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WARUNKI GWARANCJI
Polbruk S.A. gwarantuje Kupującemu jakość wyprodukowanych 
przez siebie wyrobów i ich zgodność z dokumentami odniesienia 
w zakresie obejmującym deklarowane przez Polbruk S.A. właści-
wości użytkowe. Wyprodukowane wyroby (zakwalifikowane jako 
wyroby budowlane) dopuszczane są do obrotu według przepisów 
określonych w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwiet-
nia 2004 roku. Dla wszystkich wyrobów wystawiono Deklarację 
Właściwości Użytkowych lub Krajową Deklarację Właściwości 
Użytkowych. Do każdej palety/opakowania wyrobu dołączono 
etykietę, na której umieszczono oznakowanie CE lub znak bu-
dowlany B wraz z zestawem obowiązujących informacji, w tym 
dane o producencie oraz rodzaj i numer dokumentu odniesienia, 
zgodnie z którym wyrób był produkowany. Deklaracje Właściwo-
ści Użytkowych, Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych 
oraz instrukcje zabudowy wyrobów opublikowane są na stronie 
internetowej Polbruk S.A. (www.polbruk.pl).

1. Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez Polbruk S.A. 
wynosi 3 lata od daty ich wydania Kupującemu. Gwarancja obo-
wiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warun-
kiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby.

3. Kupujący jest zobowiązany do oceny wyrobów w zakresie wy-
miarów i wyglądu zewnętrznego przed i w trakcie zabudowy. 
W przypadku stwierdzenia wad wyrobów Nabywca jest zobo-
wiązany do wstrzymania się z wbudowaniem wyrobów i poin-
formowania Polbruk S.A. o wadach przez złożenie pisemnej 
reklamacji. Zabudowa wyrobu z widocznymi wadami oznacza 
akceptację jego wyglądu.

4. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawia-
domi Polbruk S.A. o wadach wyrobów w ciągu 7 dni od chwili ich 
wykrycia.

5. Kupujący powinien złożyć reklamację na piśmie w miejscu zaku-
pu wyrobów (Działy Sprzedaży Polbruk S.A., Punkty Dealerskie 
Polbruk S.A.) lub u Szefów Regionów Polbruk S.A., w przypad-
ku kontraktów bezpośrednio przez nich obsługiwanych.

6. Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest 
przedstawienie przez Kupującego:

— oryginału faktury zakupu wyrobów;

— dokumentów WZ w oryginale.

7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania pisma reklamacyjnego. Kupujący otrzyma pisemną 
odpowiedź w sprawie wniesionej reklamacji.

8. W przypadku uznania reklamacji Polbruk S.A. zobowiązuje się, 
wedle własnego wyboru, do usunięcia wady zareklamowanych 
wyrobów poprzez wymianę wyrobów na wolne od wad albo ich 
naprawę albo obniżenie ceny.

9. W ramach gwarancji Polbruk S.A. nie ponosi kosztów rozbiórki 
i ponownej zabudowy wyrobów.

10. Odpowiedzialność Polbruk S.A. z tytułu gwarancji nie obejmu-
je utraconych korzyści oraz szkód następczych i pośrednich, 
w tym w szczególności straty kapitału, stosowania wyrobów za-
stępczych, utraty zysków lub roszczeń klientów Kupującego.

11. Polbruk S.A. jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwa-
rancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umo-
wy.

12. Wyroby zakupione jako niepełnowartościowe nie są objęte 
gwarancją.

13. Nie są podstawą do reklamacji z tytułu gwarancji dopuszczone 
przez dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne):

– odchylenia w wymiarach i wyglądzie wyrobu;

– wykwity w postaci białego nalotu;

– mikrospękania włoskowate;

– odchylenia w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym.

14. Gwarancją nie są objęte wyroby, które zostały uszkodzone i są 
wadliwe w wyniku:

– niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy;

– niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń;

– niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupio-
nych wyrobów;

– niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem 
i właściwościami zakupionych wyrobów;

– niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów.

15. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień 
Kupującego z wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

16. W przypadku sprzedaży konsumenckiej obowiązują przepisy 
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ.U. 
z 2014 r. poz. 827) lub aktów prawnych ją zastępujących.
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WARUNKI GWARANCJI
Warunki gwarancji udzielanej przez Polbruk S.A. z siedzibą 
w Gdańsku 80-299 przy ul. Nowy Świat 16c, zarejestrowaną 
w Sądzie Rejonowym Gdańsk–Północ w Gdańsku VII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS0000062419, NIP 584-025-35-91, Regon 001388727, kapitał 
31 766 250,00 zł (opłacony w całości), BDO: 000000381, po-
siadającą status Dużego Przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach han-
dlowych, dalej jako Polbruk, Polbruk S.A., Spółka lub Gwarant.
Gwarancja ta udzielona zostaje przez Spółkę dla Klientów — Ku-
pujących. 
I. Warunki ogólne dotyczące wszystkich Klientów, bez względu 

na posiadany status Przedsiębiorcy, czy Konsumenta, które 
to zostają uzupełnione o warunki szczegółowe opisane poni-
żej.
1. Gwarant gwarantuje Kupującemu jakość wyprodukowa-

nych przez siebie wyrobów i ich zgodność z dokumentami 
odniesienia w zakresie obejmującym deklarowane przez 
Polbruk S.A. właściwości użytkowe. Wyprodukowane wy-
roby (zakwalifikowane jako wyroby budowlane) dopuszcza-
ne są do obrotu według przepisów określonych w Ustawie 
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Dla 
wszystkich wyrobów wystawiono Deklarację Właściwości 
Użytkowych lub Krajową Deklarację Właściwości Użyt-
kowych. Do każdej palety/opakowania wyrobu dołączono 
etykietę, na której umieszczono oznakowanie CE lub znak 
budowlany B wraz z zestawem obowiązujących informacji, 
w tym dane o producencie oraz rodzaj i numer dokumen-
tu odniesienia, zgodnie z którym wyrób był produkowany. 
Deklaracje Właściwości Użytkowych, Krajowe Deklaracje 
Właściwości Użytkowych oraz instrukcje zabudowy wyro-
bów opublikowane są na stronie internetowej Polbruk S.A. 
(https://polbruk.pl/pl/do-pobrania)

2. W przypadku braku zgodności rzecz sprzedanej z umo-
wą, Kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony 
prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma 
wpływu na te środki ochrony prawnej. 

3. Wszelkie reklamacje zgłaszać można w formie pisem-
nej w miejscu zakupu wyrobów (Działy Sprzedaży  
Polbruk S.A., Punkty Dealerskie Polbruk S.A.) lub  
w  Dziale Obsługi Posprzedażowej Polbruk S.A na e-ma-
il: reklamcje@polbruk.pl. Kupujący są również uprawnieni 
do przesyłania pisemnych reklamacji na adres Spółki — 
ul. Nowy Świat 16 c, 80-299 Gdańsk. Do reklamacji załączyć 
należy opis reklamacji, w którym wskazuje się dane (imię 
i nazwisko, dane kontaktowe, nazwę produktu), przyczynę 
reklamacji, dokumentację zdjęciową obrazującą uszkodze-
nia produktu (minimum 3 zdjęcia) oraz treść żądania.

4. Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez  
Polbruk S.A. wynosi 3 lata od daty ich wydania Kupującemu. 
Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Kupujący jest zobowiązany do oceny wyrobów w zakresie 
wymiarów i wyglądu zewnętrznego przed i w trakcie zabu-
dowy. W przypadku stwierdzenia wad wyrobów Kupujący 
jest zobowiązany do wstrzymania się z wbudowaniem wy-
robów i poinformowania Gwaranta o wadach przez złożenie 
pisemnej reklamacji, zabudowa wyrobu z widocznymi wada-
mi oznacza akceptację jego wyglądu.

6. Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji, 
prócz spełnienia warunków określonych w ust. 3 powyżej, 
jest przedstawienie przez Kupującego:
— oryginału faktury zakupu wyrobów;
— dokumentów WZ w oryginale.

7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania pisma reklamacyjnego przez Gwaranta. Kupują-
cy otrzyma pisemną odpowiedź w sprawie wniesionej rekla-
macji. 

8. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie za-
wiadomi Polbruk S.A. o wadach wyrobów w ciągu 7 dni od 
chwili ich wykrycia.

9. Polbruk S.A. jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu 
gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawar-
cia umowy.

10. Odpowiedzialność Gwaranta ogranicza się jedynie do war-
tości/ilości rzeczy wadliwych. 

11. Wyroby zakupione jako niepełnowartościowe nie są objęte 
gwarancją.

12. Nie są podstawą do reklamacji z tytułu gwarancji dopusz-
czone przez dokumenty odniesienia (normy, aprobaty tech-
niczne):
— różnice w teksturze i kolorystyce uwarunkowane proce-

sem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością uziarnie-
nia i barwy kruszyw i/lub innych surowców stosowanych 
do produkcji w różnym czasie;

— wykwity wapienne w postaci białego nalotu;
— mikrospękania włoskowate powstałe w wyniku skurczów 

związanych z dojrzewaniem betonu;
— ubytki w warstwie wierzchniej/dekoracyjnej produktów, 

naturalne zmiany w strukturze i kolorystyce produktów 
będące wynikiem ich użytkowania lub/i oddziaływania 
warunków atmosferycznych oraz otoczenia w jakim zo-
stały zabudowane.

13. Gwarancją nie są objęte wyroby, które zostały uszkodzone, 
zabrudzone po wydaniu rzeczy Kupującemu i są wadliwe w 
wyniku:
— niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbu-

dowy;
— niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości ob-

ciążeń;
— niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu za-

kupionych wyrobów (fugowanie krawężników, zagęsz-
czanie nawierzchni maszynami pozbawionymi elemen-
tów zabezpieczających je przed zarysowaniem);

— niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznacze-
niem i właściwościami zakupionych wyrobów;

— stosowania środków odladzających takich jak NaCl, 
CaCl2;

— niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów.
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Niniejsza gwarancja nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Ku-
pującego — Przedsiębiorcy wynikających z przepisów o rękojmi za 
wady oraz uprawnień Kupującego — Konsumenta wynikających 
z przepisów ustawy o prawach konsumenta, a dotyczących nie-
zgodności towaru z umową. 
II. Szczegółowe warunki realizacji Gwarancji dla Przedsiębior-

ców, przez którego rozumie się oznacza osobę fizyczną, osobę 
prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą praw-
ną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą 
we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową 
i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej 
działalnością gospodarczą lub zawodową. 
1. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod wa-

runkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby.
2. W przypadku uznania reklamacji — Gwarant zobowiązuje się, 

wedle własnego wyboru, do usunięcia wady zareklamowa-
nych wyrobów poprzez wymianę wyrobów na wolne od wad 
albo ich naprawę albo obniżenie ceny.

3. W ramach gwarancji Gwarant nie ponosi kosztów rozbiórki 
i ponownej zabudowy wyrobów.

4. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji nie obejmu-
je utraconych korzyści oraz szkód następczych i pośrednich, 
w tym w szczególności straty kapitału, stosowania wyrobów 
zastępczych, utraty zysków lub roszczeń klientów Kupują-
cego.

III. Szczegółowe warunki realizacji Gwarancji dla Konsumentów, 
przez których rozumie się osobę fizyczną dokonującą z przed-
siębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej 
działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osobę fizycz-
ną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną 
przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy 
wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, 
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej 
przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na pod-
stawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal-
ności Gospodarczej.
1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żą-

dać jego naprawy lub wymiany. Gwarant uprawniony jest do 
zaproponowania Konsumentowi obniżenia ceny, przy czym 
akceptacja propozycji Gwaranta leży po stronie konsumen-
ta.

2. Gwarant może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda 
naprawy, lub Gwarant może dokonać naprawy, gdy Kon-
sument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodno-
ści towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta 
jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla 
Gwaranta. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wy-
magałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta, to może on 
odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. W 
takim przypadku, Gwarant uprawniony jest do zapropono-
wania Konsumentowi obniżenia ceny, przy czym akceptacja 
propozycji Gwaranta leży po stronie Konsumenta.

3. Przy ocenie nadmierności kosztów, Gwarant uwzględnia 
się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie 
braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodne-
go z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta 
powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru 
do zgodności z umową.

4. Gwarant dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym cza-
sie od chwili, w której został poinformowany przez Kon-
sumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych 
niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę 
towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty napra-
wy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocz-
towych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Gwarant.

5. Konsument udostępnia Gwarantowi towar podlegający na-
prawie lub wymianie. Gwarant odbiera od Konsumenta to-
war na swój koszt.

6. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się bra-
ku zgodności towaru z umową, Gwarant demontuje towar 
oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wy-
miany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

7. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe ko-
rzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
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WARUNKI PRAWIDŁOWEJ 
ZABUDOWY
Produkty Polbruk® w procesie produkcji i magazynowania podda-
wane są procesom kontrolnym zgodnymi z obowiązującymi norma-
mi i przepisami. Dla wszystkich produkowanych wyrobów zostały 
ustalone właściwe tzw. dokumenty odniesienia którymi są normy 
europejskie EN. W tym zakresie stosujemy odpowiednio:
• dla betonowej kostki brukowej — normę EN 1338:2003 oraz  

EN 1338:2003/AC:2006 Betonowe kostki brukowe. Wymagania 
i metody badań;

• dla krawężników, obrzeży — normę EN 1340:2003 oraz  
EN 1340:2003/AC:2006 Krawężniki betonowe. Wymagania 
i metody badań;

• dla betonowych płyt brukowych — normę EN 1339:2003 oraz  
EN 1339:2003/AC:2006 Betonowe płyty brukowe. Wymagania 
i metody badań;

• dla elementów małej architektury — normę PN–EN 13198:2005 
Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury ulic 
i ogrodów*;

• wymagania dotyczące elementów murowych — norma  
EN 771-3:2011, Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywo-
wego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).

Polbruk S.A. w swej działalności stosuje obowiązujące przepisy 
prawne dotyczące dopuszczania wyrobów do obrotu tj.:
1. Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
2. Rozporządzenie PE i Rady UE nr 305/2011.

Wszystkie oferowane przez nas wyroby posiadają badania typu 
i objęte są bieżącą kontrolą w ramach Systemu Zakładowej Kon-
troli Produkcji. Na tej podstawie, dla poszczególnych rodzajów 
wyrobów zostały wystawione „Deklaracje Właściwości Użyt-
kowych” lub „Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych” 
(dostępne na stronie internetowej (https://polbruk.pl/pl/do-
-pobrania). Po zakończeniu procesu kontroli, wyroby spełnia-
jące deklarowane właściwości, oznakowane są znakiem CE lub 
znakiem budowlanym B, co upoważnia do wprowadzenia ich do 
obrotu. Oznakowanie CE lub znak budowlany B umieszczane jest 
na etykiecie informacyjnej przyklejanej do każdego pakietu wy-
robu.

Systematyczne stosowanie procedur kontrolnych, pozwala zapew-
nić że, Polbruk S.A. jako producent, gwarantuje Państwu właściwą 
jakość i trwałość swoich wyrobów pod warunkiem zachowania wa-
runków prawidłowiej zabudowy.
* Płyty brukowe, takie jak: Multicomplex, Oland II I Metrik mogą 

być stosowane jako materiał do wykonywania (utwardzania) 
podjazdów dla ruchu pieszego i lekkiego ruchu kołowego. W tym 
celu konieczne jest przygotowanie podbudowy z kruszywa ła-
manego oraz układanie ich bezpośrednio na podsypce cemento-
wo-piaskowej, zapewniającej stabilne podparcie płyt, uniemoż-
liwiające przemieszczanie poszczególnych elementów podczas 
eksploatacji.

* W tym przeznaczenie i zakres stosowania płyt ogrodowych 
Lira i Linea oraz gazonów/donic: Mała architektura ogrodów 
i osiedli, zgodnie z normą i projektem. Elementy do wewnętrz-
nego, jak i zewnętrznego zastosowania. Kształtują krajobraz, 
nie przenoszą obciążeń od ruchu pojazdów. Odporne na zama-
rzanie i rozmrażanie bez udziału soli odladzających. Stosować 
nie wcześniej, niż 7 dni po dacie produkcji. Deklarowane cechy 
techniczne wyrobu budowlanego: — odchyłki wymiarowe (dł., 
szer., wys.) ±5 mm (dla wymiarów > 1000 mm +/– 10 mm) — klasa 
betonu: ≥ C 30/37; nasiąkliwość: N < 7%.  

WARUNKI PRAWIDŁOWEJ ZABUDOWY

 PODBUDOWA
Szczególnie istotne jest wykonanie właściwej podbudowy pod be-
tonową kostkę brukową, płyty chodnikowe i płyty ażurowe. Pod-

budowa powinna być wykonana zgodnie z projektem uwzględnia-
jącym rodzaj gruntu, warunki odwodnienia i sposób eksploatacji. 
Niezachowanie tego warunku może spowodować uszkodzenie wy-
robów.
SPRAWDZENIE DOSTARCZONEGO MATERIAŁU PRZED 
ZABUDOWĄ
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy dostarczony ma-
teriał jest zgodny z zamówieniem lub z danymi na dokumencie do-
stawy WZ oraz czy poszczególne asortymenty towaru pochodzą 
z tej samej partii produkcyjnej. Ponadto należy natychmiast skon-
trolować, czy materiał nie wykazuje uszkodzeń transportowych lub 
innych widocznych braków. Wszelkie wątpliwości dotyczące wyro-
bów należy zgłaszać Sprzedawcy lub przedstawicielowi firmy Pol-
bruk S.A. przed zabudową wyrobu. Zabudowa wyrobu z widoczny-
mi wadami oznacza akceptację jego wyglądu.
FUGOWANIE NAWIERZCHNI Z KOSTEK I PŁYT
Przy układaniu kostek i płyt należy zachować spoiny — fugi, któ-
re nie powinny być mniejsze niż 2-3 mm. Znajdujące się na kostce 
fabrycznie wykonane wypustki dystansowe nie zwalniają z obo-
wiązku zachowania odpowiedniej fugi. Do fugowania nawierzchni 
z kostki brukowej (wypełniania szczelin międzykostkowych) należy 
stosować piaski płukane wolne od zanieczyszczeń. Zastosowanie 
piasków zbyt drobnych lub zapylonych może powodować trwałe 
zanieczyszczenie powierzchni. Niezachowanie warunku odpowied-
niej wielkości fugi może spowodować uszkodzenie krawędzi przyli-
cowych, a w skrajnych przypadkach pęknięcia wyrobów.
FUGOWANIE KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY
Dla krawężników i obrzeży również należy zachować odpowiednie 
szerokości spoiny — fugi nie mniej niż 3-5 mm. Producent nie zaleca 
fugowania tych elementów zaprawą cementową. W przypadku ko-
nieczności fugowania zaleca się wykonać to masami elastycznymi. 
Ławy pod krawężniki i obrzeża należy wykonywać zgodnie z projek-
tem. Niezachowanie tych warunków może spowodować uszkodze-
nie krawędzi przylicowych.
Bardziej szczegółowe informacje na temat zabudowy wyrobów 
podajemy w poradniku brukarskim i w Instrukcjach zabudowy po-
szczególnych rodzajów wyrobów dostępnych na naszej stronie in-
ternetowej https://polbruk.pl/pl/do-pobrania
RÓŻNICE W ODCIENIACH
Betonowe kostki brukowe itp. mogą wykazywać niejednolitość 
w zabarwieniu spowodowaną nieuniknionymi zmianami właściwo-
ści surowców (piasek, żwir, cement). Składniki te posiadają natu-
ralną zmienność kolorystyczną. W celu zmniejszenia naturalnych 
różnic kolorystycznych, należy układać powierzchnie z kilku pa-
let naraz (min. 3 palety). Mieszanie kostek brukowych w procesie 
zabudowy prowadzi do uzyskania jednolitości i naturalności na-
wierzchni. Układanie powierzchni z pojedynczych palet, warstwa 
po warstwie, prowadzi do powstawania wyraźnych różnic w odcie-
niu układanej nawierzchni.
WYKWITY WAPIENNE
Na powierzchni betonowych elementów brukowych (kostka bru-
kowa, krawężniki itp.) mogą występować wykwity wapienne w po-
staci białych nalotów. Występowanie powyższego zjawiska jest 
związane z naturalnymi procesami zachodzącymi w dojrzewającym 
betonie i nie wpływa negatywnie na jego właściwości. Wykwity nie 
są wadą wyrobu, podlegają zanikaniu pod wpływem warunków at-
mosferycznych oraz poprzez normalne użytkowanie nawierzchni.
UWAGA! Nie należy impregnować kostki, na której wystąpił wy-
kwit wapienny, ponieważ działanie takie może spowodować zatrzy-
manie procesu naturalnego jego zanikania.
MIKROSPĘKANIA WŁOSKOWATE
Na powierzchni wyrobów mogą występować mikrospękania wło-
skowate, które szczególnie uwidaczniają się na wilgotnej nawierzch-
ni, podczas jej schnięcia, np. po opadach atmosferycznych. Zja-
wisko to spowodowane jest naturalnym skurczem zachodzącym 
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podczas procesu wiązania cementu. Na podstawie wielu publikacji 
dotyczących tej tematyki oraz własnych wieloletnich doświadczeń 
możemy stwierdzić, że w przypadku wyrobów spełniających de-
klarowane cechy, omawiane mikrospękania nie obniżają własności 
użytkowych oraz trwałości wyrobu.
ZASADY UTRZYMANIA NAWIERZCHNI
Betonowa kostka brukowa itp. jest materiałem, który doskona-
le przenosi obciążenia związane z ruchem pieszym czy kołowym. 
Jednakże na powierzchnię ułożoną z kostki brukowej itp. nie należy 
zrzucać żadnych ciężkich przedmiotów o ostrych krawędziach, nie 
należy ich także po powierzchni przesuwać. Działanie takie może 
spowodować trwałe uszkodzenia mechaniczne. 
Betonowa kostka brukowa nie jest materiałem odpornym na zabru-
dzenia zewnętrzne (ziemia, glina, oleje silnikowe, kawa, wino itp.). 
Należy zatem dbać o utrzymanie czystości powierzchni z kostki 
brukowej i nie doprowadzać do powstawania wyżej opisanych za-
nieczyszczeń. Istnieje możliwość zastosowania środków impregnu-
jących, które poprawiają łatwość utrzymania powierzchni w czy-
stości, jednakże czynności związane z impregnowaniem trzeba 
cyklicznie powtarzać ze względu na ograniczony czas skutecznego 
działania impregnatu. Do czyszczenia nawierzchni z kostki brukowej 
można stosować myjki ciśnieniowe. 
W przypadku prowadzenia jakichkolwiek robot budowlanych w są-
siedztwie nawierzchni składających się z produktów Polbruk nale-
ży powierzchnię tą starannie zabezpieczyć. Szczególnie dotyczy 
to plam po zaprawach i klejach na bazie cementu, które są bardzo 
trudno usuwalne.
UTRZYMANIE NAWIERZCHNI ZIMĄ!
Wymienione zalecenia są szczególnie istotne w pierwszym roku po 
ułożeniu. Stosowanie poniższych takich zasad jest właściwe rów-
nież ze względu na ochronę środowiska.
1. Nawierzchnię z betonowych płyt na bieżąco odśnieżać nie do-

puszczając do powstania warstwy ubitego śniegu — lodu.
2. Środki odladzające stosować, tylko wtedy, gdy jest to niezbęd-

ne.
3. Stosować środki chemiczne w ilości na jednostkę powierzchni 

wynikającą z instrukcji.
4. Stosować środki odladzające o właściwej granulacji (rozdrobnie-

niu). Nie stosować środków zbrylonych.
5. Rozprowadzić zalecaną ilość środka odladzającego równomier-

nie po całej czyszczonej nawierzchni, aby zapewnić jego opty-
malną skuteczność.

6. Jeżeli jest to możliwe nie stosować środków chemicznych — za-
miennie stosować materiały sypkie powodujące „uszorstkowie-
nie” zlodowaciałych powierzchni.

W tym zakresie zalecamy:
• Stosować materiał, który był użyty do spoinowania nawierzchni 

tzn. piasek płukany 0-2 mm.
• Nie stosować drobnoziarnistych kruszyw łamanych o ostrych 

krawędziach.

• Nie stosować materiałów zapylonych, zabrudzonych np. odpa-
dów po spalaniu węgla itp.

• W okresach kiedy nawierzchnia jest wolna od lodu i śniegu usu-
wać nadmiar wcześniej naniesionych materiałów.

UWAGA, nie stosować! Środki do odladzania nawierzchni: chlorek 
sodu i chlorek wapnia działają destrukcyjnie na beton. Częste oraz 
intensywne stosowanie tych substancji może spowodować odbar-
wienia wyrobów, powstanie plam i zacieków na nawierzchni.
REKOMENDOWANY SPOSÓB UKŁADANIA PŁYT 
OGRODOWYCH LINEA I LIRA
Układanie pojedynczych płyt w ogrodzie „Step by Step” Poje-
dyncze płyty układamy na podłożu z drobnego żwiru 2-5 mm lub  
4-8 mm, warstwa powinna mieć około 5 cm. Odległość pomiędzy 
elementami powinna wynosić „jeden krok” czyli około 60 cm.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Wyroby są sprzedawane na paletach transportowych i zabez-

pieczone taśmą lub folią. Wyroby postarzane sprzedawane są na 
paletach transportowych lub pakowane w Big–Bagi (tzw. konte-
nery elastyczne). Big-Bagi dodatkowo umieszczane są na pale-
tach transportowych. Palety transportowe podlegają zwrotowi. 
Koszt Big-Baga został wliczony w cenę wyrobu, opakowanie nie 
podlega zwrotowi.

2. Niektóre typy kostek brukowych mają kostki brzegowe i połów-
kowe, które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ści-
śle określonej ilości na m2. Ewentualny nadmiar kostek brzego-
wych i połówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ich ewentualny 
niedobór powinien być uzupełniony przez docinanie kostek pod-
stawowych.

3. Zapotrzebowanie kostek brukowych na m2 układanej powierzch-
ni obejmuje także fugi i zgodnie z tym wyroby będą tak dostar-
czane, żeby można było z nich ułożyć powierzchnię zamówioną 
przy zachowaniu wymiaru siatki (należy uwzględnić ewentualne 
odcinki). Prawie wszystkie rodzaje kostki brukowej posiadają 
specjalne dystansowe występy, jednakże nie są one wystarcza-
jące, aby zastąpić niezbędne fugi, których wielkość zależnie od 
systemu wynosi od 2 mm do 3 mm.

4. Oferowane przez nas wyroby postarzane wykonywane są 
w technologii obijania w bębnie i bezpośrednio po tym pako-
wane do Big-Bagów. Z założeń, jakie przyjęliśmy dla wyrobów 
o powierzchni postarzanej oraz z możliwości technologicznych 
wynika, że stopień obicia poszczególnych kostek jest niepo-
wtarzalny. Należy na początku układania tego rodzaju kostek 
oceniać uzyskany wygląd nawierzchni. W przypadku braku ak-
ceptacji uzyskanego efektu lub w przypadku dużej ilości kostek 
uszkodzonych należy przerwać roboty i zgłosić to w punkcie za-
kupu kostki. Po ułożeniu reklamacje związane ze sposobem obi-
cia kostek nie będą rozpatrywane.

5. Celem zapewnienia identyfikowalności wyrobu prosimy Klien-
tów o zachowanie etykiet — z informacją o wyrobie. 

ZABUDOWA WYROBÓW
Do uzyskania właściwej gry kolorów układanej nawierzchni i dla wyeliminowania wielkopowierzchniowych różnic odcieni 
koloru, kostkę lub płyty należy układać mieszając ją z trzech różnych palet. Różnice te wynikają z faktu, iż kostka/płyta 

brukowa ze względu na swoje właściwości i składniki jest produktem naturalnym, który podlega wahaniom odcieni.

Właściwe ułożenie kostkiNiewłaściwe ułożenie kostki



Deklaracje właściwości użytkowych naszych wyrobów znajdują się w zakładce 
„Do pobrania”  - dostępne z głównego menu strony: polbruk.pl (broszura 
informacyjna „Deklaracje właściwości użytkowych”).

W tej samej zakładce można także skorzystać z sekcji „Deklaracje właściwości 
użytkowych” (poniżej sekcji  „Ulotki produktowe oraz informacyjne”). W tej 
sekcji należy wybrać właściwy region oraz zakład produkcyjny, aby otrzymać listę 
odpowiednich deklaracji.

Dodatkowo „Deklaracje właściwości użytkowych” są opublikowane w kartach 
naszych produktów w sekcji „Informacje produktowe” (poniżej galerii 
produktowej).


