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UKŁADAJ Z MINIMUM
3 PALET JEDNOCZEŚNIE

NIE UKŁADAJ KOSTEK
ZBYT CIASNO

UZUPEŁNIAJ FUGI CZYSTYM
PIASKIEM PŁUKANYM

NIE STOSOWAĆ
PRZED UPŁYWEM 28 DNI

DOBRZE PRZYGOTUJ
PODŁOŻE

ZAGĘSZCZAJ BRUK
Z GUMĄ OCHRONNĄ

NIE DOCINAJ NA
UŁOŻONYM BRUKU

SYSTEMATYCZNIE
CZYŚĆ BRUK

PORADNIK BRUKARSKI - DROGBRUK

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWĄ KOSTKĘ BRUKOWĄ?
Kostka brukowa posiada nieograniczone możliwości. Swym kształtem pozwala wydobyć piękno otoczenia oraz stworzyć
doskonałą harmonię człowieka z naturą. Na ryku dostępnych jest kilkanaście form i kolorów betonowych kostek
brukowych, a przed wyborem właściwej należy dokładnie przemyśleć całość aranżacji wokół posesji. Kreując przestrzeń
wokół domu powinniśmy uwzględnić charakter miejsca, kolorystykę elewacji budynków oraz dachu, upodobania
użytkowników. Wybrana kostka brukowa powinna idealnie komponować się z całością.

Przy wyborze kostki brukowej należy zwrócić przede wszystkim uwagę na planowany sposób użytkowania nawierzchni
oraz rodzaj obciążenia ruchem pojazdów:
• kostka o wysokości 6 cm przeznaczona jest dla ruchu samochodów osobowych
• kostka o wysokości 8 cm dedykowana jest dla obciążenia ruchem samochodów ciężarowych oraz ciągników i maszyn
rolniczych.
Do ułożenia kostki będziemy również potrzebować narzędzi w postaci: zagęszczarki, gilotyny do cięcia kostki oraz
sprzętu do usunięcia zbędnej ziemi pod wykonanie podbudowy /np. koparka/, dlatego warto rozważyć wynajęcie firmy
brukarskiej, która fachowo wykona całość prac.

Przykład schematu układania kostki o gr. 6cm
UŁOŻONA KOSTKA
gr. 6cm
PODŁOŻE KOSTKI
podsypka piaskowa frakcja 0-4, gr. 3-5cm
PODBUDOWA
• tłuczeń gr. 10cm
• żwir 10cm
GRUNT RODZIMY

Przykład schematu układania kostki o gr. 8cm
UŁOŻONA KOSTKA
gr. 8cm
PODŁOŻE KOSTKI
podsypka piaskowa frakcja 0-4, gr. 3-5cm
PODBUDOWA
• tłuczeń gr. 20cm
• beton 15cm
• żwir 10cm
GRUNT RODZIMY
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Zasady postępowania z produktami
ﬁrmy Drogbruk.
1

Podbudowa powinna być równa i zgęszczona.

DOBRZE

2

ŹLE

Podsypka luźna 3-5 cm z czystego piasku płukanego.

UŁOŻONA KOSTKA
PODŁOŻE KOSTKI
(podsypka piaskowa)
PODBUDOWA

GRUNT RODZIMY

DOBRZE
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3

Nie wolno układać kostek zbyt ciasno, gdyż naraża to krawędzie na odpryskiwanie
pod wpływem nacisku (zwłaszcza dotyczy to produktów bezfazowych).

ŹLE

DOBRZE

4

W celu zniwelowania ewentualnych różnic w odcieniu należy stosować się do zasady
jednoczesnego układania kostek min. z 3 palet.

DOBRZE

ŹLE
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5

Nie należy dokonywać mechanicznego cięcia elementów brukowych bezpośrednio na
układanej nawierzchni oraz w jej pobliżu, aby nie zanieczyścić nawierzchni pyłem
powstałym w wyniku cięcia.

DOBRZE

ŹLE

6

Przed zagęszczaniem ułożonej kostki nawierzchnia powinna być sucha i
oczyszczona z resztek piasku.

DOBRZE
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7

Proces zagęszczania wykonywać nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty
produkcji. Data produkcji znajduje się na etykiecie.

7dni

8

Używana zagęszczarka powinna mieć grubą osłonę i masę dostosowaną do
wymiarów kostki. Zagęszczanie należy prowadzić w taki sposób, by zagęszczarka nie
poruszała się zbyt wolno i nie powodowała nadmiernego ubijania w jednym miejscu.

Guma ochronna
(oznaczona kolorem
czerwonym)

DOBRZE

ŹLE
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9

Po ubiciu nawierzchni należy wymienić wszystkie ewentualne uszkodzone kostki na
kostki całe.

Uszkodzone kostki

Nie uszkodzone kostki

10

Spoiny powinny być zasypane suchym, czystym piaskiem płukanym, o jasnym
kolorze, bez domieszek gliny. Nie należy pozostawiać piasku na nawierzchni, gdyż
może to spowodować powstanie plam i trwałe zmiany w kolorystyce kostki.

DOBRZE

ŹLE
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11

Nie należy stosować środków odladzających przed upływem 28 dni od daty
produkcji.

28dni

12

Nawierzchnia z betonowych elementów brukowych wymaga systematycznego
czyszczenia. Wszelkie zanieczyszczenia, np. błoto, liście, należy usuwać na bieżąco, by
nie dopuścić do trwałych zmian w kolorystyce nawierzchni.
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JAK ZAPLANOWAĆ UŁOŻENIE KOSTKI?
Wybór kostki brukowej to decyzja na długie lata. Aby ułatwić Państwu wybór stworzyliśmy dział
projektowy, który fachowo doradzi, zaplanuje oraz wykona realistyczny projekt 3D lub 2D, w
którym, oprócz kostki brukowej, zostaną uwzględnione elementy małej architektury oraz zieleń.
Nasi projektanci z uwagą wsłuchają się w Państwa potrzeby i upodobania, dołożą wszelkich
starań, aby wykonany projekt odzwierciedlał Państwa osobowość, styl życia i spełniał stawiane
mu oczekiwania. Przy zakupie już 150 m2 projekt wykonania jest gratis. Zaangażowanie
projektanta w planowanie ułożenia kostki zagwarantuje Państwu uniknięcie błędów
projektowych oraz uchroni przed zamówieniem niewłaściwej kostki. Zlecając projekt już przed
rozpoczęciem prac brukarskich, będą Państwo w stanie wyobrazić sobie efekt końcowy.

ETAPY WYKONYWANIA PRAC
1. Prace projektowe oraz wyznaczenie powierzchni, którą chcemy pokryć kostką. Etap ten
polega na dokładnym wyznaczeniu powierzchni, na której ma zostać ułożona kostka brukowa
oraz wyznaczeniu wysokości na jakiej ma znaleźć się górny poziom nawierzchni. Prace te
najlepiej wykonać za pomocą sznurka i metalowych kołków. Na tym etapie również uwzględnić
należy sposób odwodnienia terenu, czyli spadki poprzeczne i podłużne.
2. Korytowanie powierzchni - przygotowanie miejsca pod ułożenie kostki. Praca ta polega na
usunięciu w miejscu ułożenia kostki wierzchniej warstwy roślinności i humusu. W zależności od
podbudowy, jaką planujemy, powinno to być na wysokość 20-80 cm (wysokość oraz rodzaj
materiałów użytych do wykonania podbudowy zależy od grubości wybranej kostki oraz klasy
gruntu rodzimego). Również na tym etapie należy pamiętać o uwzględnieniu spadków
poprzecznych i podłużnych (optymalne spadki wahają się w granicach 0,5% - 3,0%).

3. Wykonanie podbudowy – ma ona bardzo istotne znaczenie dla trwałości nawierzchni z kostki
brukowej. O konstrukcji podbudowy decyduje przede wszystkim wielkość i rodzaj obciążeń, typ
gruntu rodzimego oraz rodzaj użytego materiału stabilizującego podbudowę. Podbudowę
należy wykonać z materiałów niespoistych, na uprzednio zagęszczonym, ubitym podłożu (do
wykonania podbudowy najczęściej stosuje się kruszywo łamane). Warstwa podbudowy
powinna zostać równomiernie rozłożona i zagęszczona. Poniżej przedstawiamy przykładowy
schemat, jak powinna wyglądać podbudowa pod kostkę brukową. Ilości podanego materiału
mają charakter orientacyjny. Ze względu na klasę gruntu rodzimego mogą one zostać
zmienione.
Uwaga: w końcowym etapie prac wykonywane jest zagęszczenie kostki, które powoduje jej
obniżenie, dlatego należy to uwzględnić przy wykonywaniu podbudowy.

WYKONANIE OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI
Układanie kostki brukowej należy rozpocząć od wkopania obrzeży lub krawężników
betonowych, które będą wyznaczały nam powierzchnie z kostki brukowej. Obrzeża lub
krawężniki należy wykonać na fundamencie z półsuchego betonu. Właściwe zamocowanie
krawężników ma bardzo istotne znaczenie dla stabilności całej powierzchni z kostki, gdyż
muszą one przenosić obciążenia powstałe podczas poruszania się pojazdów. Przy układaniu
krawężników bądź obrzeży należy pamiętać, żeby szerokość drogi odpowiadała wielokrotności
szerokości kostki tak, aby na etapie układanie nie było konieczności przycinania kolejnych
kostek.
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