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• kostka brukowa
• materiały drogowe
• systemy budowlane
• nowe trendy
• porady ekspertów
• przykłady realizacji
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Oddajemy w Państwa ręce katalog pełen inspiracji i praktycznych porad. Mamy
nadzieję, że zgromadzone tu materiały pozwolą Państwu zbliżyć się do realizacji
marzenia o pięknej nawierzchni.
Zespół ZPB Kaczmarek

spis
dobrych
inspiracji
Oznaczenie produktów
najczęściej wybierany przez
klientów indywidualnych

produkty o wyjątkowo wysokich
parametrach jakościowych

najkorzystniejsza relacja cena
/ jakość, produkty często objęte
programami promocyjnymi

grupa produktów ekskluzywnych, często ponadstandardowej jakości.

nawierzchnia częściowo ażurowa, możliwość połączenia z
roślinnością

Sugerowane zastosowanie
komumikacja piesza, ścieżki
ogrodowe

małe natężenie ruchu kołowego, podjazdy, średniej wielkości
nawierzchnie

classic

ścieżki rowerowe, tereny
rekreacyjne

duże natężenie ruchu, duże obciążenie, ruch aut dostawczych

średnie natężenie ruchu kołowego, umiarkowane obciążenie, ruch aut osobowych, drogi
dojazdowe

modern
grupa produktów classic

grupa produktów modern

Druk nie oddaje rzeczywistej kolorystyki wyrobów betonowych, zachęcamy do odwiedzenia
ogrodów wystawowych oraz obejrzenia tablic
ekspozycyjnych w hurtowniach oferujących
nasz asortyment.

uzyskać dobry efekt

4 – porada architekta krajobrazu
6 – poradnik brukarski
12 – Ogrody wystawowe ZPB Kaczmarek
14 – Bezpłatny pakiet usług projektowych
16 – Jak czytać projekt?
18 – Sposoby uszlachetniania kostki

22 – system via grande
24 – system via romano

146 – Elementy wykończeniowe

28 – system capri

148 – mur antyczny

46 – system płyta tarasowa

158 – stopnie Volcano

52 – system corso
60 – system antic
64 – system futura

piękny dom classic

70 – piękny dom classic

elementy wykończeniowe

piękny dom modern

20 – piękny dom modern

166 – palisada łupana
174 – palisada espo
180 – palisada ring
186 – palisada decor
188 – palisada nostalit
190 – gazon

72 – system dilos

191 – gazon mini

94 – system bruk rawicki

192 – obrzeże śrutowane

114 – system bruk

193 – obrzeże palisadowe

			wielkopolski
124 – system rodos
138 – system starobruk
			wielkopolski
142 – system via-appia

informacje techniczne

130 – system milos

program inwestor nawierzchnie, elementy drogowe, systemy budowlane

194 – Czy z betonu można zrobić wszystko?

234 – o czym każdy inwestor wiedzieć powinien
236 – technologia układania kostki brukowej
238 – technologia układania gazonów
240 – warunki gwarancji i realizacji zamówień

196 – program inwestor
198 – via-verde
198 – meba
202 – system płyta ażurowa /
			meba duża
204 – system holland
208 – system domino /
			behaton
214 – trylinka
215 – płyta chodnikowa
216 – krawężniki
222 – obrzeża chodnikowe /
			oporniki
224 – elementy ściekowe
226 – słupek ograniczający
227 – słupek duży
228 – kostka holland stop
229 – kostka stop
230 – płyta chodnikowa stop
			z wypustami
231 – kostka kwadrat
232 – kostka 16 x 16 x 16
233 – kostka tramwajowa
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to
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Porada architekta krajobrazu
4 program piękny dom

Niezależnie od tego, czy chcemy zbudować dom, stworzyć ciekawe wnętrze, czy zaaranżować ogród, każde z tych działań wymaga wcześniejszego planu i przemyślenia wszystkich elementów, które mają się w nim znaleźć. Nie inaczej jest w przypadku nawierzchni z kostki
brukowej. Mnogość kształtów, kolorów, zastosowań potrafi przyprawić o ból głowy niejednego inwestora, dlatego prace nad projektem
nawierzchni warto zlecić doświadczonemu projektantowi nawierzchni, który odpowiednio dopasuje materiał i kolorystykę nawierzchni
do panującego na posesji stylu.
Nawierzchnia jest czymś w rodzaju ram dla ogrodu, jest jego szkieletem, na którym opiera się cała kompozycja, a do tego jest to ta
część okołobudowlanych inwestycji, które realizuje się raz na wiele lat, dlatego tak istotne jest by aranżacją nawierzchni zajęła się osoba
z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i wyczuciem stylu.
W naszym dziale projektowym pracują architekci i architekci krajobrazu z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu nawierzchni.
Warto skorzystać z ich wiedzy by stworzyć piękne i niepowtarzalne otoczenie domu.

program piękny dom
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Poradnik brukarski
Przygotowanie podłoża
Odprowadzanie wody na działce jest jednym z tematów, nad którym każdy z inwestorów musi prędzej czy później się pochylić. To zadanie może ułatwić
nawierzchnia ułożona z kostki brukowej, której jedną z cech charakterystycznych jest możliwość odprowadzenia wody opadowej cięgi fugom oraz
odpowiedniej podbudowie.

Aby woda mogła bez przeszkód wędrować do niższych warstw i dotrzeć finalnie do gleby, warstwy podbudowy powinny być ułożone we właściwy
sposób. Do wykorytowanego miejsca pod nawierzchnię należy wsypać i ułożyć kruszywo łamane, następnie odpowiednią warstwę piasku. Na tak
przygotowaną podbudowę można układać kostkę brukową.
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Wyrównanie w podłożu dopuszczalnych różnic w grubości materiału

Grubość poszczególnych kostek brukowych z jednego modelu - rodzaju, mogą się nieznacznie różnić między sobą. Odchylenia te zgodnie z obowiązującymi normami mogą wynosić +/- 3mm od założonego wymiaru. Np przy deklarowanej grubości kostki 60mm może ona mieć faktycznie 63mm lub
57mm. Zgodnie ze sztuką, aby uniknąć nawierzchni z nierównościami, należy pamiętać o odpowiedniej warstwie bezpośrednio pod kostką. Najlepiej
zastosować w tym wypadku warstwę piasku, umożliwiającą wyrównanie nawierzchni podczas jej zagęszczania.

Odkształcenia spowodowane nierówną grubością podsypki

Cichym bohaterem udanej i pięknej nawierzchni z kostki brukowej jest podbudowa. Tak naprawdę to od niej zależy większość sukcesu inwestycji jaką
jest nawierzchnia z kostki brukowej. Aby na podjeździe nie powstawały koleiny i zagłębienia, warstwy podbudowy muszą być równomiernie rozłożone
na całej powierzchni, odpowiednio zagęszczone, do tego grubość warstw powinna być odpowiednio dobrana do natężenia ruchu, jaki będzie odbywał
się w danym miejscu.

Zasada 3 palet

Kolorystyka kostki brukowej jest niezwykle bogata. Począwszy od jednolitych barw możemy spotkać te melanżowe, uszlachetnione kruszywem, czy
postarzane. Niezależnie od wykończenia materiału, trzeba pamiętać, że aby uzyskać efekt równomiernej kolorystyki należy układać kostkę jednocześnie
przynajmniej z 3 palet. Dzięki temu melanże będą mienić się odcieniami w jednym rytmie, a na nawierzchniach, gdzie został zastosowany jeden kolor
unikniemy efektu widocznych różnic w odcieniach, wynikających z właściwości naturalnych składników, z których produkowana jest kostka brukowa.
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Poradnik brukarski – palisady

Przykłady ułożeń z zastosowaniem systemu palisad ESPO
Palisada espo jest doskonałym materiałem do wykańczania podstopnic, krawędzi nawierzchni, obramowania rabat. Jednak by w pełni wykorzystać jej
potencjał należy mieć na uwadze jej kształty, które przy umiejętnym zastosowaniu pozwolą stworzyć fantastyczny efekt. Poniżej tylko kilka z możliwych
do uzyskania kształtów.
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Budowa narożnika w systemie palisad ESPO

Prawidłowo wykończone narożniki z palisady espo wymagają cięcia poszczególnych elementów i spasowania ich niczym puzzli w zgrabny narożnik.
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Poradnik brukarski – palisady
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Budowa narożnika w systemie palisad łupanych

Budowa narożnika w systemie stopni Volcano

11
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Ogrody wystawowe
ZPB Kaczmarek
– bogactwo inspiracji!

Ogrody wystawowe ZPB Kaczmarek to miejsca, w których można się zainspirować kompozycją, porównać poszczególne materiały, zapoznać się
z asortymentem, rozwiać wątpliwości dotyczące kolorystyki i form. Ekspozycje projektowane są w taki sposób, aby połączyć pasujące do siebie materiały
w zestawy, które można przenieść na swoje podwórze. Jeśli miejsce na to pozwala, w wystawkę materiałów wkomponowane są rośliny, oraz różnego
rodzaju kruszywa, co sprawia, że całe założenie otrzymuje jeszcze bardziej rzeczywisty charakter, który można przenieść na własną posesję.
Ogrody wystawowe pozwalają na wyeksponowanie elementów wykończeniowych, tworzących różnice poziomów, czy stanowiących ramę dla stanowisk roślinnych.
Wraz ze zmieniającą się modą i oczekiwaniami naszych klientów, nasze wystawki są poddawane regularnym modernizacjom, podczas których eksponujemy popularne jak i ponadczasowe elementy, a także nowości, wyznaczające nowe trendy w projektowaniu otaczającej nas przestrzeni. Ogródki
wystawowe najczęściej prezentują trzy główne nurty w projektowaniu nawierzchni: nowoczesny, klasyczny oraz rustykalny. W każdym z nich można
znaleźć materiały niezbędne do ułożenia podjazdów, ścieżek, tarasów, zbudowania stopni, donic, wykończenia skarp, weksponowania rabat i do wielu
innych rozwiązań, których konieczność zastosowania czasem zaskakuje nas w ogrodzie i przestrzeni publicznej.
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Ogrody wystawowe ZPB Kaczmarek
prezentują kompleksowe rozwiązania.

Ogrody wystawowe pozwalają na wyeksponowanie elementów wykończeniowych,
tworzących różnice poziomów, czy stanowiących ramę
dla stanowisk roślinnych.
Ogrody wystawowe ZPB Kaczmarek wykonane są w oparciu o pełny asortyment produkowany w firmie.

Wraz ze zmieniającą się modą
i oczekiwaniami naszych klientów,
nasze wystawki są poddawane regularnym modernizacjom, podczas których
eksponujemy popularne jak i ponadczasowe elementy, a także nowości, wyznaczające nowe trendy w projektowaniu
otaczającej nas przestrzeni.

Ogródki wystawowe najczęściej prezentują trzy główne
nurty w projektowaniu
nawierzchni: nowoczesny,
klasyczny oraz rustykalny.

W każdym z nich można znaleźć
materiały niezbędne do ułożenia podjazdów, ścieżek, tarasów, zbudowania
stopni, donic, wykończenia skarp,
weksponowania rabat i wiele innych
rozwiązań, których konieczność zastosowania czasem zaskakuje nas
w ogrodzie i przestrzeni publicznej.
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Szczegóły programu projekt
nawierzchni i ogrodzenia gratis
u naszych partnerów handlowych,
w siedzibie firmy oraz na
www.zpbkaczmarek.pl

Bezpłatny pakiet usług projektowych
Doświadczenie procentuje
Dział projektowy w firmie ZPB KACZMAREK działa już od 11 lat, przez ten czas przygotowaliśmy dla Państwa ponad 4000 koncepcji projektowych.
Doświadczony i kreatywny zespół projektantów dba o to, by otoczenie Państwa budynków stanowiło dopełnienie charakteru posesji poprzez projektowanie ciekawych
rozwiązań i wykorzystywanie odpowiednio dobranych materiałów. Z roku na rok dział projektowy doskonali swoje umiejętności, a wraz z poszerzającym się asortymentem
otrzymuje nowe narzędzia do projektowania oryginalnych i pięknych nawierzchni.

Sztuka dopasowania

Umiejętność dopasowania do budynku i jego otoczenia odpowiedniego asortymentu decyduje o sukcesie w postaci atrakcyjnej wizualnie nawierzchni o wysokich walorach
użytkowych. Aby projektant mógł trafnie wybrać odpowiedni materiał i zakres koncepcji, konieczna jest jego wizyta na budowie i dokładne zapoznanie się z przestrzenią,
która ma zostać zagospodarowana. Forma i kolorystyka elewacji, dachu, stolarki czy ogrodzenia, a także niepowtarzalny charakter danej posesji wynikający również
z najbliższego sąsiedztwa, wpływają na odbiór miejsca, a co za tym idzie, determinują spójne w odbiorze zaplanowanie nawierzchni, która nie tylko podkreśli urodę
budynku, ale także stanie się ramą dla ogrodu i zepnie wszystkie elementy posesji w jedną całość.
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Wymarzony efekt w 4 krokach
1

Jak otrzymać projekt?
Aby otrzymać koncepcje projektowe nawierzchni należy zgłosić się do hurtowni,
w której będzie dokonywany zakup kostki, wpłacić zadatek w wysokości 600zł oraz
wypełnić formularz projektowy. Projektant w ciągu paru dni skontaktuje się z klientem
i umówi na spotkanie na miejscu inwestycji.
Należy pamiętać, że koncepcje projektowe przygotowujemy ze szlachetnych kostek
brukowych z działów classic oraz modern, od 100 m2.

Spotkanie na budowie.

2

Niezwykle istotnym elementem jest rozmowa z klientem, o jego oczekiwaniach względem nawierzchni, gustach i pomysłach. Dlatego projektanci ZPB Kaczmarek zawsze
odwiedzą Państwa na miejscu inwestycji. Często nawet najskromniejsza informacja
ze strony inwestora pozwala na bardziej trafny wybór materiału oraz kompozycję planowanej realizacji. Wszelkie materiały zawierające inspiracje, są zawsze mile widziane
przez projektantów, ale absolutnie nie konieczne. Dobry projektant na podstawie
rozmowy i wizji lokalnej jest w stanie stworzyć atrakcyjną koncepcję projektową
dopasowaną do potrzeb i gustu klienta.

Jak projektujemy?

3

4

Uzbrojony w pozyskane informacje projektant przystępuje do pracy, notatki ze spotkania, pomiary wykonane na miejscu inwestycji, zdjęcia oraz głowa pełna niebanalnych
pomysłów to zestaw, który musi przynieść oczekiwany rezultat.
W ramach usługi wykonywane są dwie koncepcje projektowe, na których architekt pokazuje różne warianty kompozycji jak i kolorystyki, ustalone na spotkaniu z klientem.
Koncepcje projektowe są zwymiarowane oraz opisane, co umożliwia wykonawcy pracę na podstawie rysunku, a zestawienie materiałowe pozwala na określenie zapotrzebowania ilościowego na daną inwestycję. Gotowe koncepcje przesyłane są do klienta
drogą mailową. W razie sugestii bądź uwag inwestora projektant nanosi jednorazowo
zmiany na wybrany rysunek i przygotowuje ostateczną koncepcję projektową.

Realizacja!
Koncepcje projektowe są doskonałym materiałem wyjściowym dla wykonawców.
Dzięki nim brukarz wie, że kompozycja nawierzchni jest już ustalona i zaakceptowana
przez inwestora, dzięki temu nie pojawiają się nieporozumienia i niespodzianki
w tym zakresie na budowie. Przygotowane przez projektanta wymiary oraz zestawienie
ilościowe materiałów ułatwia zaplanowanie i realizację inwestycji. Oczywiście często
podczas układania kostki czy betonowych elementów wykończeniowych pojawiają
się nieoczekiwane sytuacje lub nowe potrzeby. Zazwyczaj zmiany są niewielkie i nie
zaburzają całej, przemyślanej wcześniej koncepcji.
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Jak czytać projekt?
Co to jest projekt?

Koncepcje projektowe przygotowywane przez nasz zespół projektowy mają stać się przewodnikiem dla inwestora a potem wykonawcy. Nie są one projektami budowlanymi, mają
natomiast za zadanie zwizualizowanie inwestorowi układu nawierzchni, rozwiązań komunikacyjnych, oraz kolorystki.
Dla wykonawcy to materiał dostarczający wiedzę na temat ustaleń kompozycyjnych, a także przybliżonych lokalizacji i wymiarów poszczególnych elementów takich jak ścieżki,
schody, czy podjazdy.

Jak czytać informacje
zawarte w koncepcjach
projektowych?

Koncepcje projektowe pełne są istotnych informacji, mających na celu ułatwienie podejmowania decyzji inwestorowi w kwestii nawierzchni, oraz wykonawcy w jej realizacji.
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Na koncepcjach projektowych zamieszczamy symbole
graficzne przedstawiające zieleń. Mają one za zadanie
pomóc inwestorowi
zrozumieć założenie koncepcji i pokazać jej możliwości.

Każda koncepcja zawiera opis
użytych materiałów ze wskazaniem ich na rysunku.

Ze względu na skalę, która ma w przystępny sposób umożliwić oglądanie koncepcji, nie
rysujemy sposobu ułożenia kostek. Wyjątkiem może być sugestia odnośnie układania rzędów kostek na ścieżkach, czy ozdobnych opaskach okalających nawierzchnię. Szrafura, którą
stosujemy, stanowi jedynie graficzne przedstawienie użytego materiału i ma za zadanie
pokazać skalę kostki oraz ułatwić oglądającemu wyobrażenie sobie gotowej nawierzchni.

W prawym górnym rogu zostały zawarte
najważniejsze informacje tak cenne dla
inwestora jak i wykonawcy koncepcji,
bez których zakup odpowiedniej ilości
materiałów i prawidłowa realizacja mogą
okazać niemożliwe do wykonania.

Każda koncepcja zawiera opis użytych materiałów ze wskazaniem ich
na rysunku.

Rysunki przygotowywane są w skali 1:100,
jako, że wydruk może nieco zniekształcić rysunek, w lewym dolnym rogu zamieściliśmy
skalę liniową, która stanowi punkt odniesienia, jeśli będzie istniała potrzeba sprawdzenia niezwymiarowanych elementów.

Elementy takie jak palisady, czy stopnie
oznaczane są na koncepcjach w widoczny sposób, czy to za pomocą grubszej linii, odpowiedniego kształtu lub koloru.

Koncepcje projektowe są wymiarowane - generalnie są to
wymiary szacunkowe, dokłade wymiary określają najczęściej np szerokość ścieżek, która to często wynika z wymiarów kostek, z których ma zostać ułożona. Taki wymiar
jest sygnałem dla wykonawcy ilu elementów powinien
użyć do ułożenia danej ścieżki.

W prawym dolnym rogu rysunku zamieszczone są
dane kontaktowe do projektanta, który wykonywał
koncepcje. Jeśli pojawią się pytania np. w trakcie realizacji koncepcji warto z nich korzystać.
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Sposoby uszlachetniania kostki
kolory jednolite

kolory melanżowe

W ofercie posiadamy podstawowe kolory charakterystyczne dla kostek, i innych wyrobów betonowych,
takie jak szary, czerwony, czarny, żółty, biały. Jednolite zabarwienie uzyskujemy dodając barwniki w odpowiednim odcieniu do wierzchniej warstwy materiału. Kostki w kolorach jednolitych dają efekt bardzo minimalistycznej nawierzchni, najczęściej tę kolorystykę wykorzystuje się w nawierzchniach przemysłowych.

Melanże to nasza duma, gdyż od początku produkcji materiałów w tej wersji pragniemy tworzyć kolorystykę jak najbardziej zbliżoną do naturalnej - do kolorów ziemi, piasku, kamieni, i efekt ten udało nam się
osiągnąć. Odcienie melanżowe uzyskuje się poprzez mieszanie kilku odpowiednio dobranych barwników po
czym są one rozprowadzane w masie wierzchniej warstwie produktu. Kolory melanżowe ładnie się starzeją
i prezentują się bardzo naturalnie. Przy układaniu należy pamiętać o zachowaniu zasady 4 palet.
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kolory płukane

kolory młoteczkowane

Niepowtarzalną ozdobą kostek i płyt betonowych jest mieniące się w słońcu kruszywo w odpowiedniej kolorystyce współgrające z dobranym kolorem betonu. Ten efekt zapewnia nam płukanie kostek, czyli proces
polegający na wymywaniu minimalnej ilości betonu z wierzchniej warstwy przygotowanej już wstępnie
kostki, odsłaniając tym samym zatopione w niej specjalnie wyselekcjonowane, szlachetne kruszywo. Kolory
płukane, szczególnie w odcieniach szarości, przypominają swoim wyglądem naturalny kamień.

Jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy technologię młoteczkowana kostki brukowej i jesteśmy w niej prawdziwym ekspertem! Młoteczkowanie ma za zadanie uwidocznić zatopione w wierzchniej warstwie kostki
kruszywo. Cały proces polega na wyprodukowaniu danego elementu w odpowiedniej kolorystyce z zatopionym w masie wierzchniej warstwy specjalnie dobranym szlachetnym kruszywem, następnie taka partia
poddawana jest dojrzewaniu przez dwa tygodnie, dzięki czemu materiał nabiera niezwykłej wytrzymałości!
Po tym czasie produkt ponownie wjeżdża na taśmę produkcyjną gdzie specjalne młoteczki uderzają z odpowiednio dobraną siłą w górną warstwę kostek odsłaniając szlachetne kruszywo i nadając powierzchni
wyjątkowy, nowoczesny wygląd. Kostki młoteczkowane słyną ze swej intensywnej, jednolitej kolorystyki,
a przede wszystkim, ze swojej niezwykłej trwałości!

kolory obijane

kolory łupane

Urok angielskich ogrodów i rustykalnego stylu sprawił, że nie mogliśmy pozostać wobec niego obojętni
i stworzyliśmy kolorystykę idealnie wpisującą się w ten nurt. Materiały obijane, bo to o nich mowa, to nie
tylko kostka brukowa, ale i palisady czy mury. Aby stworzyć obijany element, wyprodukowany już materiał,
o nadanej wcześniej kolorystyce, dojrzewa przez 14 dni, aby po tym czasie zostać poddanym uszlachetnianiu, czyli bezwładnemu, przypadkowemu obijaniu, dającemu elementowi niepowtarzalny, naturalny efekt.

Beton jest niezwykle wdzięcznym, plastycznym materiałem, który dzięki odpowiedniej obróbce uzyskuje
niezwykłe formy, kształty i faktury. Betonowe elementy łupane, takie jak palisady, schody czy ogrodzenia,
są tego żywym przykładem. Łupana faktura do złudzenia przypomina wygląd naturalnego kamienia, szczególnie w białym, szarym i czarnym kolorze. Aby uzyskać ten efekt, podobnie jak w przypadku produktów
młoteczkowanych i obijanych, wyprodukowany wcześniej element poddawany jest procesowi dojrzewania
przez jakiś czas, po czym zbudowany do tego celu robot obłupuje zaznaczoną uprzednio część betonu, odsłaniając piękną fakturę pełną szlachetnego, drobnego kruszywa.
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piękny
dom

Modern
Maja Konopniak
Projektantka
Z wykształcenia i zamiłowania
architekt krajobrazu. Entuzjastka nietuzinkowych przedmiotów i oryginalnych
form. Przygodę z projektowaniem
rozpoczęła 12 lat temu.
W połączeniu z wrażliwością i empatią,
pomaga przekuć każdy pomysł w realizację, która zadowoli nawet najbardziej
wymagającego klienta.
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Materiały z grupy modern mają proste, zdecydowane kształty i często większe formaty. Ich charakterystyczną
cechą są proste, czyste linie. Grupa modern świetnie będzie wyglądać przy nowoczesnych założeniach, gdzie
minimalistyczne rozwiązania są chętnie stosowane. Dodatkową cechą produktów z tej grupy jest łatwość ich
utrzymania ze względu na gładkie wykończenia poszczególnych elementów.

modern
via grande
gr. 80mm
Piękny system dużych płyt via
grande o grubości 80mm. Oferowany będzie w poszerzonej o pakiet
naturalnych barw palecie. Grubość
80mm daje szerokie możliwości
wykorzystania płyt w tym rozmiarze,
od tarasów i otoczenia domów
do ciągów jezdnych, placów, dróg
dojazdowych. Via grande to ultranowoczesny materiał pozbawiony
ograniczeń!

400x280x80 mm

wymiary
mm

600x280x80 mm

zapotrzebowanie
szt./m2

ilość w palecie
m2/szt./warstw

waga 1 pakietu
kg

7,26

8,80/64/8

1654

400x280x80
600x280x80
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waga 1 szt.
kg

19,80
29,70

klasyczne
szary

czarny

melanż piaskowy

platynowy

szary płukany

biały płukany

barwy zimy

melanż kasztanowy LUX

płukane
czarny płukany
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modern
via romano
gr. 80mm
System via romano to następca
zasłużonego systemu lido. Jest
odpowiedzią na częste zapytania
klientów o nowocześnie wyglądający
zestaw bezfazowych kostek w wielu
rozmiarach. Niewątpliwym atutem
płyt via romano jest ich trawertynowe wykończenie. Nowoczesność
w śródziemnomorskim wydaniu.
Sześć formatów oraz planowana
szeroka gama dostępnych kolorów
gwarantuje, iż w krótkim czasie via
romano otrzyma w naszej ofercie
status bestsellera!

280x160x80 mm

320x160x80 mm

400x160x80 mm

280x200x80 mm

320x200x80 mm

400x200x80 mm

wymiary
mm

ilość w palecie
m2/szt./warstw

waga 1 pakietu
kg

waga 1 szt.
kg

280x160x80

7,82

320x166x80

8,05

400x160x80
280x200x80
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zapotrzebowanie
szt./m2

17,11

8,42/144/8

1893

11,21
8,95

320x200x80

11,24

400x200x80

14,07

klasyczne

czarny

barwy zimy

kremowy melanż

platynowy
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modern
via romano

system via romano
kolor: kremowy melanż
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modern
capri
gr. 70mm
Pierwszy w ofercie ZPB Kaczmarek
system bruku o grubości 70 mm. Piękny,
szlachetnie wyglądający, bezfazowy
wzór. Trzy podłużne elementy systemu
capri oferowane są w szerokiej gamie
kolorów klasycznych, płukanych oraz
młoteczkowanych.

240x160x70 mm
320x160x70 mm

420x160x70 mm
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grubość
mm

wymiary
mm
240x160

ilość w pakiecie ilość w pakiecie waga 1 pakietu
szt.
m2
kg
45

70

320x160

45

420x160

45

7,06

1110

klasyczne

szary

czarny

czerwony

melanż ciemny

barwy zimy

barwy jesieni

melanż kasztanowy

melanż piaskowy

czarny młoteczkowany

żółty młoteczkowany

biały młoteczkowany

brązowy młoteczkowany

szary płukany

biały płukany

czarny płukany

brązowy płukany

oranż płukany

piaskowy płukany

młoteczkowane

szary młoteczkowany

płukane
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modern
capri
Płyta capri jest wręcz stworzona
dla odcieni szarości. Jej modernistyczna forma świetnie współgra
z szarymi melanżami i jednolitymi
odcieniami stając się tłem dla
wyszukanych form ogrodowych
oraz podkreślając urodę elewacji
budynku.

system schody volcano
kolor: barwy zimy
system palisada łupana
kolor: szary

system capri
kolor: biały płukany
system capri
kolor: barwy zimy

30 program piękny dom

program piękny dom 31

modern
capri

system capri
kolor: barwy zimy
system capri
kolor: biały płukany
system nostalit
kolor: czarny
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modern
capri

system capri
kolor: biały płukany

system palisada łupana
kolor: szary
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modern
capri

system capri
kolor: barwy zimy

system capri
kolor: biały płukany

36 program piękny dom

program piękny dom 37

modern
capri

system capri
kolor: czarny płukany
system capri
kolor: biały płukany
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caprireview
Płyta Capri to minimalizm w czystej postaci. Podłużne elementy świetnie sprawdzą
się w nowoczesnych realizacjach nie przytłaczając jednocześnie swoim rozmiarem.
Wartością dodaną tej ascetycznej formy jest praktyczna, bezfazowa nawierzchnia,
której pielęgnacja nie sprawi kłopotów właścicielowi.

program piękny dom 39

modern
capri
Płyta capri to także ciepła kolorystyka.
Melanż kasztanowy i piaskowy świetnie zgrały się z elewacją stylowego
budynku podkreślając jego klasyczną
elegancję.

system capri
kolor: melanż piaskowy
system capri
kolor: melanż kasztanowy
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modern
capri

system palisada espo
kolor: barwy jesieni
system capri
kolor: biały płukany

system capri
kolor: brązowy płukany
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caprireview
Dzięki braku faz płyta capri w odcieniach płukanych sprawia wrażenie jednolitej
nawierzchni pozbawionej fug. W takich wariantach warto wzbogacać ścieżki i podjazdy elementami wykończeniowymi w kontrastowych kolorach.
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modern
capri

system capri
kolor: barwy zimy

system capri
kolor: melanż piaskowy
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modern
płyta tarasowa
gr. 50/70mm
Płyta tarasowa to elegancki oraz
klasyczny w kształcie materiał
wykończenia powierzchni tarasów,
schodów, alejek ogrodowych.
Oferowana w wersjach
młoteczkowanych oraz płukanych.

350x350x50 mm
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500x500x70 mm

wymiary
mm

zapotrzebowanie
szt./m2

ilość w palecie
m2/szt.

waga 1 pakietu
kg

waga 1 szt.
kg

50x350x350

8,16

8,82/72

1000

14

wymiary
mm

zapotrzebowanie
szt./m2

ilość w palecie
m2/szt.

waga 1 pakietu
kg

waga 1 szt.
kg

70x500x500

4

5/20* 8/32

800* 1280

40

młoteczkowane

czarny młoteczkowany

350x350x50 mm

500x500x70 mm

czarny młoteczkowany

szary młoteczkowany

szary płukany

biały płukany

piaskowy płukany

szary płukany

biały płukany

piaskowy płukany

płukane
350x350x50 mm

500x500x70 mm
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modern
płyta tarasowa

system płyta tarasowa 50x50
kolor: szary młoteczkowany
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płyta tarasowareview
Płyta tarasowa 50x50 jest świetnym rozwiązaniem nie tylko na tarasy. Dzięki swojej grubości
jest doskonałym materiałem na podjazdy, chodniki, a także rozwiązania w przestrzeni miejskiej.
Monochromatyczna nawierzchnia wymaga tylko i aż materiałów najwyższej jakości oraz perfekcyjnego ułożenia. Doskonały efekt końcowy jest wtedy gwarantowany.
Płyta tarasowa może stanowić ciekawe urozmaicenie klasycznej nawierzchni. Sprawdza się
w miejskiej przestrzeni. Możliwości tego sytemu są bardzo rozległe.
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modern
płyta tarasowa
Płyta tarasowa jest elementem,
którego regularne kształty tworzą
powtarzalny rytm na nawierzchni.
Równomierny rysunek fug charakteryzuje miejsca nowoczesne,
minimalistyczne, gdzie nawierzchnia
stanowi tło dla elementów wyposażenia ogrodowego.

system płyta tarasowa 50x50
kolor: szary płukany
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modern
płyta corso
gr. 50mm
Płyta corso - płyta grubości 50 mm dedykowana do dużych, ozdobnych nawierzchni.
Produkowana w niezwykle szlachetnej
gamie kolorystycznej. Nowość 2015 roku,
przebojem zdobyła pozycję bestsellera
w ofercie ZPB Kaczmarek.

400x400x50 mm

wymiary
mm

600x400x50 mm

zapotrzebowanie
szt./m2

ilość w palecie
m2/szt./warstw

waga 1 pakietu
kg

5,21

11,52/60/12

1296

400x400x50
600x400x50
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waga 1 szt.
kg

18
27

klasyczne

szary

czarny

melanż piaskowy

barwy jesieni

melanż kasztanowy

barwy zimy

młoteczkowane

czarny młoteczkowany

płukane

szary granit płukany

biały płukany

brązowy płukany

oranż płukany

piaskowy płukany
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modern
płyta corso
Płyta corso to nie tylko stylowe,
ale i praktyczne rozwiązanie.
Dzięki równej powierzchni jest
wygodna w użytkowaniu.

system płyta corso
kolor: barwy zimy
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modern
płyta corso

system płyta corso
kolor: szary
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modern
płyta corso

system dilos
kolor: czarny płukany

system płyta corso
kolor: piaskowy płukany
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modern
antic
gr. 80mm
Jednoelementowa kostka bez fazy
to gwarancja sukcesu w miejskich
przestrzeniach. Układana z wąską
spoiną gwarantuje uzyskanie równych,
wygodnych w eksploatacji ciągów
komunikacyjnych.
W wersji młoteczkowanej wyglądem
nawiązuje do starobruków.
W melanżach pozwala na płynne
połączenie budynku z otoczeniem.
Ze względu na prosty układ często jest
stosowana w zagospodarowaniu terenu
przy obiektach użyteczności publicznej,
ścieżkach rowerowych, chodnikach.

200x170 mm
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wymiary
mm

zapotrzebowanie
szt./m2

ilość w palecie
m2/szt.

waga 1 pakietu
kg

200x170x80

29,76

9,40/288

1740

klasyczne

szary

czarny

melanż ciemny

barwy jesieni

czarny młoteczkowany

szary młoteczkowany

szary obijany

piaskowy obijany

czerwony

młoteczkowane

obijane

kasztanowy obijany
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modern
antic
Kostka antic w swojej niepowtarzalnej formie jest bardzo dobrym
rozwiązaniem do zastosowań
miejskich.
Jej wysoka trwałość i grubość
dostosowana do przenoszenia
dużych obciążeń sprawia, że
będzie cieszyć oczy przechodniów
przez dziesiątki lat.

system antic
kolor: szary młoteczkowany
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modern
futura
gr. 80mm
Sześć elementów systemu
i bogata paleta kolorów stwarza nieograniczone możliwości kompozycyjne.
Mimo bardzo dużej ilości realizacji
niezmiernie rzadko można spotkać
dwa podobnie wyglądające układy.
Młoteczkowana powierzchnia podkreśla
zdecydowany charakter systemu,
tworząc dodatkowo atrakcyjną wizualnie
powierzchnię antypoślizgową.

grubość
mm

wymiary
mm

zapotrzebowanie ilość w palecie waga 1 pakietu
m2/szt.
szt./m2
kg

normalna
300x300

11,11

8,64/96

1560

klasyczne: szary, czarny, czerwony
płukane: szary, czarny, biały,
brązowy, oranż, piaskowy
młoteczkowane: czarny,
biały, szary

normalna
300x200

16,67

9,60/160

1730

klasyczne: szary, czarny, czerwony
płukane: szary, czarny, biały,
brązowy, oranż, piaskowy
młoteczkowane: czarny,
biały, szary

normalna
200x200

25

9,60/240

1730

klasyczne: szary, czarny, czerwony
płukane: szary, czarny, biały,
brązowy, oranż, piaskowy
młoteczkowane: czarny,
czerwony, żółty, biały, szary

infuła
283x100/200

20,50

4,68/96

840

klasyczne: szary, czarny, czerwony
płukane: szary, czarny, biały,
brązowy, oranż, piaskowy
młoteczkowane: czarny,
czerwony, żółty, biały, szary

80
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dostępne kolory

normalna
200x100

50

8,64/432

1560

klasyczne: szary, czarny, czerwony
płukane: szary, czarny, biały,
brązowy, oranż, piaskowy
młoteczkowane: czarny,
czerwony, żółty, biały, szary

normalna
100x100

100

7,04/704

1270

klasyczne: szary, czarny, czerwony
płukane: szary, czarny, biały,
brązowy, oranż, piaskowy
młoteczkowane: czarny,
czerwony, żółty, biały, szary

klasyczne

szary

czarny

czerwony

czarny młoteczkowany

czerwony młoteczkowany

żółty młoteczkowany

szary młoteczkowany

biały młoteczkowany

szary płukany

biały płukany

czarny płukany

brązowy płukany

oranż płukany

piaskowy płukany

młoteczkowane

płukane

283x100/200 mm
200x300 mm

300x300 mm

200x200 mm
100x200 mm

100x100 mm
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modern
futura
Nazwa mówi sama za siebie.
To system wyrazisty, bezkompromisowy, o dużej wytrzymałości
dzięki grubości 8 cm,
niepozbawiony wysokich
walorów estetycznych.

system futura 10x10
kolor: czarny młoteczkowany

system futura 30x30
kolor: biały młoteczkowany
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modern
futura

system futura
kolor: żółty młoteczkowany
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piękny
dom

classic

Classic
Justyna Sypniewska
Projektantka
Projektowanie i ogrody to jej życiowa pasja.
Inspiracje czerpie z natury.
Lubuje się w klasycznych aranżacjach.
Wolne chwile przeznacza na górskie
wędrówki i dobrą książkę.
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Materiały z grupy Classic charakteryzują się formą odpowiednią do zastosowań przy różnych stylach architektury. Tu znajdą się elementy pasujące do założeń rustykalnych, formalnych a także klasycznych w formie
i kolorystyce. Aby nadać klasycznej zabudowie nowoczesnego pazura wystarczy zastosować jeden z produktów
z grupy Classic w modnym odcieniu szarości.

classic
dilos
gr. 60mm
Dostępny w niezwykle bogatej palecie
kolorystycznej system o ogromnych
możliwościach aranżacyjnych.
Dzięki bezfazowej powierzchni możemy
uzyskać gładką i jednolitą strukturę.
Pięć klinowych elementów systemu
pozwala formować owale, łuki oraz
koła o dowolnym promieniu.

53x91x73 mm

73x91x93 mm
grubość
mm

60
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63x91x83 mm

83x91x103 mm
wymiary
mm
91x53x73

ilość w pakiecie
szt.
260

91x63x83

340

91x73x93

240

91x83x103

260

91x93x113

200

93x91x113 mm
ilość w pakiecie
m2

waga 1 pakietu
kg

9,71

1310

klasyczne

szary LUX

czarny LUX

czerwony LUX

melanż ciemny LUX

barwy zimy

barwy jesieni LUX

melanż kasztanowy LUX

melanż piaskowy LUX

czarny młoteczkowany

czerwony młoteczkowany

żółty młoteczkowany

biały młoteczkowany

brązowy młoteczkowany

szary młoteczkowany

szary płukany

biały płukany

czarny płukany

brązowy płukany

oranż płukany

piaskowy płukany

szary obijany

czarny obijany

piaskowy obijany

kasztanowy obijany

młoteczkowane

płukane

obijane
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classic
dilos

system dilos
kolor: obijany piaskowy

system dilos
kolor: obijany kasztanowy
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dilosreview
Obijana wersja systemu dilos, kojarząca się z rustykalnym klimatem idealnie sprawdzi
się w aranżacjach miękkich lini, fal i łuków. Dilos, nie tylko w wariancie obijanym, jest
świetnym materiałem wykończeniowym nawierzchni, pozwalającym na utrzymanie
jej opływowych kształtów.całą kompozycję dzięki dobremu dopasowaniu.
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classic
dilos

system dilos
kolor: oranż płukany
system dilos
kolor: brązowy płukany
system dilos
kolor: piaskowy płukany
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classic
dilos
Dostojny budynek świetnie prezentuje się na tle efektownej nawierzchni.
Ta została zbudowana z kostki dilos
w melanżu piaskowym z eleganckimi
dodatkami w postaci opasek z odcieni
szarości. To ponadczasowe rozwiązanie z pewnością przez wiele lat będzie
cieszyć oczy właścicieli.

system dilos
kolor: czarny płukany

system bruk rawicki
kolor: piaskowy płukany
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classic
dilos

system dilos
kolor: biały młoteczkowany

system dilos
kolor: barwy jesieni
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dilosreview
Warto postawić na klasykę, którą łatwo osiągnąć z systemem dilos, i zestawić
ciepłe odcienie barw jesieni z przypominającym granit dilosem w kolorze biały
młoteczkowany.
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classic
dilos

system dilos
kolor: biały młoteczkowany

system dilos
kolor: czarny młoteczkowany
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dilosreview
Bogactwo kolorów systemu dilos pozwoli na zestawienie kontrastowych odcieni,
dzięki czemu można osiągnąć niezwykle dynamiczny efekt.
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classic
dilos

system palisada espo
kolor: czarny

system dilos
kolor: biały młoteczkowany

system dilos
kolor: czarny młoteczkowany
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dilosreview
Dilos będzie idealnym rozwiązaniem dla miłośników klasyki podbitą nutą nowoczesności.
Niewielkie rozmiary kostki prezentują się naturalnie i nie stanowią jakichkolwiek ograniczeń
w kwestii formy nawierzchni.
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classic
dilos

Zabudowa zagrodowa - budynek
mieszkalny oraz pomieszczenia
gospodarcze, często zaadaptowane
do innego sposobu użytkowania,
z wewnętrznym podwórkiem to
popularny wybór wśród inwestorów.
Właściwy dobór kolorystyki oraz dodatków sprawi, tak jak w niniejszej
realizacji, że uzyskany efekt będzie
wyjątkowy, spójny, odpowiadający
charakterem usposobieniu mieszkańców. Ciepłe kolory, naturalnie
wyglądające faktury dodatkowych
elementów - muru antycznego oraz
palisady espo w palecie kolorów obijanych - dają poczucie bezpiecznego
i komfortowego miejsca.

system dilos
kolor: piaskowy płukany

system dilos
kolor: brązowy płukany
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system dilos
kolor: oranż płukany
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classic
dilos

system dilos
kolor: kasztanowy melanż LUX
system dilos
kolor: piaskowy melanż LUX
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classic
dilos

system dilos
kolor: szary płukany

system dilos
kolor: biały płukany

system dilos
kolor: czarny płukany
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dilosreview
Mały format kostek dilos nie jest przeszkodą w tworzeniu rozległych i reprezentacyjnych
nawierzchni, których główną cechą staje się gra form i kolorów.
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classic
dilos

system dilos
kolor: biały młoteczkowany

system palisada nostalit
kolor: czarny
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classic
bruk rawicki
gr. 60mm
Niezwykle efektowny system bruku.
Produkowany w szerokiej gamie faktur
i kolorów.
Pozwala uzyskać zarówno efekt rustykalnych nawierzchni, jak też zrealizować
najbardziej wyszukane projekty ułożeń.
W zestawieniu z płukanymi i obijanymi
fakturami gwarantuje unikalny charakter
otoczenia.

139x139 mm

104x139 mm
121,5x139 mm

156,5x139 mm

191,5x139 mm
209x139 mm

174x139 mm
grubość
mm

60
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wymiary
mm
104x139

ilość w palecie
szt.
70

121,5x139

70

139x139

70

156,5x139

70

174x139

70

191,5x139

70

209x139

70

ilość w pakiecie
m2

waga 1 pakietu
kg

10,70

1440

klasyczne

szary

czarny

czerwony

melanż ciemny

barwy zimy

barwy jesieni

melanż kasztanowy

melanż piaskowy

szary płukany

biały płukany

czarny płukany

brązowy płukany

oranż płukany

piaskowy płukany

szary obijany

czarny obijany

piaskowy obijany

kasztanowy obijany

płukane

obijane
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classic
bruk rawicki

system bruk rawicki
kolor: piaskowy obijany

system bruk rawicki
kolor: kasztanowy obijany
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system mur antyczny
kolor: kasztanowy obijany

bruk rawickireview
Naturalny wygląd nawierzchni znakomicie współgra z zanurzonym w zieleni przytulnym domem. Urok obijanego bruku polega głównie
na tym, że wygląda jakby był w danym miejscu od zawsze.
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classic
bruk rawicki

system bruk rawicki
kolor: brązowy płukany
system dilos
kolor: piaskowy płukany
system dilos
kolor: oranż płukany
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bruk rawickireview
Łączenie różnych kształtów kostek to przepis na ciekawą i zróżnicowaną nawierzchnię
oraz sposób na wprowadzenie bardziej skomplikowanych kształtów.
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classic
bruk rawicki

system bruk rawicki
kolor: szary płukany
system bruk rawicki
kolor: czarny płukany

system bruk rawicki
kolor: oranż płukany
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bruk rawickireview
Zagrajmy w kolory! Nowoczesność zbacza z czarno-białych ścieżek i zmierza ku energetycznym dodatkom. Dodanie do prostych form ożywczego oranżu różnicuje nawierzchnię
i dodaje jej wyjątkowego charakteru.

program piękny dom 101

classic
bruk rawicki

system bruk rawicki
kolor: melanż kasztanowy
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classic
bruk rawicki

system bruk rawicki
kolor: kasztanowy melanż

system dilos
kolor: piaskowy płukany
system dilos
kolor: czarny płukany
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classic
bruk rawicki

system bruk rawicki
kolor: piaskowy obijany
system bruk rawicki
kolor: kasztanowy obijany
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classic
bruk rawicki

system bruk rawicki
kolor: melanż piaskowy
system bruk rawicki
kolor: melanż kasztanowy
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bruk rawickireview
Melanżowe, pastelowe produkty niewątpliwie podkreślają charakter rustykalnych
miejsc, dodają przytulności i sprawiają, że cała posesja staje się odzwierciedleniem
gustu włascicieli.
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classic
bruk rawicki

system bruk wielkopolski
kolor: kasztanowy obijany

system bruk wielkopolski
kolor: piaskowy obijany
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classic
bruk rawicki

system bruk wielkopolski
kolor: melanż kasztanowy

system dilos
kolor: melanż piaskowy
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classic
bruk wielkopolski
gr. 60mm
System składa się z trzech rodzajów
kostek o łagodnej wypukłości
powierzchni ścieralnej i zaokrąglonych,
miękkich kształtach. Dzięki temu bruk
wielkopolski doskonale sprawdza się
jako nawierzchnia przeznaczona do
ruchu pieszego. Różne wielkości kostki
pozwalają uzyskać skomplikowane
kszałty łukowe, a nawiązująca do
tradycyjnego bruku forma znakomicie
wypada w łączeniu z materiałami
naturalnymi - kamieniem czy drewnem.

88x118 mm

118x118 mm

178x118 mm
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grubość
mm

wymiary
mm
178x118

ilość w pakiecie
szt.
160

ilość w pakiecie
m2

waga 1 pakietu
kg

60

118x118

320

11,53

1560

88x118

320

klasyczne

szary

czarny

barwy jesieni LUX

melanż kasztanowy LUX

czerwony

melanż ciemny LUX
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classic
bruk wielkopolski

system dilos
kolor: melanż piaskowy

system bruk wielkopolski
kolor: barwy jesieni LUX
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classic
bruk wielkopolski

system bruk wielkopolski
kolor: melanż kasztanowy
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classic
bruk wielkopolski

system bruk wielkopolski
kolor: czarny

system dilos
kolor: piaskowy płukany
system dilos
kolor: czarny
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bruk wielkopolskireview
Połączenie różnych kolorów jest intensywniejsze jeśli do tego dodamy łączenie różnych
faktur i kształtów. Z jednej strony harmonia, z drugiej wyrazisty efekt, który z pewnością szybko się nie znudzi.
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classic
bruk wielkopolski

system bruk wielkopolski
kolor: czarny

system dilos
kolor: piaskowy płukany
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bruk wielkopolskireview
Bruk wielkopolski jest klasyczną i znaną niemal wszystkim kostką, która przypomina
swoim krojem granitowe “kocie łby”. Z tego powodu bruk wielkopolski sprawdzi się
w realizacjach stylizowanych na rustykalne, a także w tych klasycznych i przytulnych.
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classic
rodos
gr. 60mm
Tak dostojnie prezentująca się
architektura wymaga jedynie
korzystnego tła, podkreślającego
jej walory. W tej roli rodos
młoteczkowany, nawiązujący
do granitowych nawierzchni,
spisuje się znakomicie.

typ A 178x118 mm

typ B 118x118 mm
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grubość
mm

wymiary
mm

zapotrzebowanie
szt./m2

ilość w palecie
m2/szt.

waga 1 pakietu
kg

60

typ A 118x178

47

8,94/420

1190

60

typ B 118x118

71

9,86/700

1320

klasyczne

szary

czarny

czerwony

barwy jesieni LUX

czarny młoteczkowany

szary młoteczkowany

młoteczkowane
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classic
rodos

system rodos typ B
kolor: czarny młoteczkowany
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rodosreview
Rodos jest kostką ponadczasową. Przyjemne w odbiorze proporcje oraz rozmiary znajdą
zastosowanie w szerokim spektrum przeznaczenia nawierzchni.
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classic
rodos
W nowoczesnej architekturze
o formalnym przeznaczeniu,
prostota i elegancja nawierzchni
mają największe znaczenie.

system rodos typ B
kolor: czarny młoteczkowany
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classic
milos
gr. 60mm
Wyjątkowa, imitująca naturalny kamień
faktura i duże powierzchnie płyt narzucają zastosowanie systemu w architekturze
ogrodowej jako nawierzchnię tarasów,
schodów czy ciągów komunikacyjnych.
Wynosząca aż 60 mm grubość elementów
systemu milos sprawia, że jest
to znakomity materiał na nawierzchnię
podjazdów i miejsc o niskim natężeniu
ruchu kołowego. Paleta naturalnych kolorów pozwala przenieść śródziemnomorski
klimat w pobliże naszego domu.

200x200 mm

200x400 mm

400x400 mm
grubość
mm

60
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600x400 mm
wymiary
mm
200x200

ilość w palecie
szt.
16

400x200

8

400x400

16

600x400

16

ilość w pakiecie
m2

waga 1 pakietu
kg

7,68

1040

klasyczne

melanż ciemny LUX

melanż piaskowy LUX

melanż kasztanowy LUX

barwy zimy LUX
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classic
milos

system milos
kolor: piaskowy melanż LUX
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classic
milos

system dilos
kolor: piaskowy melanż LUX

system dilos
kolor: kasztanowy melanż LUX

system milos
kolor: piaskowy melanż LUX
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milosreview
Wyjątkowość płyty milos polega na jej wykończeniu przypominającym naturalny
kamień. Prywatna posesja, przestrzeń publiczna, każde miejsce jest odpowiednie dla
wyeksponowania jej uroku.
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classic
milos

system milos
kolor: piaskowy melanż LUX
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classic
starobruk wielkopolski
gr. 80mm
Cztery rozmiary kostki, wyjątkowa
struktura, szeroka paleta kolorystyczna
pozwalają na realizację najbardziej
wymagających inwestycji. Dodatkowe
aplikacje, łączenie z innymi materiałami
nadadzą odpowiednią oprawę każdej
rezydencji. System znajduje uznanie inwestorów przy rewitalizacjach otoczenia
zabytkowych obiektów, zieleni miejskiej,
a także w nowo powstających prestiżowych osiedlach mieszkaniowych.

119x140 mm
170x140 mm

198x140 mm
238x140 mm
grubość
mm

80
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wymiary
mm

ilość w pakiecie
szt.

119x140

96

170x140

96

198x140

96

238x140

48

ilość w pakiecie
m2

waga 1 pakietu
kg

8,16

1470

klasyczne

szary

czarny

czerwony

melanż ciemny LUX

barwy jesieni LUX
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classic
starobruk wielkopolski
Starobruk wielkopolski doskonale
sprawdza się w założeniach z wykorzystaniem granitu.

system starobruk wielkopolski
kolor: ciemny melanż LUX
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bruk rawickireview
Czasem nawet delikatny wygląd kryje za sobą sporą moc. Starobruk wielkopolski
z racji swoich 8cm grubości można nazwać kostką rustykalną do zadań specjalnych.
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classic
via–appia
gr. 80mm
Cechą charakterystyczną systemu jest
powodująca grę światła i cienia
rustykalna powierzchnia ścieralna.
Szeroka paleta dostępnych kolorów
umożliwia dobranie nawierzchni
pasującej do pozostałych elementów
inwestycji.

237x157 mm

157x157 mm
grubość
mm
80
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wymiary
mm
237x157

zapotrzebowanie
szt./m2
26

ilość w palecie
m2/szt.
9,20/240

waga 1 pakietu
kg
1660

157x157

40

8,40/336

1510

klasyczne

szary

czarny

czerwony

melanż ciemny LUX

barwy jesieni LUX
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classic
via–appia

system via–appia
kolor: barwy jesieni LUX
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uzyskać
dobry
efekt
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Elementy
wykończeniowe

Nawierzchnia z kostki brukowej pozwala na stworzenie podjazdów i ścieżek, jednak tarasy,
podesty przed wejściem do domu, czy różnice w terenie ogrodu nie mogą już się obejść bez
elementów wykończeniowych jak palisady, obrzeża czy stopnie. Mnogość form i odcieni
sprawia, że dobór odpowiedniego elementu do kostki brukowej czy elementów architektonicznych budynku, nie stanowi żadnego problemu.

Więcej inspiracji zaczerpnij na stronach:

mur antyczny str. 146

stopnie Volcano str. 156

palisada łupana str. 164

palisada espo str. 172

palisada ring str. 178

palisada decor str. 184
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mała architektura
mur antyczny
Oferowany w fakturach obijanych
znakomicie nawiązuje do starożytnych
konstrukcji. System mur antyczny komponuje się z rustykalnym charakterem
ogrodu lub podkreśla klasyczny wygląd
posesji. Można stosować go zarówno
przy realizacji małej architektury ogrodowej, jak też jako materiał do bezspoinowego wykonania murków oporowych.

200x170 mm
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wymiary
mm

zapotrzebowanie
szt./m2

ilość w palecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

200x170x80

63

144

870

obijane

szary obijany

piaskowy obijany

kasztanowy obijany

system mur antyczny
kolor: kasztanowy obijany
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mała architektura
mur antyczny
Mur antyczny doskonale
współgra z kostkami obijanymi,
a zwłaszcza - ze względu na
podobny kształt - z brukiem
rawickim.
system mur antyczny
kolor: kasztanowy obijany

system bruk rawicki
kolor: kasztanowy obijany
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mała architektura
mur antyczny

system bruk rawicki
kolor: piaskowy obijany

system mur antyczny
kolor: kasztanowy obijany
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mała architektura
mur antyczny
Ogrodzenie z muru antycznego
nadaje unikatowy charakter
całej posesji.

system mur antyczny
kolor: piaskowy obijany

system mur antyczny
kolor: kasztanowy obijany

system dilos
kolor: oranż płukany
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mała architektura
mur antyczny

system mur antyczny
kolor: piaskowy obijany

system dilos
kolor: piaskowy obijany
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mała architektura
stopnie Volcano
Stopnie Volcano to kolejny element
małej architektury w ofercie ZPB
Kaczmarek. Wyróżnia je faktura
naturalnie przełamanego kamienia
połączona z gładką powierzchnią.
Stopnie Volcano znakomicie korespondują z palisadą łupaną, tworząc
wyjątkowo atrakcyjny wizualnie
zestaw. Prosty montaż oraz trzy
rozmiary podstawowych elementów pozwalają ograniczyć koszty
inwestycji.

200x400x150 mm

łupane

400x400x150 mm
wymiary
mm

zapotrzebowanie
szt./m2

ilość w palecie
szt. / kpl.

waga 1 pakietu
kg

600x400x150
400x400x150
200x400x150

1 kpl. = 1,2 mb

24 / 8

1296

200x450x150 mm

niełupane
/ gładkie
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600x400x150 mm

400x450x150 mm

600x450x150 mm

wymiary
mm

zapotrzebowanie
szt./m2

ilość w palecie
szt. / kpl.

waga 1 pakietu
kg

600x450x150
400x450x150
200x450x150

1 kpl. = 1,2 mb

24 / 8

1458

klasyczne

łupane

szary

czarny

melanż piaskowy

barwy zimy

szary

czarny

melanż kasztanowy

klasyczne

gładkie

system stopnie Volcano
kolor: barwy zimy łupane
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mała architektura
stopnie Volcano
Dzięki bogatej kolorystyce stopni
Volcano, można dopasować je do
kostek i płyt o różnych odcieniach.

system corso
kolor: barwy zimy

system stopnie Volcano
kolor: barwy zimy łupane
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mała architektura
stopnie Volcano

system stopnie Volcano
kolor: barwy zimy łupane

system capri
kolor: barwy zimy
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stopnie Volcanoreview
Stopnie Volcano są wdzięcznym elementem do tworzenia stopni wejściowych,
tarasowych lub wykończeń podniesionych części nawierzchni. Różnorodna
kolorystyka pozwoli na dopasowanie stopni do wybranej kostki brukowej.
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mała architektura
stopnie Volcano
Dzięki bogatej kolorystyce stopni
Volcano, można dopasować je do
kostek i płyt o różnych odcieniach.

system corso
kolor: szary

system stopnie Volcano
kolor: szare łupane
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mała architektura
palisada łupana
System filigranowych palisad
o fakturze naturalnie
przełamanego kamienia.
Trzy wysokości elementów
ułatwiają realizację i ograniczają
konieczność dopasowywania palisad.

120x120x850 mm
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120x120x600 mm

120x120x400 mm

wymiary
mm

waga
kg

ilość w pakiecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

120x120x400

12,9

84

1084

120x120x600

19,4

56

1086

120x120x850

27,5

36

990

klasyczne

szary

czarny

barwy zimy

melanż piaskowy

melanż kasztanowy

system capri
kolor: barwy zimy

system palisada łupana
kolor: czarny
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mała architektura
palisada łupana
Kamienna ściana - oto jaki efekt
daje dokładne ułożenie palisady
łupanej w kolorze czarnym.
Wysokie walory estetyczne tej
palisady są nie do przecenienia.

system palisada łupana
kolor: czarny

system dilos
kolor: czarny płukany
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mała architektura
palisada łupana
Interesyjący sposób zastosowania
palisady łupanej do budowy murka
oporowego. Poziome położenie
bloków dało niespodziewanie
znakomity efekt.

system palisada łupana
kolor: szary

system dilos
kolor: czarny płukany
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mała architektura
palisada łupana
Kamienna ściana - oto jaki efekt
daje dokładne ułożenie palisady
łupanej w kolorze szarym.
Szczególnie ta kolorystyka nadaje
powierzchni wygląd naturalnego
kamienia, wpisując się w charakter otoczenia przepełnionego
zielenią.

system palisada łupana
kolor: szary
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mała architektura
palisada espo
Trzyelementowy system palisada espo to
wszechstronne, modułowe rozwiązanie.
Dzięki różnym elementom możliwe jest
dowolne kształtowanie linii rozgraniczających. Palisada espo produkowana jest
w szerokiej gamie kolorystycznej, także
w barwach melanż i obijanych.

A

100

B

75

100

C

280

140

124

100
wymiary
mm

280x100x75x124

100
waga
kg

ilość w palecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

7,06

62

438

* ilość w pakiecie: A – 40 szt., B – 11 szt., C – 11 szt.
** sprzedawane tylko w pełnych pakietach
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75

klasyczne

szary

czarny

czerwony

barwy jesieni

melanż kasztanowy

melanż piaskowy

piaskowy obijany

kasztanowy obijany

obijane

system dilos
kolor: szary płukany
system palisada espo
kolor: czarny

system dilos
kolor: czarny płukany

system dilos
kolor: biały płukany
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mała architektura
palisada espo
Palisada espo występuje
w kolorystyce idealnie pasującej
do kolorów melanżowych
i monochromatycznych, dzięki
czemu, możemy stworzyć
kompletną kompozycję.

system palisada espo
kolor: kasztanowy obijany

system dilos
kolor: piaskowy obijany
system dilos
kolor: kasztanowy obijany
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mała architektura
palisada espo
Stopnie, schodki, progi. Proste
lub łukowe to dla sytemu palisada
espo wręcz wymarzone zadanie.
W połączeniu w systemem dilos
łatwo okiełznać przestrzeń.

system dilos
kolor: piaskowy obijany

system palisada espo
kolor: piaskowy obijany
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mała architektura
palisada ring
Palisada ring to kolejny element
rozbudowujący ofertę dodatków
do kształtowania małej architektury
i podkreślania charakteru terenów
zielonych.
W szybki i prosty sposób umożliwia
organizację nawierzchni,
zróżnicowanie poziomów, wytyczenie
klombów i oddzielenie kwater
roślinnych.

ø110x400 mm
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wymiary
mm

waga
kg

ilość w palecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

ø110x400

8,35

42

350,7

klasyczne

szary

czarny

czerwony

brązowy

system palisada ring
kolor: brązowy

system dilos
kolor: piaskowy melanż LUX
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mała architektura
palisada ring
Prostota i klasyka – estetyczne
wykończenia z palisady ring
można podsumować w tych
prostych słowach.

system palisada ring
kolor: brązowy

system dilos
kolor: piaskowy płukany
system dilos
kolor: brązowy płukany

system dilos
kolor: oranż płukany
182 program piękny dom
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mała architektura
palisada ring
Stopnie prowadzące do głównego
wejścia, rozległe wejście na taras
czy ograniczenie rabat to miejsca,
w których palisada ring świetnie
się sprawdzi.

system palisada ring
kolor: czarny

184 program piękny dom
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mała architektura
palisada decor
Palisada decor jest produktem
o zdecydowanym, nowoczesnym
charakterze. Bardzo łatwo pozwala
na kszałtowanie nieregularnych,
kolistych form w terenie.

150x220x400 mm
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wymiary
mm

waga
kg

ilość w palecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

150x220x400

22

20

440

klasyczne

szary

czarny

czerwony

brązowy

system palisada decor
kolor: czarny

system dilos
kolor: biały płukany
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mała architektura
palisada nostalit
Ten nowoczesny w swoim wyglądzie
produkt znajduje zastosowanie jako
element wykańczający stopnie, taras,
czy też podniesione rabaty.

120x180x400 mm

188 program piękny dom

wymiary
mm

waga
kg

ilość w palecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

120x180x400

19,4

25

485

klasyczne

szary

czarny

czerwony

brązowy

system palisada nostalit
kolor: czarny
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systemy budowlane
gazon
Gazony – pustaki skarpowe znajdują
zastosowanie w budowie ogrodzeń,
parkanów, ścian dźwiękochronnych,
umocnień skarp. Elementy wykonane
są z betonu odpornego na działania
czynników atmosferycznych (mrozu
i deszczu) oraz zapewniają dostateczną statykę budowli. Dzięki swojej
konstrukcji, gazony stwarzają dobre
warunki do wegetacji roślin tworząc
zwykle „zielone” mury.

wymiary
mm

zapotrzebowanie
szt./m2

ilość w palecie
m2/szt.

waga 1 pakietu
kg

450x660x300

ok. 7,1

12

800

szary

190 program inwestor

czarny

czerwony

piaskowy

brązowy

systemy budowlane
gazon mini
Gazon mini - element małej architektury. Może funkcjonować jako
samodzielna donica, murek oporowy,
ogranicznik. Kształt gazonu pozwala
na swobodne kszałtowanie przestrzeni,
wykonanie łukowych powierzchni.

350x306x200 mm

wymiary
mm

zapotrzebowanie
szt./m2

ilość w palecie
m2/szt.

waga 1 pakietu
kg

350x306x200

18

2/36

684

szary

czarny

czerwony

żółty

brązowy
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systemy budowlane
obrzeże
śrutowane
Obrzeża chodnikowe często
są nieodzownym elementem
o charakterze konstrukcyjnym bądź
wykończeniowym nawierzchni. Jednak
szary czy czarny kolor obrzeży nie
zawsze dobrze komponuje się
z ozdobną nawierzchnią.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom
naszych klientów przygotowaliśmy
obrzeża chodnikowe o śrutowanej
powierzchni, świetnie komponującej
się z elementami płukanymi
oraz młoteczkowanymi. Obrzeże
chodnikowe przestaje być szarą
koniecznością, teraz stanowi
dodatkową ozdobę estetycznej
nawierzchni z kostki brukowej.

60x200x1000 mm

szary

192 program piękny dom

wymiary
mm

ilość w pakiecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

waga 1 szt.
kg

60x200x1000

36

972

27

czarny

biały

piaskowy

systemy budowlane
obrzeże
palisadowe
Obrzeże palisadowe jest niewątpliwie
świetnym rozwiązaniem tam, gdzie
mamy do czynienia z różnicami terenu
czy powierzchniami w ogrodzie
o różnym przeznaczeniu. Teraz w łatwy
i szybki sposób można efektownie
oddzielić rabaty od trawnika,
wykończyć taras czy zbudować
stopnie wejściowe. Kolorystyka
pozwala na dopasowanie obrzeży
do wszystkich kostek brukowych
naszego sortymentu, a klasyczny
wygląd obrzeży świetnie zaprezentuje
się w realizacjach o różnym
charakterze.

285x60x500 mm

wymiary
mm

ilość w pakiecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

waga 1 szt.
kg

60x285x500

78

972

27

szary

czarny

czerwony

piaskowy

brązowy
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uzyskać
dobry
efekt

Czy z betonu można
zrobić wszystko...?

Beton został wynaleziony oraz po raz pierwszy zastosowany w Asyrii ( Asyria starożytne państwo semickie w północnej Mezopotamii, istniejące od drugiej połowy III
tysiąclecia p.n.e. do pierwszej połowy I tysiąclecia p.n.e.). Był wykorzystywany w starożytnym
Rzymie od ok 200 r. p.n.e. gdzie Rzymianie dodawali do mieszanki popiół wulkaniczny dzięki
czemu rzymski beton był wodoszczelny. Do dziś możemy oglądać zabytki pochodzące z tamtego okresu. Jednym ze wspanialszych przykładów jest niewątpliwie kopuła Panteonu.
Zapomniany w średniowieczu powrócił do łask w XVIII wieku, upowszechniając się
od wieku XIX. Od tej pory jest to najczęściej stosowany materiał budowlany na świecie. Proste
składniki, szeroka gama możliwości ulepszania mieszanki i nadawania jej określonych cech
sprawiają, że jest to materiał, którego możliwości są ogromne, a jedynym ograniczeniem stają
się koszty oraz wyobraźnia. To niesamowite, że dzięki tak prostym składnikom jakimi są kruszywo, woda, cement i dodatki, można stworzyć materiał tak wszechstronny i wytrzymały.
Warto pamiętać, że beton charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami trwałościowymi
(wysoka mrozoodporność i niska nasiąkliwość) oraz wysoką wytrzymałością na ściskanie.
Wykorzystując cechy betonu przygotowujemy dla Państwa materiały o wysokiej
wytrzymałości i odpowiedniej trwałości na warunki atmosferyczne (woda, śnieg i lód) oraz
naturalną eksploatację (ruch kołowy), co jest nie bez znaczenia w tworzeniu podjazdów,
tarasów czy elementów małej architektury. Dzięki właściwościom betonu możemy zaoferować szeroką gamę kolorystyczną produktów oraz ich różnorodne faktury. Warto pamiętać,
że beton, jako materiał stworzony przede wszystkim z naturalnych składników, charakteryzuje się nieznaczną zmiennością kolorystyczną w zależności od chociażby wilgotności użytego
do jego produkcji kruszywa.
Czy beton jest odpowiednim materiałem do ogrodu, do budowy dróg i dla budownictwa
kubaturowego? Jednym z lepszych, jakie można sobie wyobrazić ! Naturalny, trwały, bezpieczny i efektowny.
Paulina Śnieżyk
dyrektor działu projektowego i marketingu
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program
inwestor
nawierzchnie
systemy budowlane
elementy drogowe

nawierzchnie inwestor
Betonowa kostka brukowa jest idealną warstwą ścieralną nawierzchni, dróg osiedlowych, dróg dojazdowych, parkingów, placów składowych, stacji benzynowych, hal przemysłowych. Są przeznaczone na nawierzchnie o dużych powierzchniach i produkowane w ułożeniu
tzw. maszynowym, przystosowanym do mechanicznego ich układania, bez konieczności dodatkowych czynności przygotowawczych.
Zawarte w programie inwestor systemy gwarantują wieloletnią trwałość nawierzchni, a stała kontrola jakości produkcji pozwala zapewnić
powtarzalność kolejnych partii asortymentu.
Grubość stosowanej kostki brukowej każdorazowo powinna wynikać z projektu technicznego konstrukcji nawierzchni.

systemy budowlane elementy drogowe
Wyroby takie jak krawężnik, obrzeże i element ściekowy produkowane przez firmę ZPB Kaczmarek (stanowiące naturalne uzupełnienie w
trakcie wykonywania i układania kostki brukowej oraz realizacji budowy dróg) stanowią obecnie znaczący i ważny element całości wytwarzanych elementów wibroprasowanych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii osiągnięto bardzo znaczący postęp dotyczący wymogów, jakie wyżej wymienione elementy winny spełniać w zakresie wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości i mrozoodporności.
Produkowane w ZPB Kaczmarek elementy posiadają minimalną wytrzymałość na ściskanie wynoszącą 50 Mpa i nasiąkliwość nieprzekraczającą 5%. Zachowanie tych parametrów powoduje, że elementy te nie ulegają uszkodzeniu na skutek działania mrozów i deszczu. Odporne są także na działania soli, benzyn i innych substancji ropopochodnych. Kolejna zaleta to bardzo dobra odporność na obciążenia dynamiczne i statyczne, dzięki której charakteryzują się długim okresem eksploatacji. Wartym podkreślenia jest fakt, iż dzięki
zastosowaniu unikatowego w skali europejskiej procesu produkcji elementu ściekowego, osiągnięto równomierność zagęszczenia betonu w całym przekroju pionowym tego elemen-tu, a co za tym idzie, nasiąkliwość wynosi w tym przypadku 4%. Nie jest to bez znaczenia
w przypadku potrzeby odprowadzania nadmiaru wód deszczowych, np. z dróg o dużym natężeniu ruchu. Powyższy przykład dobitnie świadczy o możliwościach nowoczesnych linii technologicznych wytwarzających beton i formujących go za pomocą techniki
wibroprasowania, a zastosowanych w fabrykach ZPB Kaczmarek. Efektem dbałości o odpowiednią jakość produktów są więc parametry
techniczne, które stale utrzymywane są na wysokim poziomie dzięki przeprowadzanym na bieżąco badaniom laboratoryjnym oraz wdrożonemu systemowi kontroli jakości zgodnemu z wymaganiami ISO 9001:2000.
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Program inwestor składa się z części poświęconej nawierzchniom oraz grupy produktów w częsci systemy budowlane.

via-verde str. 196
System oferowany w bardzo bogatej palecie kolorów. Idealny do kształtowania łukowych zakończeń,
subtelnych rozwiązań. Jeden z najlepiej sprzedających się systemów w ofercie ZPB Kaczmarek.

holland str. 202
System, którego powstanie zainspirowały śródziemnomorskie kamienne zabytki. Niezwykle dostojnie
wygląda w barwach młoteczkowanych.

meba str. 198
Wyjątkowy, składający się aż z siedmiu elementów
system. Idealne rozwiązanie dla terenów
o mieszanej intensywności użytkowania.
Znakomity w połączeniu i innymi systemami
jak np. dilos czy bruk wielkopolski.

oporniki str. 220
Jeśli planowana nawierzchnia ma być przeznaczona do intensywniejszego użytkowania system
via-appia jest właściwym wyborem. Nawiązująca
formą do antycznych, rzymskich duktów.

zobacz także!
W części poświęconej poradom technicznym znajduje się zbiór niezbednych reguł dobrze wykonanej
nawierzchni.

płyta ażurowa str. 200
To klasyk klasyków. Prosty kształt nawiązujący do
kamiennych bruków. W melanżowych kolorach
tworzy zupełnie nową jakość. Dobrze prezentuje się
na większych powierzchniach.

elementy ściekowe str. 222
Stosowany przez inwestorów prywatnych częsta
stosowany w sąsiedztwie zabytkowej architektury.
Delikatna faktura zmienia wizualny charakter
o różnych porach dnia.

kostka stop – str. 227
słupki ograniczające – str. 224
technologia układania kostki – str. 236
domino/behaton – str. 206
technologia układania gazonów – str. 239
program inwestor 197

nawierzchnie
via–verde
gr. 80mm
Pozwala zagospodarować
powierzchnie zachowując ich
„zielony” charakter. Szeroka spoina
przerasta trawą tworząc naturalne
odwodnienie terenu. System via–
verde stosowany jest na podjazdach,
miejscach parkingowych i wszędzie
tam, gdzie woda opadowa powinna
szybko zniknąć pozostawiając suchą
nawierzchnię.

199x199 mm

198 program inwestor

wymiary
mm

zapotrzebowanie
szt./m2

ilość w palecie
m2

ilość w palecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

199x199x80

25

7,68

192

1065

klasyczne

szary

czarny

czerwony

system via–verde
kolor: czarny
system via–verde
kolor: czerwony
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nawierzchnie
meba
gr. 80/100mm
W wielu przypadkach normalna
nawierzchnia z kostki brukowej może
pełnić dodatkowe funkcje. Na placach i
parkingach, które podczas intensywnego użytkowania obciążone są
silnie zabrudzonymi opadami, kostka
brukowa stanowi filtr, który
w czasie przesiąkania przez nią wód
opadowych gromadzi
w sobie zanieczyszczenia
i ogranicza przedostawanie się do
gleby niechcianych substancji.

600x400 mm
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grubość
mm

wymiary
mm

zapotrzebowanie
szt./m2

ilość w palecie
m2

ilość w palecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

80

600x400

4,16

12

50

1322

100

600x400

4,16

8,6

36

1190

klasyczne

szary

czarny

czerwony

system rodos
kolor: barwy jesieni

system holland
kolor: czarny

system meba
kolor: czerwony
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nawierzchnie
płyta ażurowa
meba duża
gr. 100mm
Pozwala osiągnąć kompromis
pomiędzy utwardzeniem nawierzchni
a zachowaniem naturalnego wyglądu.
Rozmiar płyty ażurowej – meba duża
umożliwia znaczne obniżenie
nakładów pracy. Duże parkingi,
podjazdy, trudne warunki wodno-gruntowe to miejsca, w których
wskazane jest zastosowanie tego
systemu.

900x600 mm
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wymiary
mm

zapotrzebowanie
szt./m2

ilość w palecie
m2

ilość w palecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

900x600x100

1,85

8,64

16

1600

klasyczne

szary
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nawierzchnie
holland
gr. 80mm
Klasyczna, prosta forma pozwala
na bardzo kreatywne
kształtowanie nawierzchni,
z wieloma wzorami ułożeń.
Łączenie kolorów jest często
stosowane w celu oznakowania
odrębnej funkcji części
nawierzchni.

200x100 mm

100x100 mm

grubość
mm

wymiary
mm

zapotrzebowanie
szt./m2

ilość w palecie
m2

ilość w palecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

60

200x100

50

9,60

480

1300

80

200x100

50

7,04

352

1270

50

7,04

352

1270

100

7,04

704

1270

80
80
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bez fazy
200x100
połówki
100x100

klasyczne

szary

czarny

czerwony

żółty

biały

system dilos
kolor: brązowy płukany
system holland
kolor: czarny

system holland
kolor: czerwony
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nawierzchnie
holland
Przeznaczenie kostki holland, poza
czysto przemysłowym, może być także
nieco bardziej wyrafinowane. Prosty
kształt i różnorodna kolorystyka,
zwiększa możliwości zastosowania
tego materiału.

system holland
kolor: biały
system holland
kolor: czerwony

206 program inwestor

program inwestor 207

nawierzchnie
domino/behaton
gr. 60/80/100mm
Dzięki swoim kształtom i co z tym
związane, wzajemnemu klinowaniu się
w każdym kierunku, doskonale przenoszą
obciążenia poziome od ruchu pojazdów.
Wybór takiego kształtu kostki brukowej
zapobiega zjawisku poziomego
przemieszczania się warstw ścieralnych,
które często obserwowane są na
nawierzchniach bitumicznych.
Kostki brukowe uzupełniające (połówki,
brzegówki) dostarczane są w niezależnych pakietach w ilościach odpowiadających zapotrzebowaniu każdej realizacji.
Łatwość układania domino/behaton
sprawia, że kostka ta ma wielu
zwolenników jej nieprzemysłowych
zastosowań.

200x165 mm

200x165 mm

100x165 mm

100x165 mm
200x165 mm
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grubość
mm

wymiary
mm

zapotrzebowanie
szt./m2

ilość w palecie
m2

ilość w palecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

60

200x165

35

9,42

330

1270

60

bez fazy 200x165

35

9,42

330

1270

80

200x165

35

7,54

264

1360

80

bez fazy 200x165

35

7,54

264

1360

80

mikrofaza 200x165

35

7,54

264

1360

100

200x165

35

7,54

264

1700

60

połówki 100x165

6 (szt./mb)

10,28

720

1390

80

połówki 100x165

6 (szt./mb)

8,23

576

1480

60

brzegówki 200x165

5 (szt./mb)

10,28

360

1390

80

brzegówki 200x165

5 (szt./mb)

8,23

288

1480

80

brzegówki bez fazy 200x165

5 (szt./mb)

8,23

288

1480

80

połówki bez fazy 100x165

6 (szt./mb)

8,23

576

1480

klasyczne

szary

czarny

czerwony

system domino / behaton
kolor: szary

system płyta chodnikowa stop z wypustami
kolor: żółty
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nawierzchnie
domino/behaton
Idealny system do błyskawicznego
układania chodników, placów,
podjazdów w przestrzeni miejskiej.

system domino / behaton
kolor: czerwony

system domino / behaton
kolor: szary
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nawierzchnie
domino/behaton
System domino jest stworzony
do zadań specjalncyh.

system domino / behaton
kolor: szary

212 program inwestor
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nawierzchnie
trylinka
gr. 120mm
Popularny kształt stosowany
w budownictwie od lat. Przy prostej
formie gwarantuje niebanalny
efekt. System stosowany jest w
nawierzchniach przeznaczonych dla
ruchu pieszego, jak też kołowego.

wymiary
mm

ilość w palecie
m2

ilość w palecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

waga 1 sztuki
kg

200x400x340x120

5,22

54

1410

28

szary
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nawierzchnie
płyta chodnikowa
gr. 50/70mm
Produkowana w najbardziej
poszukiwanych rozmiarach.
Wysoka wytrzymałość na
obciążenia oraz niska nasiąkliwość
dają gwarancję długotrwałego
użytkowania.

wymiary
mm

zapotrzebowanie
szt./m2

ilość w palecie
m2

ilość w palecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

waga 1 szt.
kg

50x350x350

8,16

8,82

72

1000

14

70x500x500

4

8

32

1280

40

szary

czerwony
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systemy budowlane
krawężniki
Produkowane przez firmę ZPB Kaczmarek
krawężniki, obrzeża i oporniki przeznaczone
są do ograniczenia powierzchni jezdni
i chodników, oddzielenia ich od siebie oraz
od powierzchni przyległych spełniających
inne funkcje, trawników, chodników,
parkingów itp. Dostępne są w pełnym
asortymencie i to zarówno dotyczącym
wymiarów, jak i kolorystyki.
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krawężnik drogowy 150 mm
wymiary
mm

ilość w pakiecie
m2/szt.

waga 1 pakietu
kg

waga 1 szt.
kg

150x300x1000

12

1200

100

szary

czerwony

krawężnik drogowy 150 mm
wymiary
mm

ilość w pakiecie
m2/szt.

waga 1 pakietu
kg

waga 1 szt.
kg

150x300x500

16

800

50

szary

krawężnik drogowy 200 mm
wymiary
mm

ilość w pakiecie
m2/szt.

waga 1 pakietu
kg

waga 1 szt.
kg

200x300x1000

10

1300

130

szary
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systemy budowlane
krawężniki

krawężniki łukowe - tabele przeliczeniowe

Wymiary krawężników łukowych 150 mm
promień
500 mm

promień
3000 mm

promień
9000 mm

kąt zwrotu ilość na okrąg
90º

4 szt.

kąt zwrotu ilość na okrąg
15º

24 szt.

kąt zwrotu ilość na okrąg
5º
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72 szt.

promień
1000 mm

promień
6000 mm

promień
12000 mm

Wymiary krawężników łukowych 200 mm

kąt zwrotu ilość na okrąg
45º

8 szt.

kąt zwrotu ilość na okrąg
7,5º

48 szt.

kąt zwrotu ilość na okrąg
3,75º

96 szt.

promień
500 mm

promień
3000 mm

promień
9000 mm

kąt zwrotu ilość na okrąg
90º

4 szt.

kąt zwrotu ilość na okrąg
15º

24 szt.

kąt zwrotu ilość na okrąg
5º

72 szt.

promień
1000 mm

promień
6000 mm

promień
12000 mm

kąt zwrotu ilość na okrąg
45º

8 szt.

kąt zwrotu ilość na okrąg
7,5º

48 szt.

kąt zwrotu ilość na okrąg
3,75º

96 szt.

krawężnik skośny
wymiar
mm

ilość w pakiecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

waga 1 szt.
kg

150x220/300x1000

3 lewe, 3 prawe

540

90

szary

krawężnik łukowy 150mm
szerokość
mm

150

promień
mm
500
1000
3000
6000
9000
12000

kąt zwrotu/
szt. na koło
90/4
45/8
15/24
7,5/48
5/72
3,75/96

długość
mm
780
780
780
780
780
780

ilość szt.
paleta
12
12
12
12
12
12

waga 1
pakietu kg
960
960
960
960
960
960

waga 1 szt.
kg
80
80
80
80
80
80

szary

krawężnik łukowy 200mm
szerokość
mm

200

promień
mm
500
1000
3000
6000
9000
12000

kąt zwrotu/
szt. na koło
90/4
45/8
15/24
7,5/48
5/72
3,75/96

długość
mm
780
780
780
780
780
780

ilość szt.
paleta
10
10
10
10
10
10

waga 1
pakietu kg
1000
1000
1000
1000
1000
1000

waga 1 szt.
kg
100
100
100
100
100
100

szary
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systemy budowlane
krawężniki
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krawężnik najazdowy
wymiar
mm

ilość w pakiecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

waga 1 szt.
kg

150x220x1000

18

1125

75

szary

krawężnik 90º wewnętrzny
wymiar
mm

ilość w pakiecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

waga 1 szt.
kg

150x300x500x500

4

321

80,2

szary

krawężnik trapezowy łukowy R-1
wymiar
mm

ilość w pakiecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

waga 1 szt.
kg

300x210/150x760

9

730

81

szary

czerwony

krawężnik trapezowy
wymiar
mm

ilość w pakiecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

waga 1 szt.
kg

300x210/150x750

12

1080

90

szary

czerwony
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systemy budowlane
obrzeża chodnikowe
i oporniki
Obrzeża są dostępne w kolorach czarnym,
czerwonym, barwy jesieni i szarym, co
ułatwia jak najlepsze dobranie do barwy
układanej nawierzchni.
Układanie winno odbywać się na wykonanej
ławie fundamentowej o grubości 20 cm
ze ścianką oporową z betonu. Szerokość
ławy fundamentowej zależna jest od
szerokości zastosowanych krawężników
lub obrzeży, a w przypadku dróg, również
od szerokości zastosowanych elementów
przykrawężnikowego korytka ściekowego.
Krawężniki i obrzeża należy wykonywać
z czołowymi spoinami między elementami
ok. 5 mm, które nie wymagają wypełnienia.
Do zakończeń nawierzchni narażonych na
większe obciążenia zaleca się stosowanie
oporników o szerokości 10 lub 12 cm.

wymiary
mm

ilość w pakiecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

waga 1 szt.
kg

60x200x1000

39

1050

27

szary

czarny

czerwony

barwy jesieni

wymiary
mm

ilość w pakiecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

waga 1 szt.
kg

60x250x1000

39

1320

34

wymiary
mm
80x200x1000

szary

czarny

czerwony

barwy jesieni

ilość w pakiecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

waga 1 szt.
kg

33

1190

36

szary

czarny

czerwony
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wymiary
mm

ilość w pakiecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

waga 1 szt.
kg

80x300x1000

20

1080

54

szary

czarny

czerwony

wymiary
mm

ilość w pakiecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

waga 1 szt.
kg

100x250x1000

24

1350

56

szary

wymiary
mm

ilość w pakiecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

waga 1 szt.
kg

120x250x1000

21

1420

68

szary
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systemy budowlane
elementy ściekowe
Produkowane przez ZPB Kaczmarek elementy
ściekowe (o wymiarach 50 x 60 x 15 cm),
elementy ściekowe trójkątne (50 x 20 x 18 x 10
cm) oraz elementy ściekowe przykrawężnikowe (50 x 28 x 10 x 8,5 cm) charakteryzują
się rewelacyjną wytrzymałością na ściskanie
oraz nasiąkliwością, osiągniętymi dzięki
unikatowemu procesowi produkcji. Znalazły
one uznanie wśród wykonawców realizujących w naszym kraju kolejne etapy budowy
autostrad oraz dróg i obwodnic miast, gdyż
spełniają wszelkie normy technologiczne
wymagane przez inwestorów oraz firmy
drogowe niemalże z całej Europy.
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element ściekowy
wymiary
mm

zapotrzebowanie
szt./mb.

ilość w palecie
mb./szt.

waga 1 pakietu
kg

500x600x150

2

5/10

830

szary

element ściekowy trójkątny
wymiary
mm

zapotrzebowanie
szt./mb.

ilość w palecie
mb./szt.

waga 1 pakietu
kg

500x500x200x180

2

8/16

1520

szary

element ściekowy przykrawężnikowy
wymiary
mm

zapotrzebowanie
szt./mb.

ilość w palecie
mb./szt.

waga 1 pakietu
kg

500x280x100x85

2

24/48

1360

szary
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elementy drogowe
słupek
ograniczający
Słupek ograniczający został
zaprojektowany specjalnie
dla potrzeb fizycznego ograniczenia
ruchu samochodów.

szary
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wymiary
mm

waga
kg

ilość w palecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

175x300x750

85

12

1020

czarny

czerwony

elementy drogowe
słupek duży
Słupek duży o podstawie ośmiokąta
stanowi alternatywę dla metalowych
słupków ograniczających.

szary

wymiary
mm

waga
kg

ilość w palecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

160x200x1080

92

12

1100

czarny

czerwony

program inwestor 227

elementy drogowe
holland stop
Kolejny z produkowanych
w ZPB Kaczmarek element uzupełniający. Oferowany w kolorach
szarym, czerwonym, czarnym oraz
żółtym.

200x100 mm
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wymiary
mm

zapotrzebowanie
szt./m2

ilość w palecie
m2

ilość w palecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

200x100x80

60

7,04

385

1380

szary

czarny

czerwony

żółty

elementy drogowe
kostka stop
Kostka stop o pofalowanej
powierzchni, wyczuwalna przez
osoby niedowidzące, jest stosowana
w niebezpiecznych miejscach, jak
przystanki, przejścia dla pieszych itp.

czerwony

wymiary
mm

zapotrzebowanie
szt./m2

ilość w palecie
m2

ilość w palecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

300x200x80

16,67

8,64

144

1600

szary

czarny

piaskowy

biały
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elementy drogowe
płyta chodnikowa
stop z wypustami
Płytka chodnikowa stop
z wypustami jest alternatywnym
materiałem dla kostki stop.
Dodatkowo znajduje zastosowanie
jako okładzina stopnic
i zakończeń spoczników schodów.

wymiary
mm

zapotrzebowanie
szt./m2

ilość w palecie
m2

ilość w palecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

350x350x50

8,16

8,82

72

1000

szary
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żółty

elementy drogowe
kostka kwadrat
Prosty w kszałcie, uniwersalny
element. Najczęściej stosowana
w budownictwie drogowym oraz
jako uzupełnienie systemów
odwadniających.

wymiary
mm

zapotrzebowanie
szt./m2

ilość w palecie
m2

ilość w palecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

160x160x80

39,06

7,17

280

1290

szary

czarny

czerwony
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elementy drogowe
kostka 16x16x16
Kostka do zadań specjalnych.
Wyjątkowa wytrzymałość
na ściskanie sprawia, że jest
to produkt przeznaczony
do nawierzchni szczególnie
narażonych na intensywny ruch
kołowy.

wymiary
mm

zapotrzebowanie
szt./m2

ilość w palecie
m2

ilość w palecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

160x160x160

39,06

4,48

175

1610

szary

232 program inwestor

elementy drogowe
kostka
tramwajowa
W odpowiedzi na coraz bardziej wyrafinowane założenia inwestycji drogowych opracowaliśmy nowy wzór kostki
tramwajowej. Torowiska oraz przejścia
dla pieszych to miejsca, w których ten
produkt trudno przecenić.

wymiary
mm

zapotrzebowanie
szt./m2

ilość w palecie
m2

ilość w palecie
szt.

waga 1 pakietu
kg

waga 1 szt.
kg

146x122x80

63

6,98

392

1260

3,20

244x195x140

22

4,57

96

1440

15

szary
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porady
informacje
techniczne

Wszystko, co inwestor
powinien wiedzieć
o betonowej kostce brukowej

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

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) oraz młoteczkowane. 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.

***

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.
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kluczem do sukcesu jest podbudowa…
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.
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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:
1. Kluczem do sukcesu jest podbudowa.
2. 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.

okładzina PCV chroniąca kostkę
przed uszkodzeniami
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wskazówki techniczne dotyczące
wbudowywania gazonów
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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.
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 odpo
wiednią 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

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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ogólne
warunki
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§ 1. Postanowienia ogólne
1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) określają zasady zawierania
umów sprzedaży towarów oferowanych przez ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
w Folwarku (Folwark 1, 63-900 Rawicz), nr KRS: 0000715943, NIP: 6991832318 (zwaną
dalej „Sprzedającym”).
2. OWS dotyczą każdej transakcji sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym
i stanowią kompletne uregulowanie wiążące strony w zakresie sprzedaży wyrobów
przez Sprzedającego.
3. OWS są udostępnione do wiadomości Kupującego na stronie internetowej www.
zpbkaczmarek.pl oraz w biurze Sprzedającego. Obowiązek zapoznania się z OWS leży
po stronie Kupującego. Kupujący nie może zasłaniać się nieznajomością OWS.
4. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko
w zakresie odmiennie uregulowanym w umowie sprzedaży.
5. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym
przyjęcie OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich
pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
6. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych OWS wymaga formy pisemnej
i zgody Sprzedającego.
§ 2. Zamówienia
1. Zamówienie powinno zostać złożone w jednej z następujących form:
a. na piśmie;
b. faxem;
c. pocztą elektroniczną;
2. Zamówienie powinno zawierać:
- nazwę, NIP i adres Kupującego, wskazanie osoby kontaktowej i jej numer telefonu;
- rodzaj i ilość zamawianych wyrobów;
- określenie sposobu odbioru/dostawy;
- miejsce i oczekiwany termin dostawy,
- uzgodnione warunki cenowe (kontrakty, promocje, rabaty, oferty, itp.)
- sposób zapłaty,
- pieczątkę firmową i podpis osoby upoważnionej do składania zamówień,
- imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej do odbioru wyrobów,
- wskazanie numery oferty lub cennika,
- oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i zaakceptowaniu OWS.
1. Zamówienia dotyczące długoterminowych dostaw powinny zawierać
harmonogram dostaw.
2. W przypadku zamówienia wraz z dostawą wyrobów zamówienie powinno
zawierać zapewnienie możliwości przejazdu samochodów ciężarowych na miejsce
rozładunku.
3. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany zamówienia wymagają formy pisemnej. Błędy
w treści zamówienia obciążają Kupującego.
4. Termin dostawy wskazany w zamówieniu jest terminem jedynie przybliżonym,
a jego przekroczenie nie uprawnia Kupującego do wystąpienia z roszczeniem
odszkodowawczym.
§ 3. Sprzedaż i dostawy.
1. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego do
realizacji. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zostanie
poinformowany w tej samej formie w jakiej złożył zamówienie.
2. Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży jest faktura wraz z dokumentem WZ.
3. Ceny wyrobów oferowanych przez Sprzedającego są cenami umownymi, przy
czym obowiązująca jest cena z oferty lub cennika stanowiącego postawę zamówienia.
4. Zapłata za wydane wyroby nastąpi bez potrąceń w terminie określonym na
fakturze.
5. Miejscem zapłaty ceny jest siedziba Sprzedającego. Numer rachunku bankowego
wskazany jest na fakturze.
6. Początkiem biegu terminu zapłaty ceny jest dzień wystawienia faktury.
7. Zapłatę uważa się za zrealizowaną w dniu wpływu środków finansowych na
rachunek bankowy Sprzedającego.
8. Sprzedane wyroby pozostają własnością Sprzedającego do chwili całkowitej
zapłaty ich ceny przez Kupującego.
9. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności
za towar w ustalonym terminie.
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10. W przypadku stwierdzenia nieuregulowanych terminowo płatności
lub/i przekroczenia limitu kredytu kupieckiego Sprzedający może wstrzymać przyjęcie
złożonego przez Kupującego zamówienia do realizacji, do czasu zapłaty należności
przez Kupującego.
11. W przypadku nieterminowej zapłaty Sprzedający naliczy odsetki ustawowe
za opóźnienie w transakcjach handlowych. Wpłaty Kupującego uiszczone po terminie
płatności wskazanym na fakturze Sprzedający będzie zaliczał w pierwszej kolejności na
poczet odsetek, dopiero zaś po ich uiszczeniu – na spłatę należności głównej.
Na wniosek Kupującego Sprzedający może odstąpić od obowiązku zapłaty odsetek.
12. Dostawy towarów transportem organizowanym przez Sprzedającego będą
realizowane tylko w przypadku, gdy do miejsca dostawy jest możliwy dojazd środkami
transportowymi o masie całkowitej do 40 ton i długości całkowitej do 17 m. Przewoźnik
ma prawo odmówić dojazdu do miejsca rozładunku w przypadku zaistnienia zagrożenia
uszkodzenia pojazdu lub wyrządzenia szkody albo zażądać od Kupującego (Odbiorcy)
pisemnego oświadczenia o wzięciu pełnej odpowiedzialności prawnej i materialnej
za ewentualne szkody przewoźnika lub za uszkodzenia przewożonego ładunku i inne
szkody. W przypadku braku możliwości rozładunku w miejscu dostawy towar zostanie
przewieziony na koszt Kupującego do wskazanego przez niego miejsca rozładunku, jeśli
miejsce nie zostanie wskazane towar zostanie zwrócony do Sprzedającego a Kupujący
zostanie obciążony kosztami transportu.
13. Przewidywany czas rozładunku i oczekiwania na rozładunek wynosi 45 minut.
14. Sprzedający może obciążyć Kupującego w przypadku przekroczenia czasu
rozładunku i oczekiwania wymienionego w pkt 13 dodatkową opłatą w wysokości
120,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia.
15. Kupujący lub osoby przez niego upoważnione potwierdzają odbiór towarów
poprzez złożenie czytelnego podpisu wraz z datą na dokumentach WZ.
16. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie przy odbiorze towaru dokonać sprawdzenia
zgodności zamówionego towaru pod względem ilościowym i jakościowym oraz
zgodności z zamówieniem. Wszelkie zastrzeżenia Kupujący powinien bezwzględnie
wpisać na dokumencie WZ. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny
montaż wyrobów bez sprawdzenia jakości i zgodności z umową.
17. W chwili zgłoszenia się po odbiór zamówionych towarów odbiorca powinien
posiadać upoważnienie wystawione przez Kupującego, które winno zawierać imię
i nazwisko kierowcy, nr dowodu tożsamości, nr rejestracyjny pojazdu, nr zamówienia
i podpis Kupującego.
18. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany terminów dostaw i realizacji zamówień
w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej m.in. takich jak: wyjątkowe warunki
atmosferyczne wpływające na możliwość prowadzenia działalności produkcyjnej,
pożary, powodzie, strajki, przerwy w dostawie prądu, utrudnienia w transporcie i inne
zdarzenia, które uniemożliwiłyby Sprzedającemu realizację zamówienia.
§ 4. Zasady obrotu paletami.
1. Wyroby Sprzedającego są dostarczane na paletach zwrotnych.
2. Palety są fakturowane w odrębnej pozycji na fakturze VAT wystawionej przez
Sprzedającego.
3. Sprzedający dopuszcza możliwość odkupienia od Kupującego palet zwrotnych na
zasadach określonych poniżej.
4. Maksymalny termin zwrotu do Sprzedającego zakupionych palet wynosi 45 dni od
daty ich wydania Kupującemu.
5. Kupujący zwraca palety na własny koszt.
6. Zwrot palet do Sprzedającego potwierdzany jest Dokumentem PZ, na podstawie
którego Kupujący wystawi fakturę za zwrócone palety. Termin zapłaty za odkupione
palety jest taki sam jak w przypadku ich sprzedaży.
7. Istnieje możliwość odebrania palet od Kupującego przy następnej dostawie
lub wyjątkowo w innym uzgodnionym ze Sprzedającym terminie zależnym od
uwarunkowań transportowych Sprzedającego. Warunkiem odbioru jest odpowiednie
ułożenie palet (w stosy) w dostępnym miejscu oraz ich sprawny załadunek, który leży
po stronie Kupującego. W tym przypadku następuje odbiór palet zgodny ilościowo,
natomiast jakościowo oceniany jest w momencie ich przyjmowania przez pracownika
magazynu ZPB Kaczmarek.
8. Sprzedający może odmówić przyjęcia palet, jeżeli:
- czas zwrotu liczony od momentu wydania jest dłuższy niż 45 dni;
- palety są uszkodzone;
- palety nie zostały zakupione u Sprzedającego.
1. W przypadku dostarczenia przez Kupującego palet uszkodzonych lub palet

niepochodzących od Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany do odebrania ich na
własny koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni (od daty dostawy). Po tym terminie
Sprzedający ma prawo zlikwidować nieodebrane palety.
2. Reklamacja dostarczonych uszkodzonych palet może być uwzględniona w
przypadku jej zgłoszenia przez Kupującego w chwili dostawy z odpowiednią adnotacją
na dokumencie WZ Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dokumentację
fotograficzną.
§ 5. Procedura reklamacji.
1. Sprzedający udziela gwarancji na produkowane wyroby na okres 3 lat od daty
sprzedaży. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.
1. Sprzedający zapewnia Kupującego o dobrej jakości oferowanych do sprzedaży
wyrobów i ich
zgodności z obowiązującymi dokumentami odniesienia.
2. Wszelkie reklamacje Kupujący powinien zgłosić Sprzedającemu niezwłocznie
po otrzymaniu towarów, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia wady.
Reklamacje dotyczące ilości dostarczonych wyrobów nie będą uwzględniane, jeżeli na
dokumencie WZ nie zostały odnotowane zastrzeżenia w tym zakresie.
3. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej i zawierać następujące
informacje: dane Kupującego, datę sprzedaży, numer faktury i dokumentu WZ,
asortyment, ilość, etykietę z numerem partii, opis wad, miejsce inwestycji,
dokumentacja fotograficzną. Wzór dokumentu - „Zgłoszenie reklamacyjne” jest
dostępny na stronie internetowej Sprzedającego.
4. Sprzedający rozpatrzy reklamację, zgłoszoną w sposób prawidłowy, w terminie 14
dni od daty zgłoszenia.
5. Sprzedający po zakończeniu procesu reklamacji poinformuje pisemnie Kupującego
o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
6. Reklamowane wyroby Kupujący powinien zabezpieczyć do czasu rozpatrzenia
reklamacji i udostępnić Sprzedającemu do oględzin i pobrania próbek na każde
wezwanie Sprzedającego.
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym
składowaniem towarów oraz niewłaściwym użytkowaniem przez Kupującego, jak
również za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich. Sprzedający nie ponosi
również odpowiedzialności za straty wynikające z nieprawidłowego transportu lub
uszkodzenia towarów, które nastąpiły w ramach odbioru własnego.
8. Wykwity wapienne nie stanowią podstawy reklamacji jakości wyrobów.
9. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się do naprawy
wadliwych wyrobów lub do wymiany wadliwych wyrobów na wyroby wolne od wad
na własny koszt w terminie uzgodnionym z Kupującym, nie krótszym jednak niż 30 dni.
Jeżeli wymiana wyrobów jest niemożliwa albo wiąże się z koniecznością poniesienia
dodatkowych wydatków przez Sprzedającego, Sprzedający może odmówić wymiany
wyrobów i zwrócić Kupującemu odpowiednią część ceny.
10. W przypadku, gdy reklamacja okaże się bezzasadna koszty postępowania
reklamacyjnego obciążają w całości Kupującego.
11. Odpowiedzialność gwarancyjna Sprzedającego ograniczona jest do wysokości
ceny sprzedanych wyrobów oraz ogranicza się jedynie do szkód rzeczywistych.
§ 6. Postanowienia końcowe.
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści OWS, o czym
poinformuje Kupującego na 2 tygodnie przed datą ich wejścia w życie.
2. W sprawach nieuregulowanych w postanowieniami niniejszych OWS mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie danych osobowych, jego dane osobowe mogą być przechowywane
i przetwarzane przez Sprzedającego w celu i w zakresie niezbędnym do obsługi
i realizacji zawartej umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i związane
z zawarciem i wykonywaniem Umowy. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.
4. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWS okazałyby się nieskuteczne
bądź nieważne, fakt ten nie będzie miał wpływu na ważność i skuteczność pozostałych
postanowień. W takim przypadku, strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia,
które będą odzwierciedlać uprzednią wolę stron.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy
rzeczowo Sąd we Wrocławiu.
6. Niniejsze OWS obowiązują od dnia 01.05.2018 r.
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