie  
w podłoże gruntowe. Może to trwać kilka dni w zależno-
ści od przepuszczalności podłoża i warunków pogodo-
wych. Przemoczone warstwy nośne i jednoczesne obcią-
żenie ruchem grozi obniżeniem nośności i deformacją 
konstrukcji nawierzchni.
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2. 7. UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA NAWIERZCHNI

PAMIĘTAJ!
Gdy zakończysz proces zagęszczania, uzupełnij 
materiał wykorzystany do fugowania, a następ-
nie usuń jego nadmiar, którego zaleganie na po-
wierzchni jest niedopuszczalne. 

Jeśli wszystkie wyżej opisane działania wykonane  
zostały poprawnie, efektem powinna być jednoli-
ta, gładka nawierzchnia, bez wypukłości, występów  
i szczelin.

-------------------------------------------------------------------------
UWAGA! 
EWENTUALNE POCZĄTKOWE ZADRAPANIA POWSTA-
ŁE PODCZAS WIBROWANIA ZNIKAJĄ NIEMAL CAŁKO-
WICIE NA SKUTEK CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH  
I UŻYTKOWANIA.
-------------------------------------------------------------------------

Aby zachować naturalny i estetyczny wygląd powierzchni 
z betonowej kostki brukowej nie są konieczne specjali-
styczne zabiegi konserwacyjne. Wystarczy je zamiatać, 
zmywać wodą, na bieżąco usuwać powstające zabru-
dzenia i uzupełniać wypłukane fugi.

W ciągu pierwszych dwóch lat użytkowania nawierzchni 
istnieje niebezpieczeństwo usuwania naturalnego wy-
pełnienia spoin. Świeżo wprowadzony materiał nie uzy-
skał bowiem jeszcze odpowiedniej odporności. W tym 
czasie zabiegi pielęgnacyjne należy ograniczyć tylko do 
ręcznego oczyszczania. 

Lód
Zimą, do usuwania śniegu i lodu nie należy używać 
ostrych narzędzi, ponieważ mogą one zniszczyć na-
wierzchnię. Dostępne są chemiczne środki odladzające, 
ale intensywne korzystanie z nich często skutkuje zmia-
nami koloru, a nawet złuszczeniem wierzchniej warstwy. 
Przed przystąpieniem do aplikacji, zalecamy wykonanie 
próby na nieeksponowanym miejscu nawierzchni. 

Wykwity
Wykwity to białe naloty o różnej intensywności powstają-
ce w trakcie naturalnego dojrzewania betonu, które z cza-
sem samoistnie znikają. By wyeliminować je wcześniej, 
stosuje się metodę piaskowania już na etapie układa-
nia nawierzchni. Wówczas wykwity zostają częściowo 
usunięte, a z czasem, jeśli podbudowa jest prawidłowo 

wykonana, znikają bezpowrotnie. Jeśli wykwit jest silny, 
można użyć środków chemicznych. Kilkukrotna aplikacja 
wykonana zgodnie z zaleceniami producenta powinna 
doprowadzić do zniknięcia wykwitów wapiennych. 

PAMIĘTAJ!
Przed nałożeniem środka chemicznego należy 
najpierw wypróbować jego działanie na frag-
mencie powierzchni. 

Mchy i porosty
W  wyniku braku systematycznej pielęgnacji na na-
wierzchni mogą pojawić się mchy i porosty. Najczęściej 
ich przyczyną jest nanoszenie ziemi z kół samochodów 
i gromadzenie jej w fugach, gdzie rozrost jest bardzo ła-
twy. Należy usuwać te zabrudzenia myjką ciśnieniową, 
a następnie wprowadzać świeży piasek jako uzupełnie-
nie fug. Spoiny wypełnione wysokiej jakości materiałem 
(piasek płukany bez domieszek gliny i roślin), odpowied-
nio zagęszczone, niwelują ryzyko takich zjawisk.

Plamy z cieczy
W  trakcie standardowego użytkowania nawierzchnia  
z kostki brukowej może zostać zabrudzona substancja-
mi oleistymi, np. olejem silnikowym, hydraulicznym, 
smarami, płynem hamulcowym, itp. Wówczas powsta-
ją ciemne plamy różnej wielkości. Wprawdzie z czasem 
stracą intensywność, jednak nigdy nie zginą samoistnie. 
Zdecydowanie nie należy próbować ich czyścić myjką 
ciśnieniową. Takie działanie może spowodować tylko 
zwiększenie zabrudzonego obszaru. Plamy oleiste nale-
ży usuwać powierzchniowo, ale również z porów betonu, 
stosując ogólnodostępne środki chemiczne, które nie 
powodują zmian strukturalnych i kolorystycznych na po-
wierzchni. Drugim sposobem jest po prostu wymiana za-
brudzonych kostek na nowe. Należy jednak pamiętać, że 
nowe elementy mogą odbiegać kolorystycznie od tych, 
z których ułożona jest nawierzchnia.

Stosując środki chemiczne ważne jest, aby przed zastoso-
waniem, wypróbować działanie danego środka chemicz-
nego na produkt, najlepiej w miejscu nieeksponowanym. 
W  przypadku braku możliwości usunięcia uporczywych 
zabrudzeń za pomocą środków chemicznych najlepszym 
sposobem jest wymiana całej partii zanieczyszczonej 
kostki, a nie pojedynczych elementów nawierzchni. Jest to 
niezbędne w celu uniknięcia różnicy w odcieniach kolorów 
pomiędzy wbudowaną, niezabrudzoną częścią nawierzch-
ni, a nowo zabudowaną partią kostki.
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2. 7. UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA NAWIERZCHNI

Impregnacja
Nie możemy zapomnieć o możliwości zabezpieczenia 
kostki brukowej impregnatem do betonu. Impregnat 
Semmelrock jest płynnym, nie zawierającym rozpusz-
czalników preparatem przeznaczonym do powierzchni 
betonowych. Chroni przed występowaniem trwałych 
zabrudzeń i ułatwia ich usuwanie. Jest odporny na wa-
runki atmosferyczne. 

ZASTOSOWANIE
Impregnat dedykowany jest dla betonowych produk-
tów powierzchniowych Semmelrock. Preparat wnikając 
w pory betonu, po wyschnięciu nie tworzy powłoki oraz 
nie powoduje zmiany zabarwienia powierzchni. Po wy-
stąpieniu zabrudzeń można w łatwy sposób je wyczy-
ścić, pod warunkiem odpowiednio szybkiego usunię-
cia (w zależności od rodzaju plamy od kilku godzin do 
paru dni).

SPOSÓB UŻYCIA 
Impregnat jest gotowy do użycia bez uprzedniego roz-
cieńczenia. Przed nałożeniem preparatu należy go do-
brze wymieszać. Impregnowana powierzchnia powinna 
być sucha i pozbawiona zanieczyszczeń oraz innych po-
włok. Ważne jest aby równomiernie nanosić impregnat 
za pomocą wałka, pędzla lub odpowiedniego urządzenia 
spryskującego. 

W przypadku gdy spoiny pomiędzy płytami są uzupełnio-
ne piaskiem, impregnat należy nakładać przed fugowa-
niem. W sytuacji gdy fugi wypełnione są uszczelniaczem, 
impregnat należy stosować po fugowaniu i wyschnięciu 
uszczelniacza. 

Nanoszenie impregnatu powinno odbywać się w tempe-
raturze powyżej 15°C. Zarówno w trakcie jak i w ciągu 5 
godzin od zakończenia impregnacji, należy chronić na-
wierzchnię przed bezpośrednim silnym nasłonecznie-
niem oraz opadami deszczu i śniegu. 
Wszelkie narzędzia i urządzenia wykorzystane do nano-
szenia impregnatu należy oczyścić wodą bezpośrednio 
po użyciu. 
Zaleca się powtórzenie impregnacji po upływie ok. 
5  lat (w zależności od intensywności użytkowania po-
wierzchni).

PRZECHOWYWANIE
Produkt należy chronić przed zanieczyszczeniami w tem-
peraturze powyżej 5°C w szczelnie zamkniętych pojem-
nikach. Termin przydatności do użycia wynosi 3 lata od 
daty produkcji podanej na opakowaniu.

DOZOWANIE
100-300 ml/m² (w zależności od struktury i porowatości 
podłoża oraz metody nanoszenia impregnatu).
-------------------------------------------------------------------------
UWAGA!
ZANIM PRZYSTĄPISZ DO IMPREGNACJI, SPRAWDŹ 
CZY PODŁOŻE JEST WYSTARCZAJĄCO CZYSTE BEZ 
ZABRUDZEŃ I WYKWITÓW, A FUGI WOLNE OD TRA-
WY I CHWASTÓW. NAŁOŻENIE IMPREGNATU MOŻE 
UTRWALIĆ BRUD. WAŻNE JEST, ABY PRZED ZASTOSO-
WANIEM, WYPRÓBOWAĆ DZIAŁANIE DANEGO ŚROD-
KA CHEMICZNEGO NA PRODUKT, NAJLEPIEJ W MIEJ-
SCU NIEEKSPONOWANYM. NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ 
TAKŻE DO ZALECEŃ PRODUCENTA.
-------------------------------------------------------------------------

PLAMY POZOSTAWIONE NA POWIERZCHNI PRZEZ 2 H

PLAMY POZOSTAWIONE NA POWIERZCHNI PRZEZ 24 H

PLAMY USUNIĘTE CIEPŁĄ WODĄ PO UPŁYWIE 2 H

PLAMY USUNIĘTE CIEPŁĄ WODĄ PO UPŁYWIE 24 H

powierzchnia impregnowana  bez impregnacji

powierzchnia impregnowana  bez impregnacji

powierzchnia impregnowana  bez impregnacji

powierzchnia impregnowana  bez impregnacji

wino

wino

herbata

herbata

kawa

kawa
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2. 8. NARZĘDZIA I MASZYNY BRUKARSKIE

Walory estetyczne, funkcjonalność i trwałość nawierzch-
ni zależą od bardzo wielu czynników, jednym z nich jest 
dobór właściwych maszyn i narzędzi brukarskich. Odpo-
wiedni sprzęt usprawnia pracę i zapewnia efekty wyso-
kiej jakości. 

Do najbardziej popularnych narzędzi należą:
 • gumowy młotek do dobijania kostki (przy układaniu 

kostek o jasnej barwie, zawsze stosuj młotek biały, 
nie pozostawia on śladów na nawierzchni),

 • łata profilująca umożliwia rozprowadzenie materiału, 
profilowanie podłoża, uzupełnianie i wyrównywanie 
zagłębień na przygotowanej podsypce, 

 • gilotyna mechaniczna lub hydrauliczna do cięcia 
kostki bądź elektryczne płyty tarczowe do cięcia kost-
ki,

 • wózek, który pomaga transportować kostkę  
z palet na teren docelowej nawierzchni,

 • ubijaki wibracyjne, którymi zagęszcza się wąskie czę-
ści nawierzchni,

 • wibrator płytowy służący do zagęszczania nawierzch-
ni. Maszyna posiada stalową płytę, która przy pracy 
na nawierzchni z kostki brukowej musi być zabezpie-
czona płytą z tworzywa sztucznego. Chroni to przed 
ścieraniem i kruszeniem krawędzi kostki oraz zapo-
biega powstawaniu wyjątkowo trudnych do wywabie-
nia plam, będących wynikiem rozcierania na drobny 
pył piasku wydostającego się z fug.

Wibrator powierzchniowy należy dostosować do rodzaju 
podbudowy, na której ułożono nawierzchnię.

Nawierzchnie układane na zagęszczonym wstępnie 
podłożu wymagają cięższych wibratorów, niż nawierzch-
nie, których podłoże nie zostało wcześniej poddane za-
gęszczeniu.

Na warstwie z betonu odsączającego nawierzchnia 
z kostki zachowuje się zupełnie inaczej pod działaniem 
wibratora (efekt odbijania) niż na niezwiązanej warstwie 
nośnej ze żwiru lub z tłucznia. W przypadku związanej 
warstwy nośnej nie należy dobierać zbyt ciężkich wibra-
torów, np. przy nominalnej grubości kostki powyżej 100 
mm masa robocza wibratora nie powinna przekraczać 
200 kg.

MASZYNY DO WIBROWANIA POWIERZCHNIOWEGO 
MUSZĄ BYĆ DOPASOWANE DO RODZAJU KOSTKI.

Grubość kostki 6 cm 8-10 cm od 10 cm

Masa wibratora
powierzchniowego ok. 130 kg 170-220 kg 200-600 kg

Siła odśrodkowa 18-20 kN 20-30 kN 30-60 kN

-------------------------------------------------------------------------
UWAGA! 
DO ZAGĘSZCZANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETO-
NOWEJ NIE WOLNO STOSOWAĆ WALCÓW WIBRACYJ-
NYCH.
-------------------------------------------------------------------------

NARZĘDZIA ZAAWANSOWANE:
 • wózek mechaniczo-hydrauliczny, który umożliwia 

transportowanie kostki z palety tak, by można było 
układać nawet 1 m2 kostki na raz,

 • samojezdna maszyna, która układa kostki,  
a dodatkowo posiada:

1. wiertło, za pomocą którego można wykonać 
głębokie otwory,

2. chwytak ułatwiający przenoszenie kamieni, 
rur, itp.,

3. chwytak do transportu i układania krawężni-
ków,

4. miotłę hydrauliczną umożliwiająca piaskowa-
nie nawierzchni,

5. ładowarkę ułatwiającą transport piasku.

-------------------------------------------------------------------------
UWAGA!
GWARANTUJEMY NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ NASZYCH 
PRODUKTÓW, ALE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIAL-
NOŚCI ZA STOSOWANE NARZĘDZIA I MASZYNY 
BRUKARSKIE.
-------------------------------------------------------------------------



 

3 ELEMENTY 
UZUPEŁNIAJĄCE



3 ELEMENTY 
UZUPEŁNIAJĄCE
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Krawężniki i  obrzeża porządkują przestrzeń zarówno 
pod względem funkcjonalnym, jak i  estetycznym. 
Pozwalają wyznaczać ciągi komunikacyjne, za ich 
pomocą można podzielić nawierzchnie zgodnie 
ze strefami przeznaczenia, zamykają kompozycję. 
Prawidłowo ułożone, utwardzają całą płaszczyznę 
podłoża, stabilizują ją, zapobiegając przemieszczaniu 
się poszczególnych elementów. 

-------------------------------------------------------------------------
UWAGA! 
WYKONANIE OBRAMOWAŃ POWINNO NASTĄPIĆ 
JESZCZE PRZED UŁOŻENIEM NAWIERZCHNI I PRZYGO-
TOWANIEM PODBUDOWY. 
-------------------------------------------------------------------------
 
Proces układania przebiega w  ten sam sposób dla trady-
cyjnych betonowych krawężników i ozdobnych elementów 

3. 1. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 

wykończeniowych, którymi są na przykład obrzeża palisa-
dowe. Układanie rozpoczyna się od wykonania wykopu. 
By ustalić odpowiednią głębokość wykopu, w  którym 
osadzone zostaną krawężniki, należy wziąć pod uwagę 
wysokość:

 • podkrawężnikowej ławy betonowej (10-20 cm),

 • wykorzystywanych elementów brzegowych.

Zasady układania
Elementy brzegowe umieszcza się w fundamencie z chu-
dego betonu (klasa C8/10 lub C12/15). Montaż należy 
przeprowadzić z  zachowaniem min. 10 cm bocznego 
obłożenia przy wysokości min. 15 cm. Szerokość funda-
mentu zależy od szerokości wykorzystanych obrzeży. Co 
50 cm należy przygotować szczeliny dylatacyjne uzupeł-
nione elastyczną zaprawą spoinową. 

grunt
rodzimy

podbudowa obramowanie 
brzegowe

podsypka nawierzchniachudy beton

3 ELEMENTY  
UZUPEŁNIAJĄCE
Odpowiednie obramowanie przedłuża trwałość nawierzchni.
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3. 2.  OBRZEŻA Z TWORZYWA 
SZTUCZNEGO

Podbudowa krawężników musi być równoległa wzglę-
dem planowanego poziomu utwardzania. Układanie 
krawężników rozpoczynamy zanim beton ulegnie całko-
witemu związaniu. Każdy element należy kłaść stosując 
ten sam nacisk, by obciążenie miarowo rozkładało się na 
podbudowie. Obrzeża układamy na jednakowej płasz-
czyźnie i  wysokości, przestrzegając zasad zawartych  
w  projekcie. Do ostatecznego wyrównania poszczegól-
nych elementów względem siebie stosuje się gumowy 
młotek. 

Przy wykańczaniu nawierzchni o  łagodnych łukowych 
kształtach zaleca się wykorzystanie tzw. krawężnika 
1/3, którego długość wynosi 33 cm. Wygodne podjazdy 
i przejścia dla pieszych wymagają wykończenia krawęż-
nikiem najazdowym.

Fugowanie
Odpowiednia szerokość spoin utrzymana pomiędzy ele-
mentami brzegowymi wynosi od 3 do 5 mm. Nie ma ko-
nieczności ich uzupełniania. W uzasadnionych przypad-
kach spoiny można wypełnić elastycznym materiałem, 
nigdy nie stosuje się materiałów sztywnych. Cementowa-
nie spoin pomiędzy krawężnikami grozi odpryskiwaniem 
ich krawędzi. Taki sam efekt może przynieść niezacho-
wanie odpowiednich odstępów między nimi. Powodem 
uszczerbków są naprężenia termiczne i nierównomierne 
osiadanie poszczególnych elementów. 

Elastyczne materiały fugujące można stosować, gdy 
przylegająca do obrzeży nawierzchnia z  kostki bru-
kowej wykonana będzie na podsypce piaskowej. 
Wówczas wypełniamy fugi pomiędzy krawężnikami 
elastyczną masą przynajmniej do wysokości górnej 
krawędzi kamienia. Zapobiega to wymywaniu piasku  
z podsypki oraz szczelin ułożonego podłoża.

Obrzeża z  tworzywa sztucznego służą do szybkiego 
i  łatwego obrzegowania nawierzchni, bez konieczności 
wykonywania konstrukcji betonowej. Obrzeża stosuje 
się dla wszystkich typów nawierzchni m.in.: kostka bru-
kowa, bruk klinkierowy, kostka granitowa, nawierzchnie 
grysowe oraz trawniki. 

Montaż obrzeży z tworzywa
Obrzeża z tworzywa sztucznego mają standardową dłu-
gość 1 m oraz wysokość 45 mm lub 55 mm. Odpowiednią 
wysokość obrzeża dobiera się w  zależności od grubo-
ści kostki brukowej zaś przybija do podłoża za pomocą 
trzpieni z tworzywa sztucznego lub gwoździ stalowych. 
Dobór sposobu montażu zależy od twardości podłoża. 
Ilość trzpieni uzależniona jest od stabilności podłoża czy 
przewidywanych obciążeń nawierzchni. Minimalna ilość 
zamocowań wynosi 3 szt./1 mb. 

Obrzeża łączy się poprzez wbicie wspólnego trzpienia 
w skrajne oczka dwóch elementów. W razie konieczność 
obrzeża docina się do odpowiedniej długości za pomocą 
piłki do metalu (ewentualnie innej z gęstym uzębieniem) 
lub szlifierki kątowej.

 

WBIJANIE TRZPIENIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
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POŁĄCZENIE DWÓCH OBRZEŻY WSPÓLNYM TRZPIENIEM

Obrzeża z tworzywa sztucznego można zastosować rów-
nież w przypadku nawierzchni o łukowym  profilu krawę-
dzi. Konieczne jest wówczas przecięcie zewnętrznych 
poprzeczek obrzeża. Umożliwi to wygięcie elementu 
i dopasowanie go do krawędzi nawierzchni z kostki bru-
kowej. Obrzeża użyte w ten sposób wymagają gęstszego 
użycia trzpieni niż obrzeża o przebiegu prostoliniowym.

PRZECIĘCIE ZEWNĘTRZNYCH POPRZECZEK

 

WYGIĘCIE OBRZEŻA DO OCZEKIWANEGO KSZTAŁTU

3. 2.  OBRZEŻA Z TWORZYWA 
SZTUCZNEGO

3. 3. RIVA I PALISADA

Riva to praktyczne elementy przeznaczone do estetycz-
nego wykańczania ścieżek, podjazdów, kwietników i ra-
bat. Trapezowy kształt i rozmiary kamieni umożliwiają 
formowanie obrzeży o dowolnych kształtach. Korzy-
stając z elementów Riva można tworzyć prostokątne 
i owalne wzory oraz falowane linie.

 

Palisada to popularny element małej architektury, który 
w łatwy sposób pozwala tworzyć rabaty kwiatowe, 
wykończenia schodów, tarasów, skarp, fontann i oczek 
wodnych. Zależnie od oczekiwanych efektów wizualnych, 
można wybierać spośród dwóch typów palisad: okrągłej 
i kwadratowej. Obie układa się w ten sam sposób.

Układanie elementów Riva i palisad nie wymaga specja-
listycznych narzędzi, wystarczy posiadać łopatę, pozio-
micę i sznurek, który pomoże wyznaczyć linie. 

Osadzanie palisady 
i elementów Riva

grunt
rodzimy

podbudowa nawierzchniapodsypka

palisada lub Riva

10 cm

10 cm

chudy beton
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Docinanie narożnika

OZNACZENIE LINII CIĘCIA

-------------------------------------------------------------------------
UWAGA! 
BEZPOŚREDNIO PO UŁOŻENIU, PALISADY NALEŻY 
DWUSTRONNIE ZAKLINOWAĆ.
-------------------------------------------------------------------------

W celu uzyskania narożnika z elementów Riva należy 
wykorzystać 4 kamienie proste K1, które docięte w odpo-
wiedni sposób pozwolą na utworzenie kąta 90°.

PAMIĘTAJ!
Każda palisada ma lekko szerszą podstawę 
w stosunku do swojej górnej części, dlatego przy 
układaniu powinno się zadbać, by poszczególne 
elementy u dołu do siebie przylegały. W efek-
cie pomiędzy palisadami powstają niewielkie 
szczeliny, których nie należy wypełniać.

grunt
rodzimy

kruszywo 
łamane

chudy beton

palisada lub Riva kliny montażowe

grunt
rodzimy

palisada lub Riva

35 - 40 cm

14 cm

6 cm

15 cm

chudy
beton

grunt
rodzimy

kruszywo 
łamane

chudy beton

DZIELENIE POZIOMÓW

1

4

3

2

90

110

431 2

Elementy Riva, podobnie jak palisady, należy osadzać 
w fundamencie z betonu podkładowo-wykonawczego, 
zwanego „chudym”. Fundament wylewa się w ufor-
mowanym w tym celu wykopie. Właściwa głębokość 
osadzenia w przypadku gruntu nośnego wynosi od 1/4 
do 1/3 długości palisady, jeśli grunt nie jest nośny, wy-
kop powinien być głębszy o 10-15 cm. Grubość beto-
nu z każdej strony palisady powinna stanowić 10 cm.  
W trakcie układania, wszystkie elementy poziomuje się 
oddzielnie.

UKŁADANIE SCHODÓW
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Gazony można układać na fundamencie betonowym  
o grubości 30-40 cm. Alternatywną metodą jest wko-
panie pierwszego rzędu gazonów w podbudowę 
z kruszywa.

-------------------------------------------------------------------------
UWAGA! 
DNA GAZONU NIE ZALECA SIĘ ZALEWAĆ BETONEM.
-------------------------------------------------------------------------

PAMIĘTAJ! 
Gazony wypełnione ziemią wymagają odpo-
wiedniego zabezpieczenia dna. Należy je tak 
przygotować, by zapewnić przepływ wodzie, np. 
przy użyciu perforowanej folii. Nadmiar wody 
szkodzi roślinom, a przy niskich temperaturach 
może nawet powodować rozsadzanie gazonu. 

MURY WYŻSZE NIŻ 1 M

MURY NIŻSZE NIŻ 1 M

3. 4. VARIO

Postarzane bloczki Vario posiadają uniwersalne zastoso-
wanie w przestrzeni. Doskonale nadają się do budowa-
nia różnorodnych elementów małej architektury, m.in.: 
murków, ogrodzeń, klombów, kwietników, donic, ławek, 
grilli, fontann i oczek wodnych. 
Niewysokie konstrukcje buduje się na wykopie dopaso-
wanym do ich wymiarów, który zagęszcza się warstwą 
kruszywa łamanego o grubości około 15 cm. Pierwszy 
rząd bloczków należy położyć poniżej gruntu. 

-------------------------------------------------------------------------
UWAGA! 
PRZY PODJĘCIU DECYZJI O SPOSOBIE ZABUDOWY 
NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZEZNACZENIE MURU, GDYŻ 
W OKREŚLONYCH PRZYPADKACH MUR PONIŻEJ  
1 M RÓWNIEŻ WYMAGA WYKONANIA FUNDAMEN-
TU Z BETONU, NP. GDY JEGO PRZEZNACZENIEM JEST 
OGRODZENIE POSESJI.  
-------------------------------------------------------------------------

3. 5. GAZON

Wygodny kształt gazonów w łatwy sposób pozwala two-
rzyć ciekawe rozwiązania. 

 • Prosty mur uzyskamy układając gazony równo, jeden 
na drugim. W tym przypadku gazony pozostają puste. 
Jeśli chcemy, by mur zwieńczony został dekoracją z ro-
ślin, wtedy ostatni rząd gazonów wypełniamy ziemią 
i obsadzamy. 

 • By prostą ścianę muru wzbogacić roślinami, wybrane 
gazony obracamy o 90 stopni. Powstaną wtedy swego 
rodzaju wystające donice, które można wypełnić zie-
mią i obsadzić. 

 • Gazony można stosować również jako wykończenie 
samonośnej warstwy ziemi. W tym przypadku, każdy 
kolejno układany rząd należy przesunąć względem 
poprzedniego w kierunku skarpy.  

-------------------------------------------------------------------------
UWAGA! 
WYSOKOŚĆ WYŻEJ OPISANYCH KONSTRUKCJI NIE 
MOŻE PRZEKRACZAĆ 1 M. WYŻSZE ROZWIĄZANIA 
WYMAGAJĄ INDYWIDUALNEGO PROJEKTU.
-------------------------------------------------------------------------

podbudowa nawierzchnia gazony

grunt rodzimy

bloczki Vario

kruszywo łamane
grubość: 20 cm

chudy beton
grubość: 30-40 cm

bloczki Vario

grunt rodzimy

kruszywo łamane
grubość: 15 cm

Mury wyższe niż 1 m układa się na fundamencie beto-
nowym, którego grubość wynosi 30-40 cm. By wylać fun-
dament, najpierw należy wykonać wykop i zagęścić go 
warstwą kruszywa. 

Jako materiał do murowania zalecane jest stosowanie 
elastycznej zaprawy mrozoodpornej.

podsypka
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3. 6. STOPIEŃ SCHODOWY

Livello Uni to nowoczesny element betonowy przezna-
czony do estetycznego wykończenia schodów. Prosto-
kątny kształt oraz funkcjonalne wymiary stanowią ide-
alne dopełnienie nawierzchni. Umożliwiają tworzenie 
schodów wejściowych, tarasowych oraz ogrodowych. 
Wielkość elementów pozwala w łatwy, szybki i praktycz-
ny sposób wykonać schody.

Zabudowa schodów

Przed rozpoczęciem układania wskazane jest dokonanie 
pomiarów w terenie w celu zaplanowania odpowiedniej 
ilości stopni schodowych. Należy przy tym wziąć pod 
uwagę długość zakładki min. 2 cm. Kolejną czynnością 
jest osadzenie najniższego stopnia na fundamencie 
z  chudego betonu o  grubości ok. 100 cm. W  tym celu 
odpowiedni będzie klej elastyczny o  właściwościach 
mrozoodpornych. W  trakcie wykonywania zabudowy 
schodów należy pamiętać o zachowaniu pochylenia po-
szczególnych stopni na zewnątrz co umożliwi swobodne 
odprowadzenie wody.

fuga elastyczna 
grubość: 3-5 mm

1 %

klej elastyczny–mrozoodporny
grubość: 0,5-1 cm

gruntkruszywo
grubość: 25 cm

stopień 
schodowy

fundament beton B10
grubość: 100 cm

min. 2 cm



 

4 PRODUKTY 
EKOLOGICZNE
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Nawierzchnie ekologiczne nie stanowią bariery dla swo-
bodnego wchłaniania i odparowywania wody z gruntu, 
dlatego doskonale sprawdzają się w miejscach, w któ-
rych należy zachować powierzchnię biologicznie czynną 
oraz zadbać o szybkie odprowadzenie wód opadowych. 
Z powodzeniem można je stosować zarówno w prze-
strzeniach prywatnych, jak i publicznych. 

Aquaton – odprowadzenie wód 
opadowych
Kostka ekologiczna jest wyprofilowana tak, aby woda 
spływała grawitacyjnie pomiędzy kamieniami. Boczne 
krawędzie elementów posiadają duże odstępniki pozwa-
lające na tworzenie szerokich fug, które można wypełnić 
materiałami łatwo przepuszczającymi wody opadowe.

Powierzchnia biologicznie 
czynna
Rozwiązania z zastosowaniem kostki ekologicznej po-
zwalają zachować urzędowo ustanawiany odsetek tere-
nu biologicznie czynnego w granicach nieruchomości. 
Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2009 nr 56 poz. 461), poprzez teren 
biologicznie czynny rozumie się teren z nawierzchnią 
ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną 
wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropo-
dachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, 
oraz wody powierzchniowe na tym terenie. 

SCHEMAT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z KOSTKI 
EKOLOGICZNEJ 
dla pojazdów do 2,5 t (parkingi, podjazdy).

-------------------------------------------------------------------------
UWAGA!
TWORZĄC NAWIERZCHNIE Z KAMIENI AQUATON MOŻNA 
UZYSKAĆ DO 23% TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO 
W OBRĘBIE PŁASZCZYZNY NAWIERZCHNI. NATOMIAST 
ZASTOSOWANIE EKO AŻURU POZWALA UZYSKAĆ 38% 
POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ.
-------------------------------------------------------------------------

POWIERZCHNI
BIOLOGICZNIE
CZYNNEJ*

*Orientacyjna wartość powierzchni biologicznie czynnej.

23%

WSPÓŁCZYNNIK
FILTRACJI

10-12
mm/h

geowłóknina

grunt rodzimy

fuga 30 mm

kostka brukowa

warstwa zasadnicza
kruszywo łamane 
stabilizowane mechanicznie,
frakcja: 0-31,5 mm
grubość: 30 cm

warstwa odsączająca
grys frakcja: 2-5 mm
grubość: 10 cm

Aquaton 8 cm

4 PRODUKTY 
EKOLOGICZNE
Nawierzchnie przyjazne środowisku.
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Kamienie Aquaton posiadają odstępy dystansowe o sze-
rokości 30 mm i 8 mm, które wzajemnie się zazębiają, 
dzięki czemu zawsze pozostaje zachowany odpowiedni 
kształt i wymiar spoin. Powstałe w ten sposób szerokie 
fugi można wypełnić kruszywem dekoracyjnym lub tra-
wą. Taka nawierzchnia jest nie tylko praktyczna, ale po-
siada również wysokie walory estetyczne.

Aquaton

Eko Ażur 
To proste, popularne i ekologiczne elementy. Stosuje 
się je do zabezpieczania skarp, utwardzania parkingów, 
dróg dojazdowych i podjazdów. Ażurowa forma powo-
duje, że szybko wchłaniają wody opadowe i stanowią 
doskonałe zabezpieczenie przed osuwaniem się gruntu.

Przygotowanie podłoża 
Podbudowę pod produkty ekologiczne przygotowuje się 
w bardzo podobny sposób jak podłoże dla klasycznych 
kostek brukowych. Planując jej wykonanie szczególnie 
należy wziąć pod uwagę warunki geotechniczne, sposób 
użytkowania i odwodnienie. By uzyskać właściwą prze-
puszczalność wody stosuje się naturalne kruszywo ła-
mane, w przypadku dolnych warstw ich frakcja musi być 
odpowiednio duża. 

-------------------------------------------------------------------------
UWAGA!
PRODUKTY EKOLOGICZNE WYMAGAJĄ PRZEPUSZCZAL-
NEGO PODŁOŻA I PODBUDOWY, W INNYM WYPADKU 
NIEMOŻLIWE JEST ODPROWADZANIE WODY OPADOWEJ. 
WAHANIA W RÓWNOŚCI WYKONANEJ PODBUDOWY NIE 
POWINNY BYĆ WIĘKSZE NIŻ +/- 1 CM NA DŁUGOŚCI 4 M. 
ZAGĘSZCZENIE WARSTWY ZASADNICZEJ NALEŻY WY-
KONAĆ CO 10÷15 CM.
-------------------------------------------------------------------------

Wypełnienie spoin i otworów 
kostek ekologicznych
Wolne przestrzenie – zarówno otwory jak i spoiny – moż-
na wypełnić na dwa sposoby, zgodnie z przyszłym prze-
znaczeniem i funkcją.

 • Jako materiał spoinowy stosujemy żwir lub kruszywo 
łamane o różnych frakcjach i kolorystyce, co daje sze-
roki wachlarz możliwości kształtowania przestrzeni 
przy obecnej ofercie rynkowej dekoracyjnych kruszyw.

 • W ofercie Semmelrock dostępne są trzy rodzaje kru-
szyw fugowych FUGGIO.

 • Do wypełnienia wolnych przestrzeni stosuje się 
również ziemię, którą następnie obsiewa się tra-
wą. Uzyskujemy w ten sposób bardzo interesujący 
rodzaj nawierzchni oraz zwiększamy ilość zieleni 
w otoczeniu. W przestrzeniach publicznych tworzy się 
w ten sposób systemy tzw. „zielonych parkingów”.

38%

*Orientacyjna wartość powierzchni biologicznie czynnej.

POWIERZCHNI
BIOLOGICZNIE
CZYNNEJ*



 

5 PŁYTY 
TARASOWE
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5. 1. TARAS NA GRUNCIE NATURALNYM

Tarasy o nieregularnych kształtach usytuowane w pozio-
mie terenu powinno wykończyć się materiałem innym niż 
płyty, np. drobnowymiarową kostką brukową. Tarasy usy-
tuowane ponad poziomem terenu można obramować na 
wiele różnych sposobów, wszystko zależy od gustu 
i oczekiwań odbiorcy. Doskonale w tym celu sprawdzają 
się: skalniaki, systemy tarasowych kwietników o zróżni-
cowanych wysokościach, proste murki lub schody – jeśli 
istnieje taka potrzeba komunikacyjna.

Odpowiednio przygotowane podłoże chroni nawierzch-
nię przed szkodliwym działaniem obciążeń i mrozu, za-
pewniając jej sztywność, stabilność i estetyczny wygląd. 

 
Wyznaczanie nawierzchni
Prace brukarskie należy rozpocząć od wytyczenia: poło-
żenia, kształtu oraz wysokości konstrukcji nawierzchni. 
Aby określić górną krawędź płyt, stosuje się metalowe 
lub drewniane kołki, które wbija się w teren, a następnie 
przeciąga przez nie sznurek. Kształt i położenie należy 
sprecyzować poprzez wyznaczenie na podłożu punktów 
orientacyjnych.

Przed przystąpieniem do prac 
brukarskich
W strefie wypoczynkowej doskonale sprawdzają się de-
dykowane tej przestrzeni płyty betonowe. Najczęściej 
stosuje się je na nawierzchniach tarasowych oraz balko-
nowych. Z powodzeniem można je wykorzystać również 
w innych przestrzeniach ogrodowych. Stanowią ciekawe 
rozwiązanie ścieżek ogrodowych, wejść do budynków, 
placów, przestrzeni typu patio. Planując powierzchnie 
z płyt tarasowych należy jednak mieć na uwadze, że ze 
względu na ich niewielką grubość przeznaczone są wy-
łącznie dla ruchu pieszego.

Planowanie i wykonawstwo
Na podstawie osobistych preferencji właściciela należy 
określić wielkość tarasu. Najlepiej prezentują się prze-
strzenie wypoczynkowe proporcjonalnie dostosowane 
do rozmiaru działki. Warto jednak pamiętać, że ze wzglę-
dów funkcjonalnych zaleca się, by powierzchnia wynosi-
ła co najmniej 10 m2. Optymalna  wielkość to 12-16 m2. 
Taka przestrzeń pozwala na wygodne ustawienie mebli 
i swobodne poruszanie się w obrębie tarasu.

Wybierając wzór tarasu pamiętajmy, że najbardziej prak-
tyczne są duże, proste desenie. Im mniej fug, tym łatwiej 
ustawić i przesuwać meble czy grill.

-------------------------------------------------------------------------
UWAGA!
W MIEJSCACH SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA ZABRU-
DZENIA, NP. W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU URZĄDZEŃ 
GRILLOWYCH, WARTO ROZWAŻYĆ WYBÓR CIEMNIEJ-
SZEGO KOLORU NAWIERZCHNI.
-------------------------------------------------------------------------

Projekt określający parametry nawierzchni z płyt powinien 
także zawierać informacje dotyczące wykończenia brzego-
wego. To jakie elementy brzegowe wybierzemy zależy od 
kształtu tarasu i wysokości posadowienia nawierzchni.

WYZNACZANIE NAWIERZCHNI

5 PŁYTY TARASOWE
Najpiękniejsze spacerowe aleje i strefy wypoczynkowe.
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Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża na gruncie naturalnym rozpo-
czynamy od korytowania. Ten etap prac polega na usu-
waniu humusu i gruntu rodzimego na głębokości około  
20-30 cm. Następnie teren wykopu ubija się ubijakiem 
lub zagęszczarką. 

Kolejny krok to wyrównanie powierzchni oraz ukształto-
wanie jej zgodnie z niweletą planowanej posadzki z płyt. 
W tym momencie wykonujemy również właściwe spadki, 
linie odwadniające oraz kształtujemy poziomy przebieg 
nawierzchni.

Wielkość spadku poprzecznego i podłużnego uzależnio-
na jest od planowanego odwodnienia. Nachylenie na 
powierzchni standardowo wynosi od 0,5-3%, czyli odpo-
wiednio należy wykonać obniżenie o 0,5 do 3 cm na 1 m.

W  przypadku powierzchni stykających się z  pionowym 
murem, podbudowa musi mieć spadek 2-3% w kierunku 
od muru, w przeciwnym razie powstanie woda zastoino-
wa. Dodatkowo, strefę cokołu należy pokryć wodoodpor-
nym tynkiem, który zabezpiecza się folią strukturalną. 
Folię należy wyłożyć co najmniej do górnej krawędzi płyt 
tarasowych.

By zapobiec przenikaniu nieczystości z gruntu na płyty, 
należy użyć geowłókniny. Materiał wykłada się bezpo-
średnio na ubitą powierzchnię podłoża.

Wykonanie podbudowy
Do budowy wodoprzepuszczalnej warstwy mrozoodpor-
nej stosuje się kruszywo łamane o frakcji 0-31,5 mm. Gru-
bość warstwy powinna wynosić od 10 do 30 cm. Warstwę 
mrozoodporną wyrównujemy i zagęszczamy wibratorem 
płytowym. W  zależności od wysokości ułożenia tarasu 
można wykonać kilka warstw nośnych, grubość każdej 
z nich to: 10-20 cm. 

Kolejną czynnością jest wykonanie podłoża. W tym celu 
stosuje się piaski o ziarnie 0-4, 0-5 lub 0-8 mm. Podsyp-
ka powinna mieć grubość 3 do 5 cm.

-------------------------------------------------------------------------
UWAGA!
WYBIERAJĄC MATERIAŁ NALEŻY PAMIĘTAĆ, BY ZA-
WARTOŚĆ DROBNYCH FRAKCJI PYLASTYCH W  KRU-
SZYWIE WYNOSIŁA NIE WIĘCEJ NIŻ 5%.
-------------------------------------------------------------------------

PAMIĘTAJ! 
Zachowanie odpowiedniego spadku oraz rów-
ności powierzchni zapewnia grawitacyjne odpro-
wadzenie wody z nawierzchni tarasu i zapobiega 
powstawaniu kałuż powodujących wykwity i osa-
dzanie się kamienia na krawędziach płyt.

piasek

frakcja: 0-4 mm
grubość: 10 cm

podbudowa

kruszywo 
łamane 
frakcja: 0-31,5 mm 
grubość: 10 cm 

podłoże
płyty

odsiewka 
kamienna
frakcja: 0-8 mm,
grubość: 3-5 cm

płyta tarasowa

grubość: 4 cm

PODŁOŻE GRUNTOWE PIASKOWE
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Fugowanie
Na gruncie naturalnym zalecamy fugę elastyczną. Mate-
riałem do fugowania mogą być piaski płukane o ziarnie 
0-2 mm. Nawierzchnie posypujemy, aż do momentu gdy 
szczeliny zostaną całkowicie wypełnione.

--------------------------------------------------------
UWAGA! 
ZE WZGLĘDÓW TECHNICZNYCH, WYNIKAJĄCYCH 
Z PROCESU PRODUKCJI, WYMIARY TYCH SAMYCH 
PŁYT MOGĄ NIECO SIĘ OD SIEBIE RÓŻNIĆ (DŁUGOŚĆ 
±3 MM, SZEROKOŚĆ ±3 MM, GRUBOŚĆ ±3 MM), 
DLATEGO KONIECZNE JEST OBLICZENIE DOKŁADNE-
GO WYMIARU UŁOŻENIA (WYMIARU RASTRA) PO-
PRZEZ UŁOŻENIE KILKU RZĘDÓW PŁYT Z UWZGLĘD-
NIENIEM FUG.
----------------------------------------------------------

Układanie płyt
Chcąc zyskać harmonijną powierzchnię jednocześnie 
powinno się układać płyty z trzech różnych palet. Przy 
zdejmowaniu płyt z palety należy uważać, by nie pory-
sować ich powierzchni i nie uszkodzić krawędzi. Odpo-
wiednią wysokość płyt oraz właściwe kąty i linie poma-
gają utrzymać linki oraz punkty orientacyjne określone 
podczas wyznaczania powierzchni.  Użycie plastikowych 
odstępników ułatwia utrzymanie równomiernego i stałe-
go wzoru. Niedopuszczalne jest, tak zwane, układanie 
„na styk” – płyta do płyty – ponieważ powoduje odpry-
skiwanie krawędzi.  Ponadto, istnieje niebezpieczeń-
stwo powstawania wykwitów i osadzania się kamienia 
na krawędziach poszczególnych elementów. Woda prze-
nikająca przez fugi do płyt trudno wysycha i pozostawia 
nieestetyczne odbarwienia. 

Powierzchnia płyt powinna mieć taki sam spadek jak 
podłoże, tzn. 2 do 3%. W przeciwnym razie woda opado-
wa pozostaje na posadzce i tworzy kałuże. 

W celu uzyskania równej płaszczyzny, płyty ogrodowe 
dobija się gumowym młotkiem. Najlepiej wybrać biały, 
gdyż taki nie zostawia zabrudzeń.

Gdy zachodzi konieczność przycinania płyt, używamy szli-
fierki kątowej. Bezpośrednio po cięciu elementy zmywa-
my wodą. Zaschnięty pył jest bardzo trudny do usunięcia.

5. 2.  TARAS NA WYLEWCE BETONOWEJ

Przygotowanie podłoża
Jeżeli wylewka betonowa nie ma odpowiedniego spad-
ku, to konieczne są specjalne działania zapobiegające 
utrzymywaniu się wody zastoinowej na powierzchni płyt, 
np.: stosujemy jastrych z minimalnym spadkiem 2%. 

Układanie płyt
Prace brukarskie powinno się tak zaplanować, by nie 
chodzić po układanej na bieżąco nawierzchni. Pomiędzy 
poszczególnymi elementami należy zachować odpo-
wiednie ostępy, od 5 do 15 mm. Po zakończeniu układa-
nia należy odczekać około 48 godzin zanim nawierzch-
nia zostanie oddana do użytku.

TARAS NAD POMIESZCZENIEM MIESZKALNYM

TARAS NA WYLEWCE BETONOWEJ PRZY ZASTOSOWANIU 
KLEJU ELASTYCZNEGO

grunt  
rodzimy

kruszywo
łamane

frakcja: 0-31,5 mm
grubość: 10-20 cm

płyta
tarasowa

grubość:
4 cm

klej 
elastyczny
mrozo i wodo
-odporny
grubość: 1 cm

chudy beton

klasa: C8/10
grubość: 
40-60 cm

izolacja
przeciw
wilgoci

strop styropian
grubość: 
15-18 cm 

szlichta
betonowa
grubość: 
6-10 cm

płyta
tarasowa
grubość:
4 cm

klej 
elastyczny
wodo i mrozo
-odporny

grubość:
1 cm
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Źle wykonana podbudowa powoduje podciąganie ka-
pilarne wody oraz może doprowadzić do powstawania 
przebarwień na powierzchni płyt.

Zaprawa drenażowa
Alternatywną metodą układania płyt tarasowych na wy-
lewce betonowej jest zastosowanie zaprawy drenażowej. 

Przy zachowaniu odpowiedniego spadku pozwoli ona na 
uzyskanie podłoża o wysokiej przepuszczalności wody.

W przypadku   zaprawy drenażowej wskazana jest fuga 
o właściwościach umożliwiających przepływ wody. Do-
puszczalne jest zachowanie minimalnego odstępu po-
między płytami bez stosowania materiału fugowego.

Fugowanie
Nawierzchnie układane na wylewce betonowej przy uży-
ciu kleju mrozo i wodoodpornego  wymagają  fugowania 
uszczelniaczami. Przy ich użyciu powinniśmy uzyskać 
fugę sztywną o szerokości min. 5 mm. 

Użycie plastikowych krzyżyków ułatwia uzyskanie rów-
nej szerokości spoin na całej powierzchni tarasu.

FUGA KRZYŻOWA

FUGA TYPU „T”

Dla uzyskania odstępu typu „T” można 
odłamać jedno z ramion odstępnika.

Fugowanie uszczelniaczami zapobiega dostawaniu się 
wody pod płyty i klej. Przed przystąpieniem do prac za-
leca się zabezpieczenie krawędzi płyt taśmą malarską. 

ZABEZPIECZENIE KRAWĘDZI PŁYT EFEKT PODCIĄGANIA KAPILARNEGO WODY

grunt  
rodzimy

kruszywo
łamane

frakcja: 0-31,5 mm
grubość: 10-20 cm

płyta
tarasowa

grubość:
4 cm

zaprawa 
drenażowa 

grubość:  
2 cm

chudy beton

klasa: C8/10
grubość: 
40-60 cm

TARAS NA WYLEWCE BETONOWEJ PRZY ZASTOSOWANIU 
ZAPRAWY DRENAŻOWEJ
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Wsporniki do płyt tarasowych to zestaw elementów 
o  stałej lub regulowanej wysokości. Układanie płyt na 
wspornikach pozwala na wyrównywanie nierówności 
podłoża, podniesienie poziomu istniejącego tarasu, czy 
umieszczenie dowolnej instalacji pod powierzchnią. Ta-
ras na wspornikach  układa się też znacznie szybciej niż 
podczas klejenia płyt do podłoża.

Zastosowanie
Wsporniki pod płyty tarasowe mogą być stosowane za-
równo na powierzchni sztywnej (wylewka betonowa, 
stary taras) jak i  na gruncie utwardzonym kruszywem 
łamanym. 

Przed rozpoczęciem układania zaleca się wykonanie pla-
nu montażowego, uwzględniającego szczegółowe roz-
łożenie płyt i na tej podstawie dobór ilości wsporników 
oraz uzgodnienie ewentualnego sposobu ich docięcia. 

Dotyczy to szczególnie obszarów przy krawędzi tarasu 
i w narożnikach. Wcześniejsze wykonanie planu pozwoli 
na uzyskanie optymalnego układu płyt tarasowych za-
równo pod kątem estetycznym jak i wykonawczym.

Montaż podstawek 
modułowych nieregulowanych

PRZYKŁAD PLANU MONTAŻOWEGO

Podstawki modułowe dają się w  łatwy sposób dzie-
lić ręcznie dzięki czemu można uzyskać połowę bądź 
ćwiartkę podstawki.

RĘCZNE PRZEDZIELENIE PODSTAWKI 

UZYSKANIE 1/2 WIELKOŚCI PODTSAWKI

Podstawki modułowe mogą być łączone ze sobą (nakła-
dane na siebie) w celu uzyskania żądanej wysokości - 
maksymalnie 5 sztuk, uzyskując łączną wysokość nawet 
do 5 cm. 

Dodatkowo możliwe jest uzyskanie spadków, poprzez 
zastosowanie podkładki wyrównującej i/lub wyciszają-
cej. Oba typu podkładek mają grubość 2,5 cm.

PODKŁADKA WYRÓWNUJĄCA

5. 3. TARAS NA WSPORNIKACH

1/4

1/2

3/4
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MODUŁOWE UŁOŻENIE PODSTAWEK

Montaż podstawek 
regulowanych
Układanie tarasu należy rozpocząć od rozmieszczenia 
wsporników na podłożu w wyznaczonych miejscach, 
zgodnie z planem montażowym. 

Następnie rozpoczyna się układanie płyt, za każdym ra-
zem kontrolując ich poziom lub oczekiwany spadek. W 
razie konieczności, na bieżąco należy regulować wyso-
kość podstawek. 

Dzięki samopoziomującej głowicy, talerzyk podporowy 
samoistnie dopasowuje się do oczekiwanego spadku, 
uzyskiwanego przez regulację wysokości wspornika. Za-
pewnia to pełne oparcie płyty na powierzchni talerzyka. 

W zależności od planowanego ułożenia płyt na wspor-
niku, możliwy jest różny układ dystansów na talerzyku 
podporowym. We wsporniku narożnym (podpierającym 
tylko jedną płytę) należy usunąć wszystkie dystanse. We 
wspornikach podpierających dwie płyty, najczęściej przy 
krawędzi tarasu, zostawia się dwa dystanse.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE UKŁADY DYSTANSÓW NA 
TALERZYKU PODPOROWYM

Wsporniki można przycinać za pomocą piły ręcznej 
lub szlifierki kątowej. Cięcie należy zawsze wykonywać 
wzdłuż linii oznaczonej na spodzie wspornika.

OZNACZENIE PRZEBIEGU LINII CIĘCIA

DOCINANIE PIŁKĄ RĘCZNĄ

DOCINANIE SZLIFIERKĄ KĄTOWĄ

Planując rozkład płyt i podstawek regulowanych należy 
pamiętać, że każda płyta powinna być podparta w co naj-
mniej 4 punktach (większe płyty w 6 lub nawet 8 punk-
tach). Średnie zużycie wsporników przy zastosowaniu 
płyt tarasowych 40x40 cm wynosi 6,3 szt./m2.
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PRZYKŁAD PLANU MONTAŻOWEGO UWZGLĘDNIAJĄCEGO ROZMIESZCZENIE PŁYT TARASOWYCH ORAZ WSPORNIKÓW 
REGULOWANYCH
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RIVA/PALISADA
Praktyczne elementy Riva przeznaczone są do estetycz-
nego wykańczania nawierzchni oraz wyznaczania gra-
nic zieleni. Elementy wykończeniowe Riva występują 
w dwóch wysokościach 20 cm i 35 cm co daje możliwość 
uzyskania wysokości w zakresie 10-15 cm.

Palisady betonowe to popularny element wykończenio-
wy dostępny w  kształcie prostokątnym lub okrągłym. 
Produkty te pozwalają na uzyskanie wysokości do 26 cm.

Cegła VARIO
Cegła Vario pozwala wszechstronnie aranżować wykoń-
czenie brzegowe tarasu w formie dodatkowych podwyż-
szonych kwietników, elementów na schody oraz murów 
stanowiących granicę tarasów.

LIVELLO UNI
Produkt Livello Uni można stosować jako obrzegowa-
nie nawierzchni tarasowych zarówno w  poziomie jak 
i w pionie.

SONNBLICK
System Sonnblick znajduje zastosowanie nie tylko 
w tworzeniu ogrodzeń posesji. Może być również stoso-
wany jako materiał na kwietniki, brzegi tarasu, a nawet 
stopnie. Ważne jest odpowiednie dostosowanie syste-
mu zbrojenia do docelowego zastosowania. Do prawi-
dłowego zrealizowania prac niezbędne jest posiadanie 
przez wykonawcę odpowiednich kwalifikacji i  wiedzy 
technicznej w zakresie systemu Sonnblick.

Aranżacje strefy wypoczynkowej często wymagają zastosowania dodatkowych rozwiązań do estetycznego wykończenia 
krawędzi tarasu. Posiada to szczególne znaczenie w przypadku różnic wysokości pomiędzy powierzchnią tarasową a po-
zostałym poziomem ogrodu.

W przypadku, gdy poziom terenu jest równy z poziomem tarasu z powodzeniem sprawdzą się tradycyjne obramowania 
stosowane również w przypadku nawierzchni z kostki brukowej.

Niewielkie różnice terenu można estetycznie wykończyć dzięki zastosowaniu systemu elementów uzupełniających, ta-
kich jak: stopnie Livello Uni, elementy Riva lub palisady. Wyższe konstrukcje wymagają zastosowania elementów muro-
wanych np. z cegieł Vario lub systemu Sonnblick.

5. 4.  SPOSOBY WYKOŃCZENIA TARASU



 

6 SYSTEM 
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Elegancka forma systemu ogrodzeniowego Sonnblick 
nadaje posesji gustowny i  ponadczasowy charakter. 
Łupane elementy, przypominające bloki skalne. Dostęp-
ne w trzech stonowanych barwach stanowią doskonałą 
ozdobę domów i posesji. Z jego kamieni można również 
aranżować elementy małej architektury takie jak: ozdob-
ne klomby, budynki rekreacyjne czy murki.

Kamień na słupek
Rozszczepiany z czterech stron.

Kamień na mur
(początkowy i końcowy)
Rozszczepiany z trzech stron.

Kamień zwykły
Rozszczepiany z dwóch stron.

Kamień połówkowy
(początkowy i końcowy)
Rozszczepiany z trzech stron.

Płyta przykrywająca mur
– płaska
Format: 22,5 x 28 x 5 cm
Rozszczepiana na długości.

Płyta przykrywająca mur
– dwuspadkowa
Format: 22,5 x 28 x 5/7 cm
Rozszczepiana na długości.

Elementy systemu:

Normy budowlane
Ogrodzenia powinny być budowane zgodnie z obowią-
zującymi przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  
Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami). Odpowie-
dzialność za wykonanie prac ponoszą inwestor i wyko-
nawca. Do prawidłowego zrealizowania prac niezbędne 
jest posiadanie przez wykonawcę odpowiednich upraw-
nień, kwalifikacji oraz wiedzy technicznej w danym za-
kresie. 

ZASTOSOWANIE:
 • Ogrodzenia działek i posesji.
 • Budowa murów.
 • Ozdabianie fasad schodów i tarasów.
 • Tworzenie murów oporowych.

40 cm

20 cm

18
 cm

20 cm
20 cm

18
 cm

22,5 cm 28
 cm

5 
cm

22,5 cm

28
 cm

5/
7 

cm

6 SYSTEM OGRODZENIOWY 
SONNBLICK

6. 1. ELEMENTY SYSTEMU
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Czynności przygotowawcze
W  pierwszej kolejności należy dokładnie rozplanować 
i rozmierzyć ogrodzenie, a następnie rozważyć następu-
jące kwestie:
 • wysokość słupków i podmurówki,

 • liczba, rozstaw i forma wykonania przęseł,

 • liczba i lokalizacje furtek,

 • szerokość i możliwość otwierania bram wjazdo-
wych (przesuwne, otwierane na zewnątrz lub do 
wewnątrz),

 • wkomponowanie w system ogrodzenia przestrzeni 
do magazynowania, sortowania i odbierania odpa-
dów stałych (tutaj należy pamiętać, że miejsce takie 
powinno być zlokalizowane w odległości minimum 
3 m od granicy działki i 10 m od najbliższych okien),

 • konieczność wkomponowania w system takich 
elementów jak: wszelkiego rodzaju skrzynki przy-
łączeniowo - licznikowe poszczególnych mediów, 
skrzynki na listy, instalacje domofonowe.

Dokładna analiza w/w punktów pozwoli na wyelimino-
wanie niepotrzebnych kosztów, a  także dodatkowych 
prac, których wykonanie często będzie niezgodne  
z  ogólnie przyjętą wiedzą techniczną w  dziedzinie bu-
downictwa.

Przygotowanie fundamentu
Pod murami ogrodzeniowymi zawsze należy wykonać funda-
ment ciągły. W zależności od rodzaju gruntu rodzimego i głę-
bokości strefy przemarzania, fundament powinien być posa-
dowiony poniżej tej strefy. W Polsce głębokość przemarzania 
waha się od 0,8 m (w zachodnich rejonach naszego kraju) 
do 1,4 m (w regionach północno-wschodnich). W przypadku 
gruntów piaszczystych (nienawodnionych i  niewysadzino-
wych) głębokość posadowienia można ograniczyć do 0,5 m.

Optymalnym sposobem wykonania fundamentu jest po-
dzielenie prac na dwa etapy:

1. W  etapie pierwszym należy wykonać wykop o  szero-
kości minimum 30 cm i  głębokości dostosowanej do 
strefy przemarzania, a następnie zalać go betonem kla-
sy C16/20. Wysokość tej warstwy należy dostosować 
do powierzchni terenu wokół muru, przy założeniu wy-
miarów ławy żelbetowej o wysokości minimum 30 cm. 

2. Drugi etap rozpoczyna się po stwardnieniu wylanego 
betonu, co trwa ok. 24 godzin. W pierwszej kolejności 
przygotowuje się szalunki zasadniczej ławy żelbetowej. 
Wysokość ławy powinna wynosić minimum 30 cm, sze-
rokość zaś nie powinna być większa niż szerokość muru 
(19 cm). W przygotowane szalunki należy wmontować 
zbrojenie podłużne (4 x ø 10 2 x górą i dołem), zbrojenie 
poprzeczne słupków (8 x ø 10) oraz zbrojenie pośrednie 
przęsła (4 x ø 10). Rozstaw prętów zbrojenia poprzecz-
nego należy zaplanować tak, aby zapewnić minimalne 
otulenie. Po dokładnym sprawdzeniu odległości pomię-
dzy zbrojeniem poprzecznym słupków i  jego rozstawu 
w przekroju, całość zalewa się betonem klasy C20/25.

-------------------------------------------------------------------------
UWAGA! 
PODCZAS KONSTRUOWANIA FUNDAMENTU NALEŻY 
WYKONAĆ SZCZELINY DYLATACYJNE. UCHRONIĄ ONE 
BUDOWLĘ PRZED NEGATYWNYMI SKUTKAMI NIERÓW-
NOMIERNEGO OSIADANIA FUNDAMENTÓW, ZMIAN 
TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI ORAZ NIERÓWNO-
MIERNEGO NASŁONECZNIENIA. ODLEGŁOŚĆ POMIĘ-
DZY DYLATACJAMI POWINNA WYNOSIĆ 10 – 12 M.
-------------------------------------------------------------------------

PAMIĘTAJ! 
Montaż elementów w systemie Sonnblick powi-
nien się odbywać w temperaturach dodatnich 
(zalecane jest powyżej 5 stopni C). Przy wykony-
waniu prac wczesną wiosną i późną jesienią na-
leży zwrócić szczególną uwagę na duże zmiany 
temperaturowe pomiędzy dniem a nocą. Ma to 
istotny wpływ na proces twardnienia betonu uży-
wanego do wypełnień, a w konsekwencji na jego 
jakość. 

6. 2. CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE
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6. 3.  MONTAŻ MURU

Przed rozpoczęciem montażu 
muru należy dokładnie spraw-
dzić powierzchnię ławy. W przy-
padku stwierdzenia nierówności 
i odchyleń od poziomu koniecz-
ne jest dokonanie korekty po-
wierzchni poprzez jej szlifowa-
nie. W dalszej kolejności układa 
się izolację poziomą (w formie 
np. dociętych pasków papy), 
która ma za zadanie zapobiegać 
kapilarnemu podciąganiu wody 
z gruntu. Dzięki temu uniknie się 
wykwitów na murze lub słupach 
ogrodzenia.

Układanie bloków rozpoczyna się 
od naroży. Wiązania warstw blo-
ków narożnych należy dopasować 
przez zeszlifowanie łamanych po-
wierzchni w miejscach styku po-
wierzchni bocznych.
Po ułożeniu izolacji można przystą-
pić do montażu muru. Ze względu 
na fakt, iż system Sonnblick jest 
systemem bezspoinowym, zale-
ca się wstępne ułożenie i dopa-
sowanie elementów. Ewentualne 
nierówności poszczególnych pu-
staków należy usunąć poprzez ich 
zeszlifowanie.

Kolejnym krokiem po ułożeniu 
muru „na sucho” jest demontaż 
wszystkich warstw oprócz warstwy 
pierwszej, a następnie wypełnienie 
komór bloków uprzednio przygoto-
wanym betonem o konsystencji 
plastycznej. Beton w komorach na-
leży dokładnie rozprowadzić i ubić. 
W analogiczny sposób układa się 
następne warstwy ogrodzenia.
Odpowiedniej jakości wypełnienie 
jest kluczowym elementem trwało-
ści ogrodzenia.

zbrojenie 
poprzeczne
8Ø10

zbrojenie 
podłużne
4Ø10

grunt rodzimy chudy beton ława fund. żelb.
19x30 C20/25

izolacja pozioma mur Sonnblick

izolacja 
pozioma

zbrojenie 
poprzeczne
4Ø10

zbrojenie 
podłużne
4Ø10

zbrojenie 
poprzeczne
8Ø10 kotwy

200 (max 240)

m
in

. 3
0

80
 - 

14
0

zbrojenie poprzeczne
8Ø10

zbrojenie poprzeczne
4Ø10

W celu wykonania muru pełnego wymagane jest dodatkowe zbrojenie poprzeczne, wykonane w odległości co 120 cm. 
Maksymalna wysokość muru wynosi 144 cm (8 kamieni Sonnblick). Wyższe konstrukcje wymagają wykonania indywi-
dualnego projektu.



57

6. 4.  MONTAŻ PRZĘSEŁ, FURTEK, BRAM

Po ułożeniu każdej kolejnej warstwy należy sprawdzić poziom, a ewentualne odchylenia skorygować przez zeszlifowanie 
lub zastosowanie klinów do glazury.

Montaż przęseł, furtek i bram

W trakcie wznoszenia muru należy za-
planować i wykonać montaż wcześniej 
przygotowanych przęseł, a w przypad-
ku ich braku – kotew. Przęsła lub ko-
twy przęseł wprowadza się w szczeliny 
uprzednio wycięte w blokach, przed 
wypełnieniem danego elementu be-
tonem.
Furtki i bramy montuje się w sposób 
analogiczny do przęseł – zawias wraz 
z kotwą należy wmontować w otwór 
wycięty w blokach.

W przypadku skrzydeł o ciężarze do 50 kg kotwę zawiasu należy dodatkowo przyspawać do zbrojenia poprzecznego 
słupka i zalać betonem o konsystencji plastycznej. Zaleca się zastosowanie zawiasów z możliwością regulacji.

W przypadku skrzydeł o ciężarze większym niż 50 kg zaleca się zastosowanie, jako konstrukcji nośnej przejmującej 
obciążenie, profilu stalowego zamkniętego o przekroju kwadratowym (np. 80 x 80 x 4 mm) wbetonowanego w funda-
mencie. Wówczas kotwy zawiasów należy przyspawać do tego profilu.

Alternatywnym i często stosowanym rozwiązaniem jest niezależne mocowanie bramy w stosunku do systemu muru.
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6. 5.  MONTAŻ SKRZYNEK, DOMOFONÓW 

Ze względu na fakt, iż na rynku dostępnych jest wiele modeli skrzynek pocztowych i domofonów, to stopień trud-
ności ich montażu w ogrodzeniu jest również bardzo zróżnicowany.

W przypadku domofonów oraz tzw. skrzynek przelotowych z wbudowanym domofonem, należy pamiętać  
o doprowadzeniu instalacji elektrycznej do ogrodzenia oraz wyprowadzeniu w kanale muru kabla lub rury osłonowej.

Skrzynkę zazwyczaj montuje się w słup-
ku pomiędzy bramą wjazdową a furtką. 

Ze względów konstrukcyjnych i wytrzy-
małościowych zaleca się, aby szerokość 
słupka w tym przypadku wynosiła mini-
mum 80 cm (tj. dwa pełne bloczki).

Po ustaleniu zadanej wysokości, na której 
zamontowana ma być skrzynka, należy 
dokładnie trasować jej kształt na blocz-
kach, a następnie wyciąć go przy użyciu 
elektronarzędzi i dopasować do muru.
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6. 6.  MONTAŻ PŁYT PRZYKRYWAJĄCYCH

Po zakończeniu montażu muru należy 
odczekać minimum dwa dni, które są 
niezbędne do wstępnego związania 
betonu wypełniającego komory blo-
ków. Dopiero wówczas można przystą-
pić do montażu płyt przykrywających. 

Płyty stosuje się w celu odprowadzenia 
wody opadowej, a tym samym zabez-
pieczenia konstrukcji muru przed do-
staniem się wody do wnętrza komór. 

W pierwszej kolejności płyty należy do-
pasować i dociąć (płyty narożne przyci-
na się pod katem 45°).

Tak przygotowane płyty przykrywające montuje się do muru przy użyciu kleju do glazury.
Niezwykle istotne jest, aby szczeliny pomiędzy płytami wypełnić dokładnie silikonem, co zabezpieczy przed dostaniem 
się wody do wnętrza komór.

Należy pamiętać, że brak prawidłowego uszczelnienia płyt przykrywających w konsekwencji może doprowadzić do 
pękania bloków w okresie zimowym.



 

7 INFORMACJE 
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 UMBRIANO®

WYBRANE WZORY UŁOŻENIA

UMBRIANO 6

UMBRIANO 8

WYBRANE WZORY UŁOŻENIA

UMBRIANO 6

UMBRIANO 8

WYBRANE WZORY UŁOŻENIA

UMBRIANO 6

UMBRIANO 8

Grubość
Ilość 

warstw
na palecie

Ilość m2

na palecie
Waga 
palety

Ilość 
kamieni 

na 
warstwie:

25  x 25 
cm

37,5  x 25 
cm

50 x 25 
cm

8 cm 8 9 1,65 t 4 szt. 4 szt. 4 szt.

WZÓR 1

Kombiforma

WZÓR 2 WZÓR 3

1
1

1
11 2 2 2

2

2
3 3 3

1 2

3

3

WYBRANE WZORY UŁOŻENIA

UMBRIANO 6

UMBRIANO 8

WYBRANE WZORY UŁOŻENIA

UMBRIANO 6

UMBRIANO 8

WZÓR 1 WZÓR 2 WZÓR 3

1

1
1

12

22
2 22 2

33
3

3
11

WYBRANE WZORY UŁOŻENIA

UMBRIANO 6

UMBRIANO 8

1
1

1 2

2
2

2
3

3
3

3

1

375250

25
0

25
0

21

375250

25
0

25
0

A B A B

A B A B

3

500

25
0

A B

Grubość
Ilość 

warstw
na palecie

Ilość m2

na palecie
Waga 
palety

Ilość 
kamieni 

na 
warstwie:

25  x 25 
cm

37,5 x 25 
cm

6 cm 10 10 1,37 t 4 szt. 8 szt.

Kombiforma

2

6
60

A - B

8
80

A - B
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 CASAMILO®

 LUNIS®

 LUNIS LARGO®

Grubość
Ilość 

warstw
na palecie

Ilość m2

na palecie
Waga 
palety

Ilość 
kamieni 

na 
warstwie:

50  x 25 
cm

8 cm 8 8 1,47 t 8 szt.

Grubość

Ilość 
warstw

na 
palecie

Ilość m2

na 
palecie

Waga 
palety

Ilość 
kamieni 

na 
warstwie:

75  x 50 
cm

10 cm 8 5,99 1,35 t 2 szt.

WZÓR 1

WZÓR 1

WZÓR 2

WZÓR 2

WZÓR 3

WZÓR 3

500

25
0

A B

750

50
0

A B

8
80

A - B

10
2

2
1

10
0

A - B
x
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 SENSO®  SENSO GRANDE®

 LA LINIA®  LA LINIA LARGO®

LA LINIA, CITYTOP

LA LINIA LARGO, CITYTOP LARGO

LA LINIA, CITYTOP

LA LINIA LARGO, CITYTOP LARGO

LA LINIA, CITYTOP

LA LINIA LARGO, CITYTOP LARGO

LA LINIA, CITYTOP

LA LINIA LARGO, CITYTOP LARGO

Kombiforma: LA LINIA LARGO, SENSO GRANDE

LA LINIA, CITYTOP

LA LINIA LARGO, CITYTOP LARGO

LA LINIA, CITYTOP

LA LINIA LARGO, CITYTOP LARGO

WZÓR 1

WZÓR 1

WZÓR 2 WZÓR 3

WZÓR 2 WZÓR 3

Grubość
Ilość 

warstw
na palecie

Ilość m2

na palecie
Waga 
palety

Ilość 
kamieni 

na 
warstwie:

20  x 20 
cm

30 x 20 
cm

8 cm 8 8,8 1,58 t 5 szt. 15 szt.

Grubość
Ilość 

warstw
na palecie

Ilość m2

na palecie
Waga 
palety

Ilość 
kamieni 

na 
warstwie:

40  x 40 
cm

60  x 40 
cm

8 cm 8 9,6 1,73 t 3 szt. 3 szt.

1
1

1

1 1

1

1

1

1 11 1
1 11 1

2
2

2
2 2 22 22 22 2

2 22 22 22 2
2 22 2

2 22 2

2
2

2 2

2

2

2 2

1

1

200

20
0

400

40
0

A B

2

300

20
0

A B

A B

2

600

40
0

A B

Kombiforma: LA LINIA, SENSO

A - B

8
80

1
2

A - B

8
80

1
2
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 VECTA®

 TORRI®

1 2 3

654

Grubość
Ilość 

warstw
na palecie

Ilość m2

na palecie
Waga 
palety

Ilość 
kamieni 

na 
warstwie:

15/16,1   
x 12 cm

15,4/17,5  
x 12 cm

12,5/13,6 
x 12 cm

13,6/14,6 
x 12 cm

13,3/15,4 
x 12 cm

16,1/17,1  
x 12 cm

8 cm 8 7,62 1,35 t 9 szt. 9 szt. 9 szt. 9 szt. 9 szt. 9 szt.

Kombiforma 

WZÓR 1 WZÓR 2 WZÓR 3

1 1
1

4

1
3

6

1
2 2

2
5

2
2

5

2
4 6

6
4

4
5 5

5
5

5
6 4

4
6

6
3 3

3
6

3
1

4

3

A-B

A B

150

12
0

12
0

12
0

12
0

12
0

12
0

146

135,5 154 160,5

133 171

80
15

160,5 154 135,5

175 125
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 NOBLA®

 PAVIMO®

Grubość
Ilość 

warstw
na palecie

Ilość m2

na palecie
Waga 
palety

Ilość 
kamieni 

na 
warstwie:

10.5  x 14 
cm

12.25  x 14 
cm

14  x 14 
cm

15.75  x 14 
cm

17.5  x 14 
cm

19.25  x 14 
cm

21  x 14 
cm

6 cm 10 10,80 1,43 t 7 szt. 7 szt. 7 szt. 7 szt. 7 szt. 7 szt. 7 szt.

WZÓR 1 WZÓR 2 WZÓR 3

A - B

2
2

3
3
4

4 4 41
2 31 2 311

5
5 6

6

5 56 6

2 341 5 6 7
2 34 156 7

7
7

7 7

1

105

14
0

5

175

14
0 6

192,5

14
0

2

122,5

14
0 3

140

14
0 4

157,5

14
0

7

210

14
0

10

A B 60
Kombiforma
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 NATURO®

A B C D E F G

2
2

2
2

3
3

3
3

4
4

4
4

1
1

1
1

5
5

5
5

6
6

6
6

7
7

7
7

WZÓR 1

PASTELLA

WZÓR 2

1
1

1
1

2
2

3
3

3
3

PASTELLA

WZÓR 1

1
1

1
1

2
233

33

1 2 3 4

69,1 59,9 86,6

91
,7

92
,7 93

105,5

93
,4

5 6 7

84,885,5

92

76,1

92
,8

92
,8

6

1

200

20
0

220
0

150

A B

3

300

20
0

A B

Grubość
Ilość 

warstw
na palecie

Ilość m2

na palecie
Waga 
palety

Ilość 
kamieni 

na 
warstwie:

10,5  x 9,3 
cm

6,9  x 9,1 
cm

5,9  x 9,2 
cm

8,6  x 9,3 
cm

7,6  x 9,2 
cm

8,5  x 9,2 
cm

8,4  x 9,2 
cm

6 cm 10 8,35 1,13 t 16 szt. 16 szt. 16 szt. 16 szt. 16 szt. 16 szt. 16 szt.

Grubość Ilość warstw
na palecie

Ilość m2

na palecie Waga palety

6 cm 10 11,5 1,55 t

Ilość 
kamieni na 
warstwie:

15  x 20 cm 20 x 20 cm 30  x 20 cm

5 szt. 10 szt. 10 szt.

6

A - B

6
60

1
6

0-
3

60

A - B

 PASTELLA®

Kombiforma

Kombiforma
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 APPIA ANTICA®

Grubość Ilość szt. 
w BIG BAG

Ilość m2

na palecie
Waga 
palety

6 cm 648 10,13 1,28 t

Grubość Ilość szt. 
w BIG BAG

Ilość m2

na palecie
Waga 
palety

6 cm 432 10,05 1,28 t

WZÓR 1

CASTELLO ANTICO

ZAPOTRZEBOWANIE:
Zapotrzebowanie na m²:
18,7 / 12,5 cm: ok. 21,5 sztuk
12,5 / 12,5 cm: ok. 32 sztuk

Zapotrzebowanie na m²:
18,7 / 12,5 cm: ok. 32,08 sztuk
12,5 / 12,5 cm: ok. 16,04 sztuk

WZÓR 2

CASTELLO ANTICO

ZAPOTRZEBOWANIE:
Zapotrzebowanie na m²:
18,7 / 12,5 cm: ok. 21,5 sztuk
12,5 / 12,5 cm: ok. 32 sztuk

Zapotrzebowanie na m²:
18,7 / 12,5 cm: ok. 32,08 sztuk
12,5 / 12,5 cm: ok. 16,04 sztuk

1

125

12
5

A B

12
5

187,5

2

A
B

Grubość Ilość warstw 
na palecie

Ilość m2

na palecie
Waga 
palety

6 cm 10 11,2 1,51 t

Ilość 
kamieni na 
warstwie:

22,6  x 19,2 
cm

15,1  x 19,2 
cm

11,3  x 19,2 
cm

15 szt. 10 szt. 10 szt.

WZÓR 2

APPIA ANTICA

2
2

2
2

3 3 3 31
1 1 1 1

1

WZÓR 1

APPIA ANTICA

2
2

2
2

3
3

3
3

1
1

1
1

1
1

1

226

19
2 2

150,7

19
2 3

113

19
2

A B

15
60

A - B

15
60

A - B

15
60

A - B

 BELLANO ANTICO®

Kombiforma

Kamienie pakowane osobno w BIG BAG

Kamienie pakowane osobno w BIG BAG
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 PLATO®

Ilość kamieni 
na warstwie:

25  x 15 cm 30 x 15 cm 35  x 15 cm 35  x 20 cm 42,5  x 20 cm 35 x 25 cm 40  x 25 cm 45 x 25 cm

2 szt. 4 szt. 2 szt. 2 szt. 4 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

Grubość Ilość warstw
na palecie

Ilość m2

na palecie Waga palety

6 cm 10 11,4 1,48 t

Grubość Ilość warstw
na palecie

Ilość m2

na palecie Waga palety

8 cm 8 9,12 1,60 t

WZÓR 1 WZÓR 2

WZÓR 4WZÓR 3

1 2 3

4 5

76 8

1 2 3

4 5

76 8

1 2 3

4 5

76 8

1 2 3

4 5

76 8

1 2 3

4 5

76 8
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4 5

76 8

Kombiforma Kombiforma

A B

250

15
0

20
0

25
0

25
0

25
0

20
0

15
0

15
0

350

350 400 450

425

350300



70

 BRUK KLASYCZNY®

 NARDO®

Grubość
Ilość 

warstw
na palecie

Ilość m2

na palecie
Waga 
palety

Ilość 
kamieni 

na 
warstwie:

12 x 12 
cm

18 x 12
 cm

9 x 12
 cm

6 cm 10 9,8 1,32 t 32 szt. 16 szt. 16 szt.

BRUK KLASYCZNY

Bruk klasyczny, gr 6, 8 cmBruk klasyczny, gr 4 cm

Bruk Klasyczny - koło

A

B

C

B

C

A

C
C

A
C

A
A

A

C

CA

A

C
C

C

C A
C

WZÓR 1

90

12
0

A B

120

12
0

A B

180

12
0

A B

NARDO
50 szt. / m2

WZÓR 1

NARDO
50 szt. / m2

WZÓR 2

NARDO
50 szt. / m2

WZÓR 3

Grubość Ilość warstw na palecie Ilość m2 na palecie Waga palety Ilość kamieni 
na warstwie:

20  x 10 cm 10  x 10 cm

6 cm 10 10,80 1,46 t 53 szt. 2 szt.

Grubość Ilość warstw na palecie Ilość m2 na palecie Waga palety Ilość kamieni 
na warstwie:

20  x 10 cm 10  x 10 cm

8 cm 8 8,64 1,56 t 53 szt. 2 szt.

200
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0

A B

100

10
0

A B

A - B

8
80

1

6A - B

6
60

1

6

4 6
8

kolo 6

A - B

6
60

1

Kombiforma
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 LIVELLO UNI ®

 AQUATON®

Grubość Ilość warstw
na palecie

Ilość m2

na palecie Waga palety Ilość kamieni 
na warstwie:

20 x 20 cm

8 cm 8 7,68 1,10 t 24 szt.

 Wysokość Ilość warstw 
na palecie

Ilość szt. na 
palecie Waga palety Ilość kamieni 

na warstwie:

100  x 40 cm       

15 cm 3 9 1,21 t 3 szt.

WZÓR 1

WZÓR 2

200

8

20
0
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A B

C D

C - D

80
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A - B
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6
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 RIVA ANTICA®

 RIVA®

90

82

110110

20

28

90

20
0
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0

10
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15
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20
0

110

90

68 11,
25

°

110

90

6811,
25

°
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 Wysokość Ilość warstw na 
palecie

Ilość szt. na 
palecie Waga palety Ilość kamieni 

na warstwie:

K1: 9  x 11  
x 20 cm

K2: 6,8/9  
x 11 cm  x 20 cm

K3: 9/6,8  
x 11 cm  x 20 cm

20 cm 3 192 0,76 t 32 szt. 16 szt. 16 szt.

 Wysokość Ilość warstw na 
palecie

Ilość szt. na 
palecie Waga palety Ilość kamieni 

na warstwie:

K1: 9  x 11   
x 35 cm

K2: 6,8/9  
x 11 cm  x 35 cm

K3: 9/6,8  
x 11 cm  x 20 cm

35 cm 1 64 0,47 t 40 szt. 8 szt. 16 szt.

 Wysokość Ilość szt. w BIG 
BAG Waga palety Ilość kamieni  

w BIG BAG:

K1: 9  x 11  
x 20 cm

K2: 6,8/9  
x 11 cm x 20 cm

K3: 9/6,8  
x 11 cm  x 20 cm

20 cm 192 0,76 t 32 szt. 16 szt. 16 szt.

K1

K2

R3
4 c

m

R45
 cm

K2

K3

K3

Kombiforma: RIVA

Kombiforma: RIVA

Kombiforma: RIVA ANTICA
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 VARIO®

Grubość Ilość szt. 
w BIG BAG Waga palety

6,5 cm 336 szt. 1,45 t

 GAZON®

Wysokość Ilość warstw 
na palecie

Ilość szt. na 
palecie Waga palety Ilość kamieni 

na warstwie:

ϕ35  x 20 cm

20 cm 4 36 0,65 t 9 szt.

250

12
0

30
8,9

350

19
8

27
8
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 PALISADA KWADRATOWA®

 PALISADA OKRĄGŁA®

Wysokość Ilość warstw na 
palecie Ilość szt. na palecie Waga palety Ilość kamieni na 

warstwie:

12 x 12 cm

35 cm 2 96 0,88 t 48 szt.

Wysokość Ilość warstw na 
palecie Ilość szt. na palecie Waga palety Ilość kamieni na 

warstwie:

ϕ11  x 40 cm

40 cm 1 48 0,36 t 48 szt.

 

120

35
0

40
0

90
99,9
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8

5
4
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0

110
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A B

A B
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 OBRZEŻE®

 OBRZEŻE PALISAD0WE®

Wysokość Ilość warstw na 
palecie Ilość szt. na palecie Waga palety Ilość kamieni na 

warstwie:

50 x 6 cm

28 cm 3 84 1,38 t 28 szt.

Wysokość Ilość warstw na 
palecie Ilość szt. na palecie Waga palety ilość kamieni na 

warstwie:

100 x 6 cm

20 cm 4 52 1,40 t 13 szt.

Wysokość Ilość warstw na 
palecie Ilość szt. na palecie Waga palety Ilość kamieni na 

warstwie:

100 x 8 cm

30 cm 3 33 1,78 t 11 szt.

OBRZEŻE 100/20/6

OBRZEŻE 100/30/8
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 BEHATON®

Grubość Ilość warstw na 
palecie

Ilość m² na 
palecie Waga palety Ilość kamieni na 

warstwie:

20 x 16 cm 10  x 16 cm

6 cm 10 11,11 1,50 t 38 szt. 4 szt.

Grubość Ilość warstw na 
palecie

Ilość m² na 
palecie Waga palety Ilość kamieni na 

warstwie:

20 x 16 cm

8 cm 8 8,44 1,52 t 38 szt.
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 PŁYTA INTEGRACYJNA®

 EKO AŻUR®

Grubość Ilość warstw na 
palecie

Ilość m² na 
palecie Waga palety Ilość kamieni na 

warstwie:

20 x 16 cm 10  x 16 cm

6 cm 10 11,11 1,50 t 38 szt. 4 szt.

Grubość Ilość warstw na 
palecie Ilość szt. na palecie Waga palety Ilość kamieni na 

warstwie:

40  x 40 cm

8 cm 8 48 1,38 t 6 szt.

Grubość Ilość warstw na 
palecie Ilość szt. na palecie Waga palety Ilość kamieni na 

warstwie:

60  x 40 cm

10 cm 8 40 1,38 t 5 szt.

A80
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125,374,761,6
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6
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 KRAWĘŻNIK®

Wysokość Ilość warstw na 
palecie Ilość szt. na palecie Waga palety Ilość kamieni na 

warstwie:

100 x 30 x 15 cm

30 cm 3 15 1,50 t 5 szt.

KRAWĘŻNIK 100/30/15

Wysokość Ilość warstw na 
palecie Ilość szt. na palecie Waga palety Ilość kamieni na 

warstwie:

33 x 30 x 15 cm

30 cm 3 45 1,58 t 15 szt.

KRAWĘŻNIK 33/30/15

10
00

46
40

A

33
0

46
40

A

Wysokość Ilość warstw na 
palecie Ilość szt. na palecie Waga palety Ilość kamieni na 

warstwie:

100  x 30 x 20 cm

30 cm 3 12 1,62 t 4 szt.

KRAWĘŻNIK 100/30/20
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 KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY®

 OPORNIK DROGOWY®

Wysokość Ilość warstw na 
palecie Ilość szt. na palecie Waga palety Ilość kamieni na 

warstwie:

100  x 22  x 15 cm

22 cm 4 20 1,56 t 5 szt.

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 100/22/15

10
00

Wysokość Ilość warstw na 
palecie Ilość szt. na palecie Waga palety Ilość kamieni na 

warstwie:

100  x 25  x 12 cm

25 cm 3 21 1,41 t 7 szt.

OPORNIK DROGOWY 100/25/12
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 KORYTKO ŚCIEKOWE®

Wysokość Ilość warstw na 
palecie Ilość szt. na palecie Waga palety Ilość kamieni na 

warstwie:

60  x 33  x 15 cm

15 cm 2 24 1,26 t 12 szt.

Wysokość Ilość warstw na 
palecie Ilość szt. na palecie Waga palety Ilość kamieni na 

warstwie:

50 x 35 x 18 
x 20 cm

18/20 cm 2 8 1,01 t 16 szt.

KORYTKO ŚCIEKOWE 60/33/15

KORYTKO ŚCIEKOWE 50/35/18/20
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30
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8 WARUNKI 
GWARANCJI

WARUNKI GWARANCJI

Semmelrock Stein+Design spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołbieli (05-340) przy ul. 1 Maja 6 (da-
lej: „Semmelrock”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) sprzedawanych produktów marki Semmelrock (dalej: 
„Produkty” lub „Produkty Semmelrock”) oraz gwarantuje ich zgodność z normami i aprobatami technicznymi wydawa-
nymi przez IBDiM w Warszawie dla Semmelrock osobom, które nabyły te Produkty (dalej: „Kupujący”) na następujących 
warunkach:

8.  W  przypadku stwierdzenia Wad Produktu, Kupujący 
wstrzyma się z jego zabudową oraz złoży niezwłocznie 
reklamację w  trybie opisanym w  punkcie 7  powyżej. 
Jeżeli Kupujący wbudował Produkt z wcześniej stwier-
dzonymi Wadami, Semmelrock nie ponosi odpowie-
dzialności za koszty związane z  rozbiórką i ponowną 
zabudową Produktów.

9.  W  przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy Pro-
dukt zostanie wymieniony na nowy wolny od wad 
w  terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania re-
klamacji, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie 
niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpozna-
na w  inny sposób uzgodniony wspólnie przez Sem-
melrock oraz Kupującego.

10.  Semmelrock przed wydaniem ostatecznej decyzji do-
tyczącej reklamacji złożonej na podstawie niniejszych 
Warunków Gwarancji zastrzega sobie prawo do doko-
nania oględzin reklamowanych Produktów, pobrania 
ich próbek oraz do wykonania ich badań laboratoryj-
nych. Wykonanie czynności, o których mowa w zda-
niu poprzedzającym wstrzymuje termin rozpoznania 
reklamacji wskazany w punkcie 9 niniejszych Warun-
ków Gwarancji, jednak nie dłużej niż o kolejne 30 dni. 
O każdorazowym przedłużeniu terminu ponad okres 
30 dni roboczych wskazany w punkcie 9 niniejszych 
Warunków Gwarancji Kupujący zostanie zawiadomio-
ny przez Semmelrock na piśmie, telefonicznie lub po-
przez wiadomość e-mail.

11.  W  sytuacji konieczności przeprowadzenia oględzin 
w  miejscu ułożenia reklamowanych Produktów lub 
podłoża, które z  powodu panujących warunków at-
mosferycznych (np. deszcz, zalegający śnieg lub lód 
itp.) są niemożliwe do przeprowadzenia, wskazane 
w punkcie 10 niniejszych Warunkach Gwarancji termi-
ny rozpatrzenia reklamacji ulegają wydłużeniu o czas, 
w którym utrzymują się wskazane wyżej warunki at-
mosferyczne, o  czym Kupujący zostanie poinformo-
wany przez Semmelrock na piśmie, telefonicznie lub 
poprzez wiadomość e-mail. Dodatkowo, na życzenie 
Kupującego Semmelrock uzasadni na piśmie przyczy-
nę niemożności przeprowadzenia oględzin, o  czym 
mowa w zdaniu poprzedzającym. Po ustaniu panują-
cych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

1.  Semmelrock gwarantuje, że Produkty nabyte przez Ku-
pujących są wolne od wad technologicznych, powsta-
łych z  przyczyn tkwiących w  tych Produktach (dalej: 
„Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określone-
go w punkcie 3 poniżej (dalej: „Okres gwarancji”).

2.  W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu 
Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt Sem-
melrock na zasadach i w zakresie określonym w niniej-
szych Warunkach Gwarancji.

3.  Okres gwarancji na Produkty Semmelrock wynosi 
3 (słownie: trzy) lata od dnia wydania Kupującemu Pro-
duktów Semmelrock.

4.  Uprawnienia z  tytułu Gwarancji Kupujący nabywa 
z chwilą wydania mu Produktów przez Semmelrock lub 
Sprzedawcę.

5.  W związku z udzieleniem niniejszej Gwarancji, odpo-
wiedzialność Semmelrock z  tytułu rękojmi za wady 
rzeczy jest wyłączona na podstawie art. 588 § 1 Kodek-
su cywilnego w stosunku do Kupujących niebędących 
konsumentami w myśl przepisów art. 221 Kodeksu cy-
wilnego.

6.   Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia w ra-
mach udzielonej Gwarancji jest przedstawienie:

 a. wniosku reklamacyjnego na piśmie,

 b.  kserokopii oryginału faktury, rachunku lub innego 
dowodu potwierdzającego zakup Produktów,

 c.  oświadczenia wskazującego zakres wad / powsta-
łych uszkodzeń Produktów,

 d.  oświadczenia o  sposobie wykonania podbudowy 
i  wbudowania Produktów, jeżeli Produkty zostały 
ułożone,

 e.  dodatkowo w  przypadku Kupujących niebędących 
konsumentami – kserokopii oryginałów dokumen-
tów WZ.

7.  Wszelkie wady Produktów objęte niniejszą gwarancją 
Kupujący zobowiązany jest zgłaszać do miejsca zaku-
pu Produktów niezwłocznie, w formie pisemnej poda-
jąc opis Wad oraz dołączając dokumenty określone 
w punkcie 6 powyżej.
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przeprowadzenie oględzin, bieg terminu rozpoznania 
reklamacji biegnie dalej.

12.  Wszelkie Produkty po ich wymianie stają się własno-
ścią Semmelrock.

13.  W  razie wymiany wadliwego Produktu na Produkt 
wolny od wad, termin Gwarancji biegnie na nowo od 
chwili dostarczenia nowego Produktu.

14.  Niniejsza Gwarancja nie obejmuje wad powstałych 
wskutek:

 a.  niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania pod-
budowy/budowy z użyciem Produktów,

 b.  niewłaściwego doboru Produktów do rodzaju i wiel-
kości obciążeń,

 c.  niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z  prze-
znaczeniem i właściwościami zakupionych Produk-
tów,

 d.  niewłaściwego składowania lub transportu Produk-
tów,

 e.  niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej monta-
żu zakupionych Produktów,

 f.  użycia nieodpowiednich materiałów do zabudowy 
i fugowania wyrobów,

 g.  niezachowania zalecanego odstępu pomiędzy ka-
mieniami brukowymi, 

 h.  klęsk żywiołowych lub innych nieprzewidywalnych 
wypadków losowych.

15.  Za Wadę Produktu na podstawie niniejszych Warun-
ków Gwarancji nie można uznać także:

 a.  naturalnych wykwitów wapiennych powstających 
w procesie dojrzewania betonu,

 b.  różnic kolorystycznych Produktów wynikających 
z  właściwości użytych surowców oraz naturalnego 
procesu dojrzewania betonu,

 c.  różnic w fakturze wierzchniej warstwy Produktu nie 
wpływających na parametry techniczne Produktu,

 d.  zabrudzeń powierzchni spowodowanych czynnika-
mi zewnętrznymi,

 e.  ewentualnych włoskowatych mikropęknięć po-
wierzchniowych, powstałych w wyniku naturalnego 
skurczu betonu podczas dojrzewania Produktów,

 f.  wbudowania Produktów niezgodne z  instrukcjami 
montażu Semmelrock (dostępnymi pod adresem: 
http://www.semmelrock.pl).

16.  Niezależnie od wyłączeń przewidzianych w punktach 
14 i  15 powyżej, nie stanowią wady i  nie mogą być 
przedmiotem reklamacji różnice kolorystyczne wyni-
kające z zakupu tego samego Produktu wyproduko-
wanego w różnym odstępie czasu.

17.  W stosunku do umów sprzedaży zawartych od dnia 
25 grudnia 2014 r. niniejsza Gwarancja nie wyłącza, 
nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupujące-
go wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy 
sprzedanej.

18.  W stosunku do umów sprzedaży zawartych do dnia 24 
grudnia 2014 r. niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie 
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego 
wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjne-
go z umową.

19.  Niniejsza Gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

20.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warun-
kach Gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

21.  Niniejsza Gwarancja jest udzielona przez Semmelrock 
Stein+Design spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią z siedzibą w Kołbieli (05-340), przy ulicy 1-go Maja 
6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzone-
go przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w  War-
szawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000094019.

22.  Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z  ni-
niejszymi Warunkami Gwarancji.
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