
NAWIERZCHNIE



S
P

IS
 T

R
E

Ś
C

I 1. WSTĘP

2. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE - NAWIERZCHNIE.

3. KARTA PRODUKTU – DANE TECHNICZNE.

4. UŻYTKOWANIE.

5. PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE.

6. IMPREGNACJA.

7. PAKOWANIE.

8. TRANSPORT I ODBIÓR.

9. SKŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE.

10. ZABUDOWA.

11. NORMY I ATESTY.

12. OWS I GWARANCJA

KARTA PRODUKTU -  NAWIERZCHNIE

1. WSTĘP:

2. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE - NAWIERZCHNIE

Produkty betonowe Modern Line to linia nowoczesnego stylu oraz awangarda w myśleniu o przestrzeni. 
Wykorzystując ponad 27-letnie doświadczenie stworzyliśmy serię produktów z betonu, które zostały 
dopasowane do współczesnych aranżacji. Jakość, technologia i mocny oszczędny design w skandynawski 
stylu – to nasze priorytety i wyzwania nowoczesnego projektowania. Modern Line to rozwiązanie zarówno 
dla publicznych pasaży, parkingów i dziedzińców, jak i prywatnych tarasów i ogrodów.

WŁAŚCIWOŚCI

NASIĄKLIWOŚĆ PN-EN 1339

PN-EN 1339

KL. 4 „I”

wystarczająca

PN-EN 1339

kl. 2 „B” 

kl. 3 „D”

Kl. 1 „N”
wys. +/- 3 mm

 szer., dł. +/- 5mm

Kl. 1 „S”

MROZOODPORNOŚĆ

ODCHYŁKI 
WYMIAROWE

WYTRZYMAŁOŚĆ
 NA ZGINANIE

ODPORNOŚĆ
 NA ŚCIERANIE

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

SOLID, STYLE, MULTI,  
ECOSOLID, CUBE,

  SMART, MASTER, MASTER XL, 

norma

TYPOWE 
WARTOŚCI

VJETRA®, PERFECT

NORMA
TYPOWE 

WARTOŚCI

PN-EN 1338

PN-EN 1338

PN-EN 1339

PN-EN 1339

PN-EN 1339

PN-EN 1338

PN-EN 1338

PN-EN 1338

PN-EN 1338

NORMA

3,6MPa 
(wytrzymałość

na rozciąganie przy

 rozłupywaniu)

wystarczająca

kl. 2 „B”

kl. 3 „D”

wys. +/- 3 mm
 szer., dł. +/- 2mm

KL. 4 „I”
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3.  KARTA  PRODUKTU  –  DANE  T ECHNICZNE:

48 szt./8 warstw
/1200 kg

48 szt./8 warstw
/1200 kg

7

WYMIARY 
(CM)

GRUBOŚĆ
(CM)

ILOŚĆ
 NA PALECIE

/ILOŚĆ WARSTW
/WAGA PALETY

120 szt./8 warstw
/1260 kg7

80
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2
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7

80

2
0

8 kpl./8 warstw
/1050 kg7

60 szt./10 warstw
/1100 kg5

40

4
0

20 2060

8
0

40 3030

NAZWA

SOLID

eco SOLID

STYLE

MULTI

CUBE

KOLORY

white,
 gray, 
steel,

 carbon,

white
 gray 
steel

 carbon

white
 gray 
steel

 carbon

white
 gray 
steel

 carbon

white
 gray 
steel

 carbon

Nawierzchnie zewnętrzne -
 biologicznie czynne -

 tarasy, alejki i ścieżki ogrodowe,
 chodniki, dziedzińce, pasaże. 

Przy odpowiednio
 przygotowanym podłożu

 również podjazdy, 
parkingi dla samochodów 
osobowych. Zastosowanie

 przy obciążeniu ruchem
 samochodowym do 3,5t

 uwarunkowane jest
 wykonaniem podbudowy

 zgodnie z wytycznymi
 producenta.

nawierzchnie  zewnętrzne 
 na tarasy, alejki i ścieżki

 ogrodowe, chodniki, 
dziedzińce, pasaże 

(obciążane tylko ruchem
 pieszym)

nawierzchnie  zewnętrzne 
 na tarasy, alejki i ścieżki

 ogrodowe, chodniki, 
dziedzińce, pasaże 

(obciążane tylko
 ruchem pieszym).

Tarasy, alejki i ścieżki ogrodowe,
 chodniki, dziedzińce, pasaże,

 podjazdy i parkingi
 dla samochodów osobowych.
Zastosowanie przy obciążeniu

 ruchem samochodowym do 3,5t 
uwarunkowane jest 

wykonaniem podbudowy
 zgodnie z wytycznymi

 producenta.

ZASTOSOWANIE

8,36m2/8 warstw
8 /1540 kg

white
 gray 
steel

 carbon

7,68 m2/8 warstw
8

/1340 kg

white
 gray 
stee,

 carbon

 Tarasy, alejki i ścieżki 
ogrodowe,

 chodniki, dziedzińce, pasaże,
 podjazdy i parkingi dla

 samochodów osobowych.
Zastosowanie przy obciążeniu

 ruchem samochodowym
 do 3,5 t uwarunkowane 

jest wykonaniem podbudowy 
zgodnie z wytycznymi

 producenta.

10,66 m2/9 warstw
6

/1400 kg

white
 gray 
steel

 carbon

 Tarasy, alejki i ścieżki 
ogrodowe,

 chodniki, dziedzińce, pasaże,
 podjazdy i parkingi dla

 samochodów osobowych.
Zastosowanie przy obciążeniu

 ruchem samochodowym
 do 3,5 t uwarunkowane 

jest wykonaniem podbudowy 
zgodnie z wytycznymi

 producenta.

WYMIARY 
(CM)

GRUBOŚĆ
(CM)

ILOŚĆ
 NA PALECIE

/ILOŚĆ WARSTW
/WAGA PALETY

NAZWA KOLORY ZASTOSOWANIE

MASTER

SMART

PERFECT

 Tarasy, alejki i ścieżki
 ogrodowe, chodniki, 
dziedzińce, pasaże,
 podjazdy i parkingi

 dla samochodów
 osobowych. Zastosowanie 

przy  obciążeniu ruchem
 samochodowym

 do 3,5t uwarunkowane
 jest wykonaniem

 podbudowy
 zgodnie z wytycznymi

 IBDiM  dostępnymi 
u producenta.

 Tarasy, alejki i ścieżki 
ogrodowe,

 chodniki, dziedzińce, pasaże,
 podjazdy i parkingi dla

 samochodów osobowych.
Zastosowanie przy obciążeniu

 ruchem samochodowym
 do 3,5 t uwarunkowane 

jest wykonaniem podbudowy 
zgodnie z wytycznymi

 producenta.

MASTER
XL 8 /1460 kg

white
 gray 
steel

 carbon

 Tarasy, alejki i ścieżki 
ogrodowe,

 chodniki, dziedzińce, pasaże,
 podjazdy i parkingi dla

 samochodów osobowych.
Zastosowanie przy obciążeniu

 ruchem samochodowym
 do 3,5 t uwarunkowane 

jest wykonaniem podbudowy 
zgodnie z wytycznymi

 producenta.

7,93m2/7 warstw

VJETRA®
4,98 m2/8 warstw

8
/950 kg

white
 gray 
stee,

 carbon

 -ruch pieszy: tarasy, alejki
 i ścieżki ogrodowe,

 chodniki, dziedzińce, pasaże:
 40% i więcej  powierzchni

 biologicznie czynnej
-  podjazdy i parkingi dla

 samochodów osobowych:
 od 1 do 40%powierzchni 

biologicznie  czynnej
- ruch pojazdów 3,5 - 12 ton:
 0% powierzchni biol. czynnej

- ruch ciężki KR3:
 0% powierzchni biol. czynnej.
Zastosowanie przy obciążeniu

 ruchem samochodowym
do 3,5 t., do 12 t. oraz obciążeniu
 ruchem ciężkim  uwarunkowane 

jest wykonaniem podbudowy 
zgodnie z wytycznymi

 producenta.
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4. UŻYTKOWANIE:

5. PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE:

6. IMPREGNACJA:

7. PAKOWANIE:

8. TRANSPORT I ODBIÓR:

9. SKŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE:

10. ZABUDOWA:

Beton nie jest odporny na zarysowania i uderzenia, w szczególności ostrymi przedmiotami.
4.1 Użytkowanie w zimie – Produkty z betonu są odporne na działanie warunków atmosferycznych, w tym 
minusowych temperatur, co pozwala na użytkowanie ich na zewnątrz przez cały rok.  Do usuwania śniegu 
i lodu z betonu nie wolno używać środków odladzających  oraz ostrych narzędzi.

Wszelkie zanieczyszczenia należy usuwać na bieżąco, gdyż pozostawienie ich może spowodować powstanie 
plam i odbarwień. Mycie za pomocą myjki ciśnieniowej.

Ze względu na lakierowanie na linii produkcji nawierzchnie Modern Line nie wymagają impregnacji. Trwałość 
powłoki lakierowanej wynosi do 1 roku w zależności od intensywności użytkowania. Po tym okresie 
powierzchnia wymaga odnowienia.

Nawierzchnie betonowe są odpowiednio zabezpieczone oraz transportowane na specjalnie do tego celu 
przeznaczonych paletach w dwóch rozmiarach (paleta euro o wymiarach 1200cmx800 cm lub paleta 
specjalna o wymiarach 1200cmx1000cm). Nawierzchnie do transportu układane są warstwami. Ilość warstw 
jest różna w zależności od rodzaju produktu (zgodnie z tabelą punkt 3 „Karta produktu”). Warstwy 
rozdzielone są w sposób zabezpieczający je przed zarysowaniem. W przypadku płyt Solid, Style, ecoSolid, 
Cube pomiędzy paletą i dolną warstwą znajduje się arkusz styropianu. Płyta ecoSolid posiada dodatkowe 
zabezpieczenia „zębów” w postaci przekładek drewnianych. Zabezpieczenie nawierzchni do transportu po 
ułożeniu na palecie realizowane jest poprzez:
- nakrycie ich folią przezroczystą a następnie folią z identyfikacją wizualną marki - logo Modern Line,
- trwałe i stabilne przymocowanie płyt do palety paskami spinającymi  (pion i poziom).

8.1 Transport: Nawierzchnie Modern Line pakowane na paletach o różnych rozmiarach można 
transportować samochodami. Podczas transportu palet należy zachować szczególną ostrożność.  Palet nie 
wolno przewracać i rzucać. Spiętrzanie – maksymalnie 3 palety, w przypadku kostki Smart – 4. Rozładunek
 i transport na placu budowy powinny odbywać się za pomocą wózków widłowych. Rozstaw wideł powinien 
zostać dostosowany do wymiaru palety. Unikać uginania się palet. Przemieszczać powoli i ostrożnie.
8.2. Odbiór: Po dostarczeniu nawierzchni na miejsce należy niezwłocznie dokonać odbioru ilościowego 
i jakościowego produktów. Zamawiający powinien niezwłocznie zgłosić wszelkie nieprawidłowości 
producentowi.

Palety składować wyłącznie na płaskim podłożu. Piętrowanie – maksymalnie 3 palety w pionie, w przypadku 
kostki Smart – 4 palety w pionie. Nie wolno przekraczać ilości sztuk/m2 na palecie (zgodnie z punktem 
3 „Karta produktu”). Opakowanie nie zabezpiecza produktów przed działaniem warunków atmosferycznych. 
W wyniku naturalnych procesów fizycznych i chemicznych zachodzących pośrednio w betonie i jego 
otoczeniu na przechowywanych elementach mogą pojawić odbarwienia i wykwity – nie są to wady 
produktu, ale wpływają na jego estetykę.

Właściwe wykonanie podbudowy jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego ułożenia nawierzchni. 
Zabudowa zgodna ze sztuką budowlaną.

NAZWA PRODUKTU/
UKŁAD ELEMENTÓW

NA PALECIE*

VJETRA®

Kostka o prostej  linii
brzegowej, płaskiej powierzchni
 i kształcie wielokąta.
Odstępniki dystansowe 
klasycznej wielkości.
Wzór składa się
z 1 elementu. Kostka  wykonana
w technologii dwuzasypowej.
Szerokość  fugi 3-5 mm.

UWAGI
PRZYKŁADOWA

ZABUDOWA

podsypka piaskowa 3 cm

30 cmtłuczeń łamany
 zagęszczony

grunt rodzimy

ruch pieszy

3 cm

10 cm

30 cm

podsypka piaskowa

drobny tłuczeń

 tłuczeń łamany
zagęszczony

grunt rodzimy

ruch pieszo - jezdny
do 3,5 t.

3 cm

ruch jezdny
powyżej  3,5 t.
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wolno przewracać i rzucać. Spiętrzanie – maksymalnie 3 palety, w przypadku kostki Smart – 4. Rozładunek
 i transport na placu budowy powinny odbywać się za pomocą wózków widłowych. Rozstaw wideł powinien 
zostać dostosowany do wymiaru palety. Unikać uginania się palet. Przemieszczać powoli i ostrożnie.
8.2. Odbiór: Po dostarczeniu nawierzchni na miejsce należy niezwłocznie dokonać odbioru ilościowego 
i jakościowego produktów. Zamawiający powinien niezwłocznie zgłosić wszelkie nieprawidłowości 
producentowi.

Palety składować wyłącznie na płaskim podłożu. Piętrowanie – maksymalnie 3 palety w pionie, w przypadku 
kostki Smart – 4 palety w pionie. Nie wolno przekraczać ilości sztuk/m2 na palecie (zgodnie z punktem 
3 „Karta produktu”). Opakowanie nie zabezpiecza produktów przed działaniem warunków atmosferycznych. 
W wyniku naturalnych procesów fizycznych i chemicznych zachodzących pośrednio w betonie i jego 
otoczeniu na przechowywanych elementach mogą pojawić odbarwienia i wykwity – nie są to wady 
produktu, ale wpływają na jego estetykę.

Właściwe wykonanie podbudowy jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego ułożenia nawierzchni. 
Zabudowa zgodna ze sztuką budowlaną.

NAZWA PRODUKTU/
UKŁAD ELEMENTÓW

NA PALECIE*

VJETRA®

Kostka o prostej  linii
brzegowej, płaskiej powierzchni
 i kształcie wielokąta.
Odstępniki dystansowe 
klasycznej wielkości.
Wzór składa się
z 1 elementu. Kostka  wykonana
w technologii dwuzasypowej.
Szerokość  fugi 3-5 mm.

UWAGI
PRZYKŁADOWA

ZABUDOWA

podsypka piaskowa 3 cm

30 cmtłuczeń łamany
 zagęszczony

grunt rodzimy

ruch pieszy

3 cm

10 cm

30 cm

podsypka piaskowa

drobny tłuczeń

 tłuczeń łamany
zagęszczony

grunt rodzimy

ruch pieszo - jezdny
do 3,5 t.

3 cm

ruch jezdny
powyżej  3,5 t.



NAZWA PRODUKTU/
UKŁAD ELEMENTÓW

NA PALECIE*

MULTI

ecoSOLID Podłużna płyta o prostej linii
brzegowej i płaskiej powierzchni 
zabezpieczonej wokół obwodu
specjalnym profilowaniem.
Odstępniki dystansowe
w specjalnym powiększonym
wymiarze. Wzór składa się
z jednego powtarzalnego
elementu. Szerokość fugi
3-5 mm.

UWAGI

Płyta w kształcie trapezu
o  płaskiej powierzchni
zabezpieczonej wokół obwodu
specjalnym profilowaniem.
Odstępniki dystansowe
w specjalnym powiększonym
wymiarze. Wzór składa się
z trzech elementów. 
Szerokość fugi 3-5 mm.

podsypka piaskowa 3 cm

30 cmtłuczeń łamany
 zagęszczony

grunt rodzimy

ruch pieszy

NAZWA PRODUKTU/
UKŁAD ELEMENTÓW

NA PALECIE*

STYLE

CUBE

Kwadratowa płyta o płaskiej
powierzchni licowej
zabezpieczonej wokół obwodu
zaokrągloną fazą. Odstępniki
dystansowe powiększone.
Wzór składa się z jednego
elementu. Płyta wykonana
w technologii dwuzasypowej.
 Szerokość fugi 3-5 mm.

UWAGI

Podłużna płyta o prostej linii
brzegowej i rowkowanej
powierzchni zabezpieczonej
wokół obwodu specjalnym
profilowaniem. Odstępniki
dystansowe w specjalnym
powiększonym wymiarze.
Wzór składa się z jednego
powtarzalnego elementu.
Zachować ostrożność podczas
zabudowy oraz użytkowania
z uwagi na możliwe uszkodzenia
mechaniczne powierzchni. 
Wymagane ułożenie
z zachowaniem odpowiedniego
odprowadzenia wody. 

podsypka piaskowa 3 cm

30 cmtłuczeń łamany
 zagęszczony

grunt rodzimy

ruch pieszy

SOLID Podłużna płyta 
o prostej linii brzegowej
i płaskiej powierzchni
zabezpieczonej wokół
obwodu specjalnym profilowaniem.
Odstępniki dystansowe 
w specjalnym powiększonym
wymiarze. Wzór składa się 
z jednego powtarzalnego 
elementu. Szerokość fugi
3-5 mm.

11. Normy i atesty: 

Produkty Modern Line są zgodne z normami:
- PN-EN 1339:2005+AC:2007 „Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań”.
- PN-EN 1338:2005+AC:2007 „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”.

Kostka o prostej linii brzegowej
zabezpieczonej mikrofazą
i płaskiej powierzchni licowej.
Odstępniki dystansowe klasycznej
wielkości. Wzór składa się
z 3 elementów pakowanych
łącznie. Szerokość fugi 
3-5 mm.

Kostka o prostej linii brzegowej
i płaskiej powierzchni.
Odstępniki dystansowe
w specjalnym powiększonym
wymiarze. Wzór składa się
z 3 elementów pakowanych
łącznie. Kostka wykonana
w technologii dwuzasypowej.
Szerokość  fugi 3- 5 mm.

PERFECT

SMART

PRZYKŁADOWA
ZABUDOWA

PRZYKŁADOWA
ZABUDOWA

*Ze względów technologicznych układ elementów na palecie może ulec zmianie.
Wszystkie nawierzchnie należy wykonywać zgodnie z wytycznymi GDDKiA nr D-05.03.23.

podsypka piaskowa 3 cm

30 cmtłuczeń łamany
 zagęszczony

grunt rodzimy

ruch pieszy

3 cm

10 cm

30 cm

podsypka piaskowa

drobny tłuczeń

 tłuczeń łamany
zagęszczony

grunt rodzimy

ruch pieszo - jezdny
do 3,5 t.

Kostka o prostej linii brzegowej
i płaskiej powierzchni.
Odstępniki dystansowe
blokowe klasycznej wielkości.
Wzór składa się
z 6 elementów pakowanych
łącznie. Kostka wykonana
w technologii dwuzasypowej.
Szerokość  fugi 3- 5 mm.

MASTER

MASTER XL

3 cm

10 cm

30 cm

podsypka piaskowa

drobny tłuczeń

 tłuczeń łamany
zagęszczony

grunt rodzimy

ruch pieszo - jezdny
do 3,5 t.

Kostka o prostej linii brzegowej
i płaskiej powierzchni.
Odstępniki dystansowe
blokowe klasycznej wielkości.
Wzór składa się
z 5 elementów pakowanych
łącznie. Kostka wykonana
w technologii dwuzasypowej.
Szerokość  fugi 3- 5 mm.



NAZWA PRODUKTU/
UKŁAD ELEMENTÓW

NA PALECIE*

MULTI

ecoSOLID Podłużna płyta o prostej linii
brzegowej i płaskiej powierzchni 
zabezpieczonej wokół obwodu
specjalnym profilowaniem.
Odstępniki dystansowe
w specjalnym powiększonym
wymiarze. Wzór składa się
z jednego powtarzalnego
elementu. Szerokość fugi
3-5 mm.

UWAGI

Płyta w kształcie trapezu
o  płaskiej powierzchni
zabezpieczonej wokół obwodu
specjalnym profilowaniem.
Odstępniki dystansowe
w specjalnym powiększonym
wymiarze. Wzór składa się
z trzech elementów. 
Szerokość fugi 3-5 mm.

podsypka piaskowa 3 cm

30 cmtłuczeń łamany
 zagęszczony

grunt rodzimy

ruch pieszy

NAZWA PRODUKTU/
UKŁAD ELEMENTÓW

NA PALECIE*

STYLE

CUBE

Kwadratowa płyta o płaskiej
powierzchni licowej
zabezpieczonej wokół obwodu
zaokrągloną fazą. Odstępniki
dystansowe powiększone.
Wzór składa się z jednego
elementu. Płyta wykonana
w technologii dwuzasypowej.
 Szerokość fugi 3-5 mm.

UWAGI

Podłużna płyta o prostej linii
brzegowej i rowkowanej
powierzchni zabezpieczonej
wokół obwodu specjalnym
profilowaniem. Odstępniki
dystansowe w specjalnym
powiększonym wymiarze.
Wzór składa się z jednego
powtarzalnego elementu.
Zachować ostrożność podczas
zabudowy oraz użytkowania
z uwagi na możliwe uszkodzenia
mechaniczne powierzchni. 
Wymagane ułożenie
z zachowaniem odpowiedniego
odprowadzenia wody. 

podsypka piaskowa 3 cm

30 cmtłuczeń łamany
 zagęszczony

grunt rodzimy

ruch pieszy

SOLID Podłużna płyta 
o prostej linii brzegowej
i płaskiej powierzchni
zabezpieczonej wokół
obwodu specjalnym profilowaniem.
Odstępniki dystansowe 
w specjalnym powiększonym
wymiarze. Wzór składa się 
z jednego powtarzalnego 
elementu. Szerokość fugi
3-5 mm.

11. Normy i atesty: 

Produkty Modern Line są zgodne z normami:
- PN-EN 1339:2005+AC:2007 „Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań”.
- PN-EN 1338:2005+AC:2007 „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”.

Kostka o prostej linii brzegowej
zabezpieczonej mikrofazą
i płaskiej powierzchni licowej.
Odstępniki dystansowe klasycznej
wielkości. Wzór składa się
z 3 elementów pakowanych
łącznie. Szerokość fugi 
3-5 mm.

Kostka o prostej linii brzegowej
i płaskiej powierzchni.
Odstępniki dystansowe
w specjalnym powiększonym
wymiarze. Wzór składa się
z 3 elementów pakowanych
łącznie. Kostka wykonana
w technologii dwuzasypowej.
Szerokość  fugi 3- 5 mm.

PERFECT

SMART

PRZYKŁADOWA
ZABUDOWA

PRZYKŁADOWA
ZABUDOWA

*Ze względów technologicznych układ elementów na palecie może ulec zmianie.
Wszystkie nawierzchnie należy wykonywać zgodnie z wytycznymi GDDKiA nr D-05.03.23.

podsypka piaskowa 3 cm

30 cmtłuczeń łamany
 zagęszczony

grunt rodzimy

ruch pieszy

3 cm

10 cm

30 cm

podsypka piaskowa

drobny tłuczeń

 tłuczeń łamany
zagęszczony

grunt rodzimy

ruch pieszo - jezdny
do 3,5 t.

Kostka o prostej linii brzegowej
i płaskiej powierzchni.
Odstępniki dystansowe
blokowe klasycznej wielkości.
Wzór składa się
z 6 elementów pakowanych
łącznie. Kostka wykonana
w technologii dwuzasypowej.
Szerokość  fugi 3- 5 mm.

MASTER

MASTER XL

3 cm

10 cm

30 cm

podsypka piaskowa

drobny tłuczeń

 tłuczeń łamany
zagęszczony

grunt rodzimy

ruch pieszo - jezdny
do 3,5 t.

Kostka o prostej linii brzegowej
i płaskiej powierzchni.
Odstępniki dystansowe
blokowe klasycznej wielkości.
Wzór składa się
z 5 elementów pakowanych
łącznie. Kostka wykonana
w technologii dwuzasypowej.
Szerokość  fugi 3- 5 mm.
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