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Kostka brukowa powstaje w procesie wibropra-

sowania w maszynie, która zag szcza mas  be-

tonow , czyli warstw  konstrukcyjn , z warstw

cieraln  (wierzchnia warstwa kostki), sk adaj c

si  z odpowiednio zabarwionych mieszanek be-

tonowych, nadaj cych kostce kolor lub warstwy 

ze szlachetnych kruszyw. Bardzo wa ne jest, aby 

proces produkcji oparty by  na odpowiednio do-

branych recepturach i aby wszystkie sk adowe

kostki, a wi c: cement, woda, kruszywa, barw-

niki i plastyfikatory, spe nia y odpowiednie pa-

rametry jako ciowe. 

Kostka brukowa znajduj ca si  na rynku powin-

na by  zgodna z norm  PN-EN 1338:2005 (betono-

we kostki brukowe) lub PN-EN 1339:2005 (beto-

nowe p yty brukowe) i posiada  tzw. „deklaracj

zgodno ci” z tymi normami, o któr  zawsze mo-

emy poprosi  sprzedawc .

Warto przed zakupem zwróci  uwag  na kla-

s cieralno ci kostki oraz stopie  nasi kliwo-

ci. Te dwa czynniki maj  decyduj cy wp yw 

na to, jak kostka b dzie wygl da a po intensyw-

nym u ytkowaniu oraz na to, czy kostka nie po-

p ka po kilku okresach zimowych. Kolejnym pa-

rametrem, decyduj cym o trwa o ci kostki, jest 

stopie  zag szczenia i jako  wi za  wewn trz-

nych. Wystarczy zrobi  ma y test, a mianowicie 

prze ama  kostk  na pó . Produkt o dobrym za-

g szczeniu i dobrych wi zaniach powinien prze-

ama  si  na pó , razem z kruszywem w nim za-

wartym. Je li natomiast po prze amaniu b d

wystawa  nieregularne fragmenty kruszyw, ozna-

cza to, e kostka jest s abo zag szczona i posia-

da s abe wi zanie, a w efekcie b dzie ma o wy-

trzyma a i krucha.

Szukaj c produktu spe niaj cego powy sze 

parametry, warto zapozna  si  z ofert  firmy 

DROG-BRUK. Produkty tej firmy cechuje trwa-

o , najwy sza jako  oraz bogata gama kolorów 

i kszta tów. Kostk  tej firmy mo na podzieli  na 

kilka grup. Pierwsza z nich to kostka szlachetna,

o strukturze imituj cej kamie  granitowy, gdzie 

warstwa wierzchnia sk ada si  ze szlachetnych, 

naturalnych kruszyw. Kszta ty kostek oraz ró -

norodna paleta barw pozwalaj  na jej nieograni-

czone mo liwo ci kompozycyjne. Kolejna gru-

pa to kostka antic, o niew tpliwie wyj tkowym 

charakterze, która znajduje zastosowanie w archi-

tekturze zabytkowej oraz przy eleganckich rezy-

dencjach. Efekt postarzania uzyskuje si  dzi ki de-

likatnemu obijaniu powierzchni kostki. Pozosta a

jeszcze kostka w melan ach i kolorach – kost-

ka o nawierzchni w subtelnej kolorystyce paste-

lowych odcieni i melan y. Ka dy mo e dobra

z niej odpowiednie dla siebie i swojego otocze-

nia zestawienie.

Przed zakupem kostki brukowej warto wykona

projekt wizualny 3D, obrazuj cy sposób u o enia 

kostki, zanim zostanie ona wbudowana. W pro-

jekcie wykonanym przez firm  DROG-BRUK, zo-

stanie uwzgl dniona kolorystyka ju  istniej cych 

i planowanych zabudowa  oraz zostan  wskaza-

ne optymalne rozwi zania, co do wyboru kolo-

ru i grubo ci kostki,  jak i walorów u ytkowych, 

a wykonany projekt kostki brukowej podkre li 

indywidualny charakter posesji. 

Dzi ki kostce brukowej firmy DROG-BRUK 

stworz  Pa stwo nietuzinkow  aran acj  wokó

posesji, a u o ona kostka, dzi ki swym najwy -

szym parametrom jako ciowym, zachowa ideal-

ny wygl d przez d ugie lata.

Co siedzi w kostce brukowej…
Ju  od kilkunastu lat, przy projektowaniu terenu wokó

posesji, znajduje zastosowanie kostka brukowa, która 

nadaje si  zarówno do tworzenia alejek, fantazyjnych 

uków, brukowania tarasów, jak i bardziej rozleg ych 

powierzchni. Kostka brukowa dost pna na rynku wizu-

alnie jest niemal e identyczna (zbli one kszta ty, po-

dobna kolorystyka), ró ni si  ona jednak mi dzy sob ,

przede wszystkim parametrami jako ciowymi, na któ-

re to powinni my zwróci   szczególn  uwag . Poni ej 

prezentujemy tajniki ze wiata kostki brukowej…
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