Misja ZPB KACZMAREK - współkształtowanie otoczenia siedzib ludzkich.
Od ponad 30 lat tworzymy produkty, dzięki którym upiększamy nasze najbliższe otoczenie, dbamy
o bezpieczeństwo na drogach oraz zwiększamy komfort użytkowania nawierzchni.
Dzięki apetytowi na wdrażanie produkcyjnych innowacji nasze produkty przygotowywane są
w oparciu o nowoczesne technologie.
Tworząc kolejne wzory elementów, takich jak betonowa kostka brukowa czy elementy wykończeniowe, kierujemy się chęcią zaspokojenia potrzeb estetycznych i użytkowych naszych klientów.
Szeroka gama naszych produktów pozwala na dopasowanie odpowiedniego systemu do każdego stylu architektonicznego budynku, charakteru posesji i wizji użytkownika. Coraz bogatsza oferta elementów wykończeniowych, takich jak palisady, stopnie, mury, ogrodzenia, daje możliwość
skompletowania spójnej wizerunkowo przestrzeni wprowadzając ład i harmonię w naszym otoczeniu. Asortyment wyrobów szlachetnych łączących estetykę z komfortem znajdą Państwo w dziale
Piękny Dom.
Klientom poszukującym solidnych rozwiązań przemysłowych oferujemy bogaty wybór produktów
o niezwykle wysokich wartościach użytkowych w dziale Inwestor. Zdając sobie sprawę z intensywności użytkowania takich wyrobów, kładziemy duży nacisk na najwyższą wytrzymałość naszego
asortymentu.
Dzięki wieloletniej współpracy z naszymi partnerami handlowymi oraz klientami, jesteśmy firmą
o ugruntowanej pozycji na rynku. Czując tak dużą odpowiedzialność, nieustannie ulepszamy nasze
technologie oddając Państwu szlachetny wyrób o wysokiej jakości.
zespół ZPB KACZMAREK

Każdy dom jest miejscem wyjątkowym. Odzwierciedla
gust i charakter gospodarzy. Kolekcja kostek brukowych zawartych w programie piękny dom pozwala
na idealne uzupełnienie otoczenia tego jedynego, niepowtarzalnego miejsca i podkreślenie jego walorów.
Szeroki wachlarz szlachetnego asortymentu umożliwia
zaaranżowanie miejsca w każdym stylu od nawierzchni po elementy wykończeniowe i ogrodzenia.

classic
Linia classic programu piękny dom zawiera
tradycyjne, naturalnie wyglądające systemy
nawierzchni.

modern
Miłośnicy nowoczesnych rozwiązań
w architekturze i poszukujący niebanalnych
pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni,
powinni być usatysfakcjonowani działem
modern.

eco
Dział eco prezentuje szereg inspirujących
propozycji dla tych, którzy utwardzanie
nawierzchni chcą pogodzić z jeszcze bardziej
naturalnym wyglądem.

Klasyka zawsze na czasie

Budując swój własny wymarzony dom, często zależy nam na klasyce, na ponadczasowym wzornictwie, które
zawsze, podczas panowania każdej mody, będzie prezentowało się estetycznie i elegancko. Brązowe wykończenia, jasne
elewacje w ciepłych tonacjach i przyjazny użytkownikom
ogród, to częste widoki krajobrazu nowo powstających osiedli
domów jednorodzinnych. Te wyważone kompozycje prawdopodobnie zawsze będą na czasie.
Dla miłośników klasyki idealnym podkreśleniem jest stonowana nawierzchnia, będąca tłem dla pionowych linii budynku, a jednocześnie stanowiąca podział przestrzeni na strefy
dzięki falującym, miękkim kształtom alejek prowadzących do
spokojnych kątów w ogrodzie.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych
klientów i chcąc sprostać wymaganiom najbardziej wyrafinowanych koncepcji aranżacyjnych, przygotowaliśmy bogatą
ofertę produktów, które doskonale sprawdzą się w klasycznych założeniach.
Miękkie linie można uzyskać za pomocą trapezowej kostki
dilos, której możliwości ogranicza jedynie wyobraźnia. Bruk
rawicki świetnie sprawdzi się na podjazdach. Podobnie jak
milos, który został stworzony dla miłośników efektów wizualnych, jakie daje kamień naturalny. Palisada espo, pozwalająca na stworzenie kompletnego kolorystycznie założenia, czy
wykorzystanie muru antycznego, stopni Volcano
w ciepłych kolorach, dają możliwość kompleksowego ukształtowania Państwa otoczenia dając początek ogrodowi, bądź- w przypadku istniejących założeń - nadając mu klasycznej
elegancji.

Moda na nowoczesną linię
budynków nie przemija

Romance and Softness

Tym większą uwagę należy poświęcić otoczeniu,
które nieumiejętnie zorganizowane zniweczy trud włożony
w nadanie budowli oczekiwanego charakteru.
Szkieletem przestrzeni wokół domu jest bez wątpienia nawierzchnia - układ ścieżek i podjazdów. To ten element
ogrodu bezpośrednio wyznacza funkcje terenu, określa jego
ramy, podkreśla walory estetyczne budynku.
W nowoczesnej aranżacji duże znaczenie ma zróżnicowanie
terenu, pozwalające na iluzje przestrzenne. Idealnie do tego
celu nadają się elementy małej architektury, takie jak palisady,
mury, stopnie.
Palisady pozwalają na wiele niestandardowych
rozwiązań, począwszy od ograniczania linii alejek i podjazdów, poprzez donice, obudowę cieków wodnych, umacnianie
skarp po wykończenia tarasów itp.
Dobrze dobrany materiał do nowoczesnej aranżacji cechuje
się prostotą pozwalającą stworzyć geometryczne kształty.
Modernistyczny styl to chłodne kolory, mocne konstrasty
i czytelne kompozycje. Jesteśmy przygotowani na rozwiązania tego typu oferując naszym klientom elementy o prostych
kształtach, jak system capri czy corso w różnych wariantach
szarości. Idealnym uzupełnieniem prostokątnych elementów
będą niewątpliwie kwadraty reprezentowane przez płyty
tarasowe 50x50 cm oraz 35x35 cm. Produkty służące
różnicowaniu terenu świetnie harmonizują z wyżej przytoczonym asortymentem, a zwłaszcza palisady łupane o różnych
wysokościach, stopnie Volcano, obrzeża palisadowe czy
ogrodzenie łupane Bastion.
Oczywiście nie są to wszystkie warianty, jakie można skomponować w oparciu o ofertę ZPB Kaczmarek. Aby w pełni
wykorzystać potencjał naszych produktów zachęcamy do
korzystania z usług projektantów, którzy w oparciu o swe
wieloletnie doświadczenie pomogą Państwu osiągnąć spójny
nowoczesny styl w Państwa otoczeniu.

Rozkwit Angielskich Ogrodów przypada na XVIII
wiek, jednak wciąż z chęcią nawiązujemy do tego nieformalnego, rustykalnego stylu. Najbardziej trafne określenia
opisujące ten trend to subtelność, lekkość, delikatność. Widać to
w kompozycjach ogrodowych, w których dominują elementy
zainspirowane naturą. Ścieżki w ogrodzie malowniczo meandrują, przecinając kwietne wysepki i - ukryte wśród zieleni - zapraszają do tajemniczej podróży. Mogą być wykonane
z delikatnych form, mało różniących się od naturalnego
materiału. W nawiązaniu do naturalnych kształtów powstała
cała gama kostek brukowych obijanych. Wijące się i wpasowujące w zieleń ścieżki z powodzeniem wykonać można
z dilosa obijanego.
Uzupełnieniem dla ciągów pieszych są murki antyczne obijane, wykonane w podobnej technologii. To z nich stworzymy
unikatowe donice czy rustykalne stopnie.
Inspired by History
Styl angielski szanuje historyczne nawiązania. Bruk rawicki
obijany to produkt o unikatowym zabytkowym charakterze.
Jego postarzana faktura z zaokrąglonymi krawędziami nadaje nawierzchni niepowtarzalne oblicze.
Produkt ten przeznaczony jest dla przestrzeni prywatnych
i publicznych, doskonały na podjazdy, ciągi piesze, tarasy.
Szczególnie polecany w miejsca, gdzie wartość historyczna
otoczenia odgrywa główną rolę, gdyż bruk rawicki obijany
nadaje historyczny szlif całej aranżacji.
Visual Lightness
Dopełnieniem kształtów jest zestawienie barw. Zastosowanie
kolorystyki zaczerpniętej z natury (piaskowy, kasztanowy,
szary) pozwala na tworzenie harmonijnych kompozycji wokół
domu i w ogrodzie. Efekt finalny, czyli estetyka połączona
z funkcjonalnością, zaspokoi najbardziej wymagających
klientów. Dodatkowo wysokiej klasy technologia produkcji
oraz najwyższej jakości materiał, stanowią kolejne atuty
produktów obijanych.

porady i informacje techniczne
W 2009 roku po cyklu testów laboratoryjnych i wdrożeniowych ZPB
Kaczmarek jako pierwszy producent wibroprasowanych wyrobów

Wszystko, co inwestor powinien wiedzieć o betonowej kostce brukowej
Kostka brukowa jest najbardziej uniwersalnym materiałem budowlanym, który przoduje w rankingach produktów nawierzchniowych. Kostka brukowa jest atrakcyjna dla inwestorów, ponieważ jest produkowana
w szerokim wyborze wzorów oraz w różnych kształtach. O jej uniwersalności decyduje łatwość układania
oraz mniejszy w porównaniu do takich materiałów, jak
kamień, czy klinkier, koszt wykonania.

betonowych wprowadza na rynek rewolucyjną technologię – produkty
na bazie Heidelberg Cement TX Active® – betonu „samoczyszczącego”.
Dodatkowo rozdział porad techicznych zawiera zbiór najistotniejszych
zasad wykonawstwa nawierzchni i murów oporowych.
O produkcji kostki brukowej.

Kostkę produkuje się z mieszanki wysokiej jakości betonu wibroprasowanego oraz dodatków. Dodatkami są
różnego rodzaju kruszywa, uszlachetniacze mineralne
i chemiczne oraz pigmenty.
Kostkę uzyskuje się w procesie wibroprasowania.
Jest to metoda zagęszczania mieszanek betonowych
w specjalnych urządzeniach, które pozwalają na uzyskanie betonu o odpowiedniej szczelności i spoistości.
Kostka może być produkowana z jednej lub dwóch
warstw betonu. W technologii dwuwarstwowej, obecnie najczęściej stosowanej, kostka składa się z warstwy konstrukcyjnej, która odpowiada za parametry
techniczne oraz fakturowej, czyli warstwy wierzchniej
o grubości min. 4 mm. Kostki mogą być produkowane
w kształcie kwadratu, prostokąta, wielokąta, łuku i mieć
krawędzie proste lub fazowane – czyli ukośnie ścięte.

O kolorowaniu kostki.

Kostki dostępne na rynku oferowane są nie tylko
w różnych kształtach, ale i o różnych barwach, przez co
są bardziej uniwersalne dla inwestora, który kolorami
chce wyróżnić powierzchnie, stworzyć jakieś graficzne
kształty albo wręcz stworzyć kompozycję malarską
na powierzchni wyłożonej kostką. Odpowiedni kolor
produktu uzyskuje się dzięki zastosowaniu w procesie produkcji odpowiednich pigmentów. Kostki mogą
być barwione w masie (np. kostki jednowarstwowe),
oraz barwione powierzchniowo. W przypadku kostek
wytwarzanych w technologii dwuwarstwowej barwiona jest wyłącznie warstwa wierzchnia.
Aby uzyskać modny w ostatnim czasie efekt melanżu,
należy układać nawierzchnię z minimum trzech różnych palet. Wówczas uzyskuje się właściwy rozkład
przejść tonalnych i optymalne rezultaty estetyczne.

Gdy na kostce brukowej pojawiają się białe
wykwity.

O impregnacji kostki.

W przypadku kostek przeznaczonych na podjazdy lub
ścieżki nie zaleca się impregnacji, ponieważ ten rodzaj
zabezpieczenia jest powierzchniowy i z czasem zaniknie - poprzez intensywne użytkowanie ulegnie zatarciu. Impregnacja we własnym zakresie polecana jest
w przypadku nawierzchni tarasowych. Zabezpieczona
w ten sposób nawierzchnia jest bardziej odporna
na plamy po napojach, zabrudzenia od spadających
liści, itd.
ZPB Kaczmarek ma w swojej ofercie kostki impregnowane już w procesie produkcji. W celu zmniejsza
ryzyka powstawania plam, zazielenień i wykwitów oraz
chronienia kostki przed działaniem niekorzystnych
czynników atmosferycznych, impregnowanie kostki
w procesie produkcji pozwala uzyskać powierzchnię
hydrofobową - o zwiększonej odporności na działanie
płynów.

O czyszczeniu nawierzchni, konserwacji kostki
i pozbywaniu się plam.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wymaga
regularnej pielęgnacji. Do jej umycia można używać
myjki ciśnieniowej ze specjalną przystawką rotacyjną.
Należy również regularnie usuwać wszelkie rośliny
spomiędzy szczelin poszczególnych kostek. Po umyciu należy uzupełnić fugi piaskiem. Fugowanie należy wykonać podobnie, jak przy układaniu nowej
nawierzchni.
W przypadku plam oleju lub innych substancji kleistych można zastosować mieszankę wody i płynu
do mycia naczyń. Roztwór składa się w jednej części
z płynu i z trzech części wody. Po naniesieniu na
plamę, płyn należy pozostawić minimum przez godzinę. Po upływie wymaganego czasu delikatnie spłukać
i wytrzeć. W razie potrzeby powtórzyć. Nie poleca się
stosowania środków chemicznych, przeznaczonych do
czyszczenia powierzchni kostki brukowej, bo działanie
substancji zawartych w preparacie może spowodować
odbarwienie kostki. Zimą należy systematycznie usuwać śnieg z chodników i ścieżek. W czasie odśnieżania
należy zwrócić uwagę, aby ostre krawędzie narzędzi
nie uszkodziły kostek. Dopuszczalne jest stosowanie
środków odladzających.

Czasami na nawierzchni z kostki brukowej pojawiają
się białe wykwity. To nic innego jak wapienny osad,
który powstaje w wyniku reakcji chemicznych w betonie. Po kilku rzęsistych opadach wykwity powinny ulec
zmniejszeniu, aż do całkowitego zniknięcia. Biały nalot
nie ma wpływu na jakość produktu, kostki z białym
osadem nie podlegają również reklamacji.

O rodzajach kostek dekoracyjnych.

Dzięki różnym technologiom produkcji, zwłaszcza
w fazie końcowej, możliwe jest wytwarzanie kostek
o różnych fakturach. Wśród nich wyróżniamy kostki
płukane, obijane (sztucznie postarzane), młoteczkowane oraz śrutowane. W przypadku kostek płukanych
w procesie produkcji warstwa wierzchnia produktu
poddana jest procesowi płukania wodą pod wysokim
ciśnieniem, przez co uwidoczniona zostaje faktura
użytego do produkcji kruszywa. Dzięki takiemu zabiegowi kostka zyskuje szlachetny wygląd.
Kostka obijana swoją specyficzną formę „postarzenia”
uzyskuje dzięki zastosowaniu specjalnego bębna na
końcu linii produkcyjnej.
Wierzchnią warstwę kostki młoteczkowanej na końcu
procesu produkcji poddaje się „uszlachetniającemu”
procesowi wydobywania twardszych struktur kruszywa,
przez co nabiera ono połyskujących odblasków.
Zewnętrzne warstwy kostki można w procesie produkcji
poddać procesowi śrutowania, bombardowania śrutem
o różnej granulacji pod wysokim ciśnieniem, przez co
uwidocznione zostają zastosowane do jej produkcji
kruszywa, a na końcu produkt jest szczotkowany.
Dzięki takiemu zabiegowi kostka zyskuje gładszą od
młoteczkowanej nawierzchnię, a tak samo efektownie
połyskującą.
***
Budując jakąkolwiek nawierzchnię: drogi, ścieżki, parkingu, placu wokół domu, a nawet tarasu, należy
pamiętać o tym, że każda nawierzchnia jest tyle warta,
ile jej podbudowa.
Oprócz właściwie wykonanej podbudowy, istotnym
parametrem decydującym o trwałości wybudowanej
nawierzchni jest grubość kostki. Wybór grubości produktu zależy bowiem od przeznaczenia nawierzchni
i przewidywanych obciążeń. Na nawierzchnie przeznaczone do ruchu pieszego może być stosowana
kostka o grubości 4-6 cm, 6-8 cm na nawierzchnie
z przewidywanym ruchem samochodowym, od 8 cm
na nawierzchnie, gdzie przewidywany jest intensywny
ruch pojazdów ciężkich.

technologia TX Active®
Szkodliwe dla człowieka i środowiska naturalnego gazy spalinowe to jeden z największych problemów ekologicznych
współczesnego świata. Do głównych przyczyn zanieczyszczenia powietrza, którym wszyscy oddychamy, należy zaliczyć
spaliny emitowane przez silniki pojazdów, zakłady przemysłowe lub instalacje grzewcze. Zwiększona koncentracja związków
takich jak tlenki azotu NOx czy lotne substancje organiczne VOC, negatywnie wpływa na zdrowie ludzi żyjących w dużych
aglomeracjach miejskich lub w sąsiedztwie terenów uprzemysłowionych i arterii komunikacyjnych. Tlenki NOx oraz substancje
VOC są szczególnie niebezpieczne, ponieważ stanowią wyjściowe związki do tworzenia się ozonu przy powierzchni Ziemi.
Z kolei ozon jest głównym składnikiem miejskiego smogu i nawet w niewielkich stężeniach, wywołuje problemy
z oddychaniem oraz może być przyczyną chorób układu oddechowego.
Innowacyjna technologia TX Active® to propozycja producentów materiałów budowlanych zmierzająca do usuwania
zanieczyszczeń w powietrzu. Technologia TX Active® zakłada wykonywanie fotokatalitycznie aktywnych powierzchni
betonowych, które redukują szkodliwe związki zanieczyszczające powietrze do substancji nieszkodliwych dla środowiska
naturalnego.
ZPB Kaczmarek stosując technologię TX Active® produkuje nowoczesną kostkę brukową o właściwościach fotokatalitycznych.
Taka kostka umożliwia wykonywanie nawierzchni chodnikowych, drogowych lub parkingowych, efektywnie wpływających na
czystość powietrza i tym samym, na poprawę jakości życia ludzi narażonych na negatywne oddziaływanie spalin i smogu.
Redukcja szkodliwych związków zawartych w powietrzu, przez nawierzchnię z fotokatalitycznej kostki brukowej, następuje
z udziałem promieniowania słonecznego UV i wody opadowej. Pod wpływem promieniowania UV na powierzchni
o właściwościach fotokatalitycznych tworzą się silne reduktory (utleniacze). Przyspieszony zostaje naturalny proces utleniania,
wzmagając w ten sposób szybki rozpad szkodliwych związków, które znajdują się w powietrzu w otoczeniu fotokatalitycznej
nawierzchni. W końcowej fazie tego procesu, utworzone nieszkodliwe związki, są neutralizowane na powierzchni kostki
i spłukiwane przez opady atmosferyczne. Proces ten jest odnawialny, ponieważ powierzchnia fotokatalityczna praktycznie nie
traci swoich właściwości z upływem czasu.

Istnieje możliwość wykonania każdego wzoru z oferty ZPB Kaczmarek na bazie cementu samoczyszczącego

Kostka brukowa przyjazna środowisku — technologia TX Active®

Właściwości fotokatalityczne kostki brukowej z ZPB
Kaczmarek wykonanej w technologii TX Active® zostały
potwierdzone za pomocą testu z użyciem substancji
organicznej (rodaminy). W teście tym, pokryto rodaminą
powierzchnię kostek wykonanych w technologii standardowej i w technologii TX Active®. Następnie poddano
kostki naświetlaniu promieniowaniem UV. Po upływie
24 godzin naświetlania, w przypadku kostki wykonanej
w technologii TX Active®, odnotowano całkowite
utlenienie rodaminy i w efekcie czystą powierzchnię kostki.
Testy laboratoryjne wykonane w Heidelberg Technology
Center w Leimen potwierdziły również aktywność
fotokatalityczną kostki brukowej z ZPB Kaczmarek
w zakresie redukcji zanieczyszczeń powietrza. Normowy
test redukcji zawartości tlenków azotu NOx (wg normy
UNI 11247:2007 “NOx degradation”) wykazał 24% spadek
koncentracji tych tlenków w powietrzu nad badanymi
kostkami, poddanymi promieniowaniu UV. Uzyskany
wynik, zgodnie z kryteriami normowymi, pozwala zakwalifikować kostkę do elementów o wysokiej aktywności
fotokatalitycznej.
Do wytwarzania fotokatalitycznej kostki brukowej stosowany jest cement TioCem® oferowany przez Górażdże
Cement S.A. Wprowadzenie cementu TioCem® i wieloletnie doświadczenie ZPB Kaczmarek w produkcji
elementów wibroprasowanych, zaowocowało wdrożeniem technologii TX Active®.

HEIDELBERG CEMENT
TX Active®

tradycyjny cement

czas po aplikacji zanieczyszczenia — 0 h

czas po aplikacji zanieczyszczenia — 6 h

czas po aplikacji zanieczyszczenia — 12 h

ZPB Kaczmarek posiada sublicencję na produkcję
fotokatalitycznej kostki brukowej i prawo do sygnowania
tych wyrobów znakiem jakości TX Active®.

czas po aplikacji zanieczyszczenia — 24 h
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technologia układania
wskazówki techniczne dotyczące montażu łupanego murka ogrodzeniowego

wskazówki techniczne dotyczące wbudowywania gazonów

Łupany murek ogrodzeniowy wykonany jest z betonu wibroprasowanego. Docelowo jest on przygotowany (fabrycznie łupany) do bezpośredniego montażu na docelowym miejscu. Można go stosować jako wolnostojacą przegrodę pionowa (mur
ogrodzeniowy) przenoszącą, bez dodatkowych wzmocnień, jedynie cieżar własny. Bez dodatkowych wzmocnień będących
przedmiotem indywidualnych projektów adaptacyjnych nie dopuszcza się stosowania murka jako ściany oporowej przenoszącej parcie gruntu oraz jako konstrukcji nośnej dla innych zewnętrznych obciążen. Z uwagi na rodzaj konstrukcji należy go
posadowić na ciągłej ławie fundamentowej, zagłebionej w gruncie, zgodnie z przepisami, poniżej poziomu przemarzania gruntu.
Ława fundamentowa o minimalnej szerokości 30 cm, powinna być wykonana z betonu C15/20, zbrojona podłużnie prętami
4#12 oraz poprzecznie strzemionami #6 co 30 cm ze stali A-III N. W celu zabezpieczenia stali zbrojeniowej przed korozją, należy
ją ułożyć na dystansach o wysokości 2 cm.

fundamentowanie
W przypadku zastosowań przydomowych o niewielkich wysokościach muru, wystarcza wykonanie wykopu na
szerokość muru celem wybrania czarnej ziemi, a następnie naniesienie i zagęszczenie ok. 15 cm warstwy żwiru.
Pierwszy rząd gazonów powinien być zagłębiony poniżej poziomu gruntu, wypoziomowany, wylicowany do
zamierzonego położenia. W przypadku budowy muru o wysokości ponad czterech rzędów gazonów, należy
wykonać fundament zgodnie ze sztuką budowlaną, wolny od przemarzania, czyli na głębokość około 80 cm licząc
od poziomu gruntu i szerokość min. 20 cm. Zwykle warunki posadowienia powinny być określone w projekcie
budowlanym.

Pierwszą warstwę należy ułożyć na warstwie kleju mrozoodpornego w celu „wyprowadzenia” poziomu układanych warstw.
Bloczki należy szczelnie dobijać do siebie gumowym młotkiem, tak aby wyeliminować występowanie pionowych szczelin.
Drugą warstwę analogicznie należy układać na warstwie kleju mrozoodpornego. Od trzeciej warstwy pustaki można układać
na sucho, nadal dobijając je do siebie. Ostatnie dwie warstwy bloczków również należy układać na warstwie kleju mrozoodpornego, tworząc w ten sposób pseudowieniec, spinający całą konstrukcję ściany.
Z betonowego murka łupanego można montować konstrukcje o wysokości do 2,20 m dla I strefy wiatrowej, zgodnie z PN-EN
77/B-02011 „Obciażenie wiatrem”. Dla strefy II dopuszczalna wysokość wynosi 150 cm, natomiast dla strefy IIa i więcej graniczna
wysokość wynosi 100 cm.
Dla murków o wysokości powyżej 1,50 m zaleca się ułożenie dwóch środkowych warstw bloczków na dodatkowej warstwie
kleju mrozoodpornego (w celu stworzenia usztywniającego pseudowieńca pośredniego) oraz w przypadku ściany o długości
większej od 5,00 m - zastosowanie kleju w 3 sąsiednich bloczkach na całej wysokości ściany w rozstawie co 3,00 m (w celu
stworzenia usztywniającego pseudotrzpienia).
W celu zabezpieczenia pionowych spoin ostatniej warstwy przed destrukcyjnym działaniem warunków atmosferycznych
(zamarzająca woda) zaleca się ułożenie od góry, np.: „czapy z kamienia” badź dokładne zaspoinowanie powstałych szczelin.

układanie elementów
Najniższy rząd gazonów osadza się w warstwie wilgotnego betonu i wyrównuje w poziomie. W celu wyrównania
uwarunkowanych technologicznie, niejednakowych wymiarów w ramach określonej tolerancji, należy zachować
min. 5 mm odstępy pomiędzy poszczególnymi elementami. Następne rzędy ustawia się na sucho. Ewentualne
różnice wysokości wyrównuje się piaskiem lub zaprawą. Gazony ustawia się jeden obok drugiego w taki sposób,
żeby żłobki połączeniowe zachodziły na siebie. Gazony można układać nie tylko w linii prostej, ale także po łukach.
W zależności od ustawienia, przez przesunięcie i obrót gazonów, otrzymujemy kieszenie na roślinność.
wypełnienie
W wystające kieszenie wkłada się wkładki betonowe zapobiegające wysypywaniu się wypełnienia gazonów (wkładki
dostarczane są niezależnie od gazonów). Po ułożeniu każdego rzędu, gazony wypełnia się do 1/3 wysokości żwirem,
a następnie ziemią odpowiednią dla roślin. Ściany oporowe i umocnienia skarp wypełnia się pomiędzy skarpą
a ścianą materiałem mrozoodpornym, dokładnie zagęszczonym.
Orientacyjne możliwości zastosowania gazonów podano w tabelach. Wykonywanie budowli z gazonów powinno
być poparte projektem budowlanym.

Nachylenie
ściany
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Ułożenie pojedyncze
Szerokość
podstawy

Wysokość
H max

Ułożenie podwójne
Szerokość
podstawy

Wysokość
H max

[stopień]

[m]

[m]

[m]

[m]

pionowa

0,66

1,50

0,66/1,18

2,70

10

0,66

2,10

0,66/1,18

3,90

20

0,66

3,60

0,66/1,18

6,00

30

0,66

5,40

0,66/1,18

6,00

Wytrzymałość
na obciążenia

Szerokość
podstawy

Wysokość
H max

[kN/m2]

[m]

[m]

Wolnostojąca bez
wzmocnienia

Parcie wiatru 0,4
Ssanie wiatru 0,2

0,66

5,50

Wolnostojąca jako
podwójna z nasadą

Parcie wiatru 0,4
Ssanie wiatru 0,2

0,66/1,18

7,00

Rodzaj
ściany
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technologia układania
korytowanie
Pierwszym etapem prac brukarskich jest korytowanie. Proces ten polega na usunięciu humusu i gruntu rodzimego (najczęściej
usuwa się 20 do 40 cm podłoża naturalnego).
Roboty te wykonuje się najczęściej za pomocą maszyn drogowych – spychacza, zgarniarki lub równiarki. Jedynie w przypadku
niewielkich powierzchni, np. niewielkiego chodniczka wokół domu, można przeprowadzić korytowanie ręcznie.
niwelacja terenu
Niwelacja terenu polega na wyrównaniu powierzchni gruntu rodzimego po korytowaniu oraz ukształtowaniu tej powierzchni
zgodnie z niweletą przyszłej drogi. Oznacza to wykonanie w gruncie naturalnym docelowych spadków i linii odwadniających
tak, żeby wszystkie warstwy podbudowy miały identyczną grubość w każdym miejscu wykonywanego placu lub drogi.
Niwelacji terenu dokonuje się poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub uzupełnienie jego ubytków według rzędnych wysokościowych wytyczonych urządzeniami geodezyjnymi. Na tym etapie kształtuje się poziomy przebieg drogi, pobocza, wytycza
zakręty, skrzyżowania i rozjazdy. Do niwelacji niewielkich powierzchni wystarczy łata i poziomica, natomiast duże powierzchnie
wymagają zastosowania niwelatora i teodolitu oraz maszyn drogowych.
Proces niwelacji terenu ma duże znaczenie dla kształtu przyszłej nawierzchni, jej odwodnienia i trwałości, dlatego podczas jego
wykonywania należy zachować szczególną staranność.
wykonanie podbudowy
Dla trwałości nawierzchni drogowej zdecydowanie największe znaczenie ma właściwie wykonana podbudowa. To ona jest
odpowiedzialna za prawidłowe rozłożenie obciążenia od pojazdów na grunt oraz zapewnienie odpowiedniej sztywności dla
warstwy wierzchniej. O konstrukcji podbudowy decyduje wiele czynników. Najważniejsze z nich to wielkość i rodzaj obciążenia,
rodzaj gruntu rodzimego, stan wód gruntowych oraz rodzaj systemu odwodnieniowego. Całkowita grubość waha się pomiędzy 10 a 30 cm. Najczęściej stosowanym materiałem jest kruszywo naturalne lub łamane, w przypadkach dużych obciążeń lub
niekorzystnych warunków gruntowych stosuje się tłuczeń lub chudy beton. Wykonanie podbudowy polega na rozściełaniu
kruszywa lub innego materiału drogowego i ubiciu go do odpowiedniego zagęszczenia. W przypadku warstw o dużej grubości
proces wykonywania jednej warstwy jest podzielony na kilka etapów. Umożliwia to uzyskanie jednorodnego zagęszczenia całej
warstwy. Podbudowę z betonu chudego wykonuje się analogicznie jak z kruszywa, stosując beton o niskiej zawartości wody.
Szczegółowy przekrój konstrukcji nawierzchni wykonanej z kostki brukowej prezentuje poniższy rysunek.

kluczem do sukcesu jest podbudowa…
układanie podsypki
Na zagęszczone podłoże gruntowe układa się tzw. podsypkę z piasku o frakcji
0-4 mm. Piasek rozściełany jest na podbudowie i wyrównywany poprzez
ściągnięcie łatą w celu uzyskania porządnych spadków. Warstwa podłoża po
ściągnięciu łatą powinna mieć grubość 3-5 cm. Podsypki nigdy nie zagęszcza się przed ułożeniem kostki brukowej. Ta podstawowa zasada pozwala na
wyrównanie różnic wysokości kostki, dopuszczalnych z przyczyn technologicznych i zawartych w aprobatach technicznych. Ułożona na niezagęszczonym
podłożu kostka powinna wystawać ponad wymagany poziom nawierzchni
o około 1-3 mm – różnica ta przewidziana jest na osiadanie podłoża podczas zagęszczania kostki. W szczególnych przypadkach (między innymi
w celu uszczelnienia nawierzchni) do wykonania podsypki wykorzystuje się
mieszankę cementowo-piaskową w stosunku 1:4.
układanie kostki brukowej
Przed rozpoczęciem tego etapu prac należy sprawdzić, czy dostarczona przez
producenta kostka jest zgodna ze złożonym zamówieniem oraz z danymi na
dokumencie dostawy WZ. Należy także sprawdzić, czy kostka nie wykazuje
uszkodzeń mechanicznych, transportowych lub innych widocznych ubytków.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się
z dostawcą, ponieważ po wbudowaniu kostki nie ma podstaw do jej reklamacji.
Ponieważ warstwa podsypki nie może być naruszona, układanie kostki należy
rozpocząć od krawędzi drogi lub placu kierując się do środka. Przy układaniu
pierwszego rzędu kostki ważne jest takie rozplanowanie jej układu, aby maksymalnie ograniczyć przycinanie kostek brukowych. Co pewien czas należy
dokonać kontroli prawidłowości uzyskiwanych krawędzi i spadków oraz prawidłowości układanego wzoru – szczególne znaczenie ma tu odpowiednie przygotowanie dokumentacji projektowej oraz szkic zaplanowanego wzoru. Rodzaj
kostki i wzór układania oprócz walorów estetycznych ma również znaczenie
dla pracy nawierzchni oraz dla poziomu hałasu, jaki emitują koła przejeżdżających pojazdów. Ważnym zagadnieniem przy układaniu kostki jest zapewnienie
odpowiedniej konstrukcji szczeliny pomiędzy kostkami brukowymi. Pełni ona

podobną rolę jak spoina w sklepieniach: wiąże poszczególne kostki brukowe
i wciąga je do współpracy przy przenoszeniu obciążenia. Szczeliny wypełnia
się wysuszonym piaskiem frakcji 0-2 mm. Przy układaniu kostki należy pamiętać, aby mieszać kostki co najmniej z trzech pakietów transportowych. Kostkę
najczęściej układa się ręcznie lub za pomocą specjalistycznych maszyn do jej
układania.
zagęszczanie kostki brukowej
Zagęszczanie kostki brukowej powinno być przeprowadzone w stanie
suchym, po wstępnym zasypaniu szczelin i przed rozpoczęciem użytkowania.
Zagęszczanie wykonuje się za pomocą płyty wibracyjnej obłożonej okładziną
PCV chroniącą kostkę przed uszkodzeniami. Po zagęszczeniu wskazane jest
uzupełnienie materiału wypełniającego szczeliny. Następnie należy usunąć
nadmiar piasku.
przed układaniem kostki brukowej należy pamiętać o kilku zasadach:
Kluczem do sukcesu jest podbudowa.
Proces niwelacji terenu ma duże znaczenie dla kształtu przyszłej nawierzchni,
jej odwodnienia i trwałości, dlatego podczas jego wykonywania należy
zachować szczególną staranność.
3. Podsypki nigdy nie zagęszcza się przed ułożeniem kostki brukowej.
4. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy dostarczona przez producenta kostka jest zgodna ze złożonym zamówieniem oraz z danymi na
dokumencie dostawy WZ. Należy sprawdzić, czy nie wykazuje uszkodzeń
mechanicznych, transportowych lub innych widocznych ubytków.
5. Należy stosować odpowiednie frakcje materiałów służących do wykonania
podbudowy.
6. Szczeliny wypełnia się piaskiem frakcji 0-2 mm.
7. Zagęszczanie wykonuje się za pomocą płyty wibracyjnej obłożonej wykładziną PCV chroniącą kostkę przed uszkodzeniami.
8. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z przedstawicielem ZPB Kaczmarek.
1.
2.

okładzina PCV chroniąca kostkę
przed uszkodzeniami
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informacje techniczne
1. ZAMÓWIENIE
1.1. Zamówienie może zostać złożone na piśmie, faxem, pocztą elektroniczną.
1.2. Zamówienie winno zawierać:
• nazwę firmy zamawiającego, a w przypadku, gdy zamawiający nie ma osobowości
prawnej – jego nazwisko i nazwę przedsiębiorstwa,
• adres zamawiającego i numer jego rachunku bankowego,
• rodzaj, ilość i przybliżony termin odbioru wyrobów,
• sposób odbioru,
• miejsce dostawy,
• imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru wyrobów.
1.3. Do zamówienia należy dołączyć oświadczenie podatnika VAT, zawierające zgodę
zamawiającego na wystawienie faktury bez jego podpisu.
1.4. W przypadku zamówienia wraz z dostawą wyrobów zamówienie powinno zawierać
zapewnienie możliwości przejazdu samochodów ciężarowych na miejsce rozładunku.
1.5. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany zamówienia wymagają formy pisemnej. Błędy
zamówienia obciążają kupującego.
1.6. Termin dostawy wskazany w zamówieniu jest terminem przybliżonym, a jego
przekroczenie nie uprawnia kupującego do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym.
2. SPRZEDAŻ
2.1. Umowa sprzedaży zostaje dokonana w dniu odbioru wyrobów przez zamawiającego
lub jego upoważnionego przedstawiciela albo w dniu przekazania przez przewoźnika
wyrobów zamawiającemu.
2.2. Dowodem umowy sprzedaży jest faktura z dokumentem WZ.
2.3. Ceny wyrobów oferowanych przez sprzedawcę są cenami umownymi, przy czym
obowiązująca jest cena z dnia odbioru towaru.
2.4. Zapłata za wydane wyroby nastąpi bez potrąceń w terminie określonym na fakturze.
2.5. Miejscem zapłaty ceny jest siedziba sprzedawcy. Numer rachunku bankowego
wskazany jest na fakturze.
2.6. Początkiem biegu terminu zapłaty ceny jest dzień wystawienia faktury.
2.7. Zapłatę uważa się za zrealizowaną w dniu wpływu środków finansowych na rachunek
bankowy sprzedawcy.
2.8. Sprzedane wyroby pozostają własnością sprzedawcy do całkowitej zapłaty przez
kupującego zafakturowanej należności, bądź innych wymaganych należności sprzedawcy
wynikających z wcześniej realizowanych zakupów wykazanych na rachunku bieżącym
kupującego prowadzonym przez sprzedawcę.
2.9. W przypadku nieterminowej zapłaty sprzedający może naliczyć odsetki ustawowe
i wezwać do ich zapłaty.
2.10. Sprzedający zapewnia kupującego o dobrej jakości oferowanych do sprzedaży
wyrobów i ich zgodności z obowiązującymi dokumentami odniesienia.
3. ZAPOTRZEBOWANIE KOSTKI BRUKOWEJ
3.1. Określone zapotrzebowanie kostki brukowej na 1 m2 układanej powierzchni
uwzględnia zwykle spoiny pomiędzy poszczególnymi elementami.
3.2. Podane wymiary elementów są wymiarami nominalnymi.
3.3. Ze względu na technologię produkcji kostki brukowej, rzeczywiste wymiary
kostki brukowej zwykle różnią się od nominalnych, jednak w zakresie dopuszczonym
przez normę PN-EN 1338. Dlatego konieczne jest, w celu ustalenia dokładnego
zapotrzebowania, ułożenie kilku jej rzędów.
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4. SPOINY NAWIERZCHNI WYKONANEJ Z KOSTKI BRUKOWEJ
4.1. Kostka brukowa zwykle produkowana jest z odstępnikami pionowymi
zapewniającymi minimalną odległość (spoiny) pomiędzy poszczególnymi kamieniami
ułożonej nawierzchni.
4.2. Ze względu na dopuszczalne odchyłki wymiarowe kostki brukowej, należy dokonać
korekty położenia niektórych fragmentów nawierzchni kostki brukowej.
5. USZKODZENIA ELEMENTÓW BETONOWYCH
5.1. Kostka brukowa, płyty, płyty ażurowe, elementy odwadniające, krawężniki ułożone
ze zbyt małą fugą lub na podbudowie o niedostatecznej nośności narażone są na
uszkodzenia krawędzi już w trakcie zagęszczania. Uszkodzeniom tym nie zapobiegnie
użycie nawet najwyższej klasy betonu do produkcji elementów.
5.2. Szczególnie narażone na tego rodzaju uszkodzenia są elementy bez pionowych
odstępników np. MEBA, elementy odwadniające.
5.3. W celu uniknięcia powyższych uszkodzeń należy wykonywać podbudowę zgodnie
z projektem technicznym i zachowywać zalecane szerokości spoin.
5.4. Uszkodzenia wyrobów powstałe na skutek powyższych błędów wykonawczych nie
mogą być podstawą reklamacji jakości dostarczonych wyrobów.
6. TEKSTURA
6.1. Tekstura powierzchni licowych zależy przede wszystkim od uziarnienia kruszywa
zastosowanego do wierzchniej warstwy elementów. Poszczególne partie produktów,
szczególnie produkowane w dłuższym okresie, mogą wykazywać nieznaczne zmiany
tekstury.
6.2. Kostka brukowa młoteczkowana zwykle posiada różnorodną strukturę tekstury
będącą wynikiem procesu młoteczkowania, co zatem nie jest wadą wyrobu.
7. WYKWITY WAPIENNE
7.1. Na powierzchni kostki brukowej mogą sporadycznie występować naloty zwane
wykwitami wapiennymi.
7.2. Wykwity wapienne są produktami hydratacji cementu i przy określonych warunkach
atmosferycznych mogą ujawniać się w postaci białych nalotów na powierzchni
elementów.
7.3. Wykwity wapienne nie mają wpływu na wartość użytkową wyrobów. Ustępują przez
spłukiwanie wodą deszczową oraz w czasie normalnego użytkowania kostki brukowej
najdalej w okresie do dwóch lat od daty wbudowania.
7.4. Wykwity wapienne nie stanowią podstawy reklamacji jakości kostki brukowej.
8. ODCHYLENIA ODCIENI KOLORÓW
8.1. Wyroby tego samego koloru (również szare) mogą posiadać niekontrastowe
odchylenia koloru spowodowane przez różny wiek wyrobów, niejednorodność
składników betonu, bądź uwarunkowania technologiczne.
8.2. Różnice te nie mają żadnego znaczenia dla wartości użytkowej wyrobów, ponieważ
zwykle znikają w czasie użytkowania wyrobów.
8.3. W celu zminimalizowania efektu odcieni, zaleca się układanie nawierzchni
jednocześnie z kilku pakietów.
9. OPAKOWANIA ZWROTNE
9.1. Wyroby mogą być dostarczone łącznie z opakowaniami zwrotnymi (paletami).
9.2. Opakowania zwrotne są fakturowane łącznie z wyrobami.
9.3. Po zwrocie nieuszkodzonych palet, zostaną one odkupione przez sprzedawcę.

