


Zapraszam do zapoznania się z informacją o firmie WRKB-Granit, a zwłaszcza do prze-
śledzenia naszej oferty obejmującej szerokie spektrum wyrobów z granitu, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kostki granitowej.

Na rynku kamienia naturalnego istniejemy od 1997 roku. Osobiście z tą branżą związa-
ny jestem od 1985 roku.

Długoletnie doświadczenie w branży, chęć zdyskontowania posiadanej wiedzy tech-
nicznej i rynkowej, a także potrzeba wprowadzenia nowego, bardziej innowacyjnego 
spojrzenia na proces obróbki granitu, skłoniły mnie do stworzenia i rozwoju firmy.

Od początku naszej działalności postawiliśmy na wysoką jakość i różnorodność na-
szych produktów.

Oprócz walorów estetycznych bardzo istotne są dla nas cechy użytkowe oferowanych 
produktów. Połączenie tych dwóch aspektów zaowocowało wprowadzeniem na rynek 
unikalnego w skali kraju produktu - kostki brukowej oflisowanej, z górną powierzchnią 
płomieniowaną, spodem i bokami o naturalnym przełomie.

Elastyczność naszego działania doceniają największe firmy wykonawcze w kraju  
i za granicą, ale również wykonawcy świadczący usługi na rzecz klientów indywidual-
nych, a często też sami klienci indywidualni, którzy należą do grona naszych odbiorców.

Niezależenie od tego czy reprezentujecie Państwo międzynarodową firmę wyko-
nawczą, czy myślicie o wykorzystaniu naszych produktów podczas budowy domu, za-
pewniam, że otrzymacie najwyższej jakości produkt, o dużych walorach estetycznych  
i użytkowych.

Działając w branży, która nierozerwalnie związana jest z otaczającą nas naturą, wiel-
ką wagę przykładamy do technologii przyjaznej dla środowiska i ludzi. Inwestujemy  
w zaawansowane technologie, unowocześniamy naszą linię produkcyjną, dbamy o pra-
cowników.

Z  przyjemnością  powitam  Państwa  w  gronie  naszych  Klientów.

Z poważaniem 

Prezes Zarządu

Drodzy Klienci



Kamień towarzyszy człowiekowi od początków naszego 
istnienia na Ziemi. Przez tysiące lat stanowił niezastą-
piony materiał do budowy domów, dróg, ale też biżuterii, 
przedmiotów kultu religijnego czy artykułów codziennego 
użytku.

Niebagatelną rolę wśród kamieni używanych przez czło-
wieka do różnych celów, odgrywa granit. Jest to szczegól-
ny kamień, przede wszystkim ze względu na swoje cechy 
fizyczne i aspekty użytkowe, ale również ze względu na 
wysokie walory estetyczne.

O wysokich walorach użytkowych granitu decydują:
• duża odporność na różnorodne warunki atmosferyczne, 

w tym wysokie i niskie temperatury czy długotrwałe 
działanie wody,

• odporność na ściskanie, a tym samym bardzo niska po-
datność na odkształcenia, wysoka trwałość,

• stosunkowo duża łatwość obróbki, co umożliwia uzyska-
nie wymaganych kształtów, czy odpowiedniej powierzchni 
wyrobu z granitu.
Również aspekty wizualne decydują o tym, że ten rodzaj 
kamienia należy do najbardziej popularnych, szlachetnych 
materiałów budowlanych. 

Do najważniejszych cech związanych z wyglądem granitu 
należą:
• różnorodna dostępna kolorystyka granitu,
• ciekawa, zróżnicowana faktura kamienia,
• możliwość uzyskania powierzchni od całkowicie gładkiej, 

z połyskiem, matowej, czy łupanej odpowiadającej natu-
ralnemu kamieniowi.

Wymienione atrybuty sprawiają, że po ten rodzaj kamienia 
coraz częściej sięgają architekci krajobrazu, czy architekci 
wnętrz. Jest on nieodzownym materiałem wykorzystywa-
nym w procesie renowacji zabytków, obiektów sakralnych 
czy historycznych starówek miast.

Jego zalety docenili również architekci specjalizujący się 
w projektowaniu nowoczesnych brył architektonicznych. 
Materiał ten doskonale komponuje się ze szkłem, meta-
lem i innymi materiałami używanymi w budownictwie.

Dla budownictwa drogowego jest to jeden z ważniejszych 
materiałów budowlanych.

Znajduje on również szerokie zastosowanie w budownic-
twie jednorodzinnym czy w małej architekturze zlokalizo-
wanej w parkach, na skwerach i terenach zielonych. 

Po okresie, kiedy wydawało się, że kamień naturalny zo-
stanie wyparty przez tańsze, ale mniej trwałe substytuty, 
powraca on do powszechnego zastosowania, jako ma-
teriał uniwersalny, doskonale komponujący się zarówno  
z przyrodą jak i nowoczesną architekturą. 

Zalety kamienia



RODZAJ 
TOWARU

Kostka brukowa o naturalnym przełomie.

NORMA PN-EN 1342:2013-05E

ZAMIERZONE 
ZASTOSOWANIE

Jako materiał brukowy, dla ruchu pieszego i kołowego.

RODZAJ 
TOWARU

Kostka brukowa, górna powierzchnia płomieniowana, spód cięty, boki o natural-
nym przełomie.

NORMA PN-EN 1342:2013-05E

ZAMIERZONE 
ZASTOSOWANIE:

Jako materiał brukowy, dla ruchu pieszego i kołowego.

Rozmiar Rozmiar 
nominalny

Wydajność 
m2/t

Dopuszczalne 
odchyłki (wymiar lica 

i grubość)*

Nieregularność 
płaszczyzn Klasa wykonania

4/6 5x5x5 cm 8,5 ± 10 mm ± 10 mm Klasa 1

7/9 8x8x8 cm 6,0 ± 15 mm ± 10 mm Klasa 1

8/11 9x9x9 cm 4,5 ± 15 mm ± 10 mm Klasa 1

15/17 16x16x16 cm 2,5 ± 15 mm ± 10 mm Klasa 1

Grubość
nominalna

Wymiar nominalny 
powierzchni licowej

Dopuszczalne 
odchyłki grubości

Dopuszczalne od-
chyłki powierzchni 

licowej

Nieregularność 
płaszczyzny 

licowej

Klasa 
wykonania

60 mm do 120x240 mm ± 7 mm ± 10 mm ± 5 mm Klasa 1

80 mm do 160x320 mm ± 10 mm ± 15 mm ± 5 mm Klasa 1

100 mm do 200x400 mm ± 10 mm ± 15 mm ± 5 mm Klasa 1

*dostarczana kostka jest przeznaczona głównie dla układów nieprostoliniowych, więc w dostarczonych 
partiach może znajdować się około 15 % kostek mniejszych i większych

KOSTKA BRUKOWA 
o naturalnym przełomie

Naturalny przełom  poszczególnych boków tego wyrobu  gwarantuje bardzo dobrą stabilność 
ułożonej nawierzchni przy jednoczesnym zachowaniu naturalnego koloru i charakteru kostki brukowej.

KOSTKA BRUKOWA 
górna powierzchnia płomieniowana, spód cięty, 
boki o naturalnym przełomie

Wyrób ten pozwala na uzyskanie równej powierzchni o eleganckim i nowoczesnym wyglądzie , 
jest prosty do ułożenia.

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA

KULLAGNEJSSZWED VANGA BOHUS RED FLIVIK KULLAGNEJSSZWED VANGA BOHUS RED SZARYFLIVIK



RODZAJ 
TOWARU

 Kostka brukowa oflisowana, górna powierzchnia płomieniowana, spód i boki o 
naturalnym przełomie.

NORMA PN-EN 1342:2013-05E

ZAMIERZONE 
ZASTOSOWANIE

Jako materiał brukowy, dla ruchu pieszego i kołowego.

Rozmiar Rozmiar 
nominalny

Wydajność 
m2/t

Dopuszczalne 
odchyłki (wymiar lica 

i grubość)*

Nieregularność 
płaszczyzn Klasa wykonania

4/6 5x5x5 cm 8,5 ± 10 mm ± 10 mm Klasa 1

7/9 8x8x8 cm 6,0 ± 15 mm ± 10 mm Klasa 1

8/11 9x9x9 cm 4,5 ± 15 mm ± 10 mm Klasa 1

15/17 16x16x16 cm 2,5 ± 15 mm ± 10 mm Klasa 1

KOSTKA BRUKOWA 
oflisowana, górna powierzchnia płomieniowana, spód i boki o naturalnym 
przełomie

Wyrób ten pozwala na uzyskanie równej i stabilnej nawierzchni, która do tej pory była możliwa do uzyska-
nia w przypadku kostki o naturalnym przełomie.

KOLORYSTYKA

GNEJSSZWED VANGA BOHUS RED SZARYFLIVIK

RODZAJ 
TOWARU

Kostka brukowa o naturalnym przełomie, otaczana.

NORMA PN-EN 1342:2013-05E

ZAMIERZONE 
ZASTOSOWANIE:

 Jako materiał brukowy, dla ruchu pieszego i kołowego.

KOSTKA BRUKOWA 
o naturalnym przełomie, otaczana

Dzięki otaczaniu  uzyskujemy efekt „postarzenia” kostki , ułożona powierzchnia jest gładsza i bardziej 
wyślizgana.  „Rustykalny”  charakter  uzyskanej powierzchni jest stosowany  najczęściej w strefach 
zabytkowych  obiektów w celu uzyskania spójnej całości.

KOLORYSTYKA

Rozmiar Rozmiar 
nominalny

Wydajność 
m2/t

Dopuszczalne 
odchyłki (wymiar lica 

i grubość)*

Nieregularność 
płaszczyzn Klasa wykonania

4/6 5x5x5 cm 8,5 ± 10 mm ± 10 mm Klasa 1

7/9 8x8x8 cm 6,0 ± 15 mm ± 10 mm Klasa 1

8/11 9x9x9 cm 4,5 ± 15 mm ± 10 mm Klasa 1

15/17 16x16x16 cm 2,5 ± 15 mm ± 10 mm Klasa 1

*dostarczana kostka jest przeznaczona głównie dla układów nieprostoliniowych, więc w dostarczonych 
partiach może znajdować się około 15 % kostek mniejszych i większych

GNEJSSZWED VANGA BOHUS RED FLIVIK



RODZAJ 
TOWARU

Opornik drogowy cięty, płomieniowany.

NORMA PN-EN 1343:2013-05E

ZAMIERZONE 
ZASTOSOWANIE

Jako obramowanie drogi lub ścieżki.

Dzięki zastosowaniu tego wyrobu uzyskuje się trwałą i bardzo solidną barierę boczną konstrukcji drogi 
lub ścieżki, odpowiednio zastosowane oporniki można używać wielokrotnie  w bardzo wielu rozwiąza-
niach architektonicznych.

KOLORYSTYKA

Nominalny prze-
krój (szeokość/

wysokość)

Dopuszczalne 
odchyłki 

wysokości

Dopuszczalne 
odchyłki od 
szerokości

Prostoliniowość 
krawędzi równo-
ległych do górnej 

powierzchni

Prostoliniowość 
krawędzi prosto-
padłych do górnej 

powierzchni

Prostokątność po-
wierzchni przedniej 

do powierzchni 
górnej

Wichrowatość 
górnej płasz-

czyzny

Prostokątność 
pomiędzy górną 

płaszczyzną a płasz-
czyzną stykową

Klasa 
wykonania

60/200 mm ± 10 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 7 mm ± 5 mm ± 5 mm H1

80/200 mm ± 10 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 7 mm ± 5 mm ± 5 mm H1

80/250 mm ± 10 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 7 mm ± 5 mm ± 5 mm H1

100/200 mm ± 10 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 7 mm ± 5 mm ± 5 mm H1

100/250 mm ± 10 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 7 mm ± 5 mm ± 5 mm H1

OPORNIK DROGOWY 
cięty, płomieniowany

GNEJSSZWED VANGA BOHUS RED SZARYFLIVIK

RODZAJ 
TOWARU

Opornik drogowy z łupaną główką o bokach płomieniowanych.

NORMA PN-EN 1343:2013-05E

ZAMIERZONE 
ZASTOSOWANIE:

Jako obramowanie drogi lub ścieżki.

OPORNIK DROGOWY 
z łupaną główką o bokach płomieniowanych

Dzięki zastosowaniu tego wyrobu uzyskuje się trwałą i bardzo solidną barierę boczną konstrukcji drogi 
lub ścieżki, odpowiednio zastosowane oporniki można używać wielokrotnie  w bardzo wielu rozwiąza-
niach architektonicznych.

KOLORYSTYKA

Nominalny prze-
krój (szeokość/

wysokość)

Dopuszczalne 
odchyłki 

wysokości

Dopuszczalne 
odchyłki od 
szerokości

Prostoliniowość 
krawędzi równo-
ległych do górnej 

powierzchni

Prostoliniowość 
krawędzi prosto-
padłych do górnej 

powierzchni

Prostokątność po-
wierzchni przedniej 

do powierzchni 
górnej

Wichrowatość 
górnej płasz-

czyzny

Prostokątność 
pomiędzy górną 

płaszczyzną a płasz-
czyzną stykową

Klasa 
wykonania

60/200 mm ± 10 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 7 mm ± 5 mm ± 5 mm H1

80/200 mm ± 10 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 7 mm ± 5 mm ± 5 mm H1

80/250 mm ± 10 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 7 mm ± 5 mm ± 5 mm H1

100/200 mm ± 10 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 7 mm ± 5 mm ± 5 mm H1

100/250 mm ± 10 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 7 mm ± 5 mm ± 5 mm H1

GNEJSSZWED VANGA BOHUS RED SZARYFLIVIK



RODZAJ 
TOWARU

Kamień murowy okładzinowy.

NORMA PN-EN 771-6+A1:2015-10E

ZAMIERZONE 
ZASTOSOWANIE:

Do konstrukcji muru.

Długość Szerokość Wysokość Szacunkowa masa 
1 sztuki

200 mm 120 mm 100 mm 6,5 kg

250 mm 150 mm 100 mm 10,5 kg

Opis Dopuszczalne odchylenie

Dopuszczalne odchylenie od nominalnej wysokości i długości ± 5 mm

Dopuszczalne odchylenie od nominalnej grubości (pow. łupana) ± 25 mm

Dopuszczalne odchylenie od prostokątności ±  0,5 %

Dopuszczalne odchylenie od płaskości powierzchni ± 25 mm

KAMIEŃ MUROWY OKŁADZINOWY  

Dzięki temu produktowi możliwe jest uzyskanie powierzchni licowej muru o bardzo małych i równych 
fugach , natomiast dzięki naturalnemu przełomowi widoczna powierzchnia muru zachowuje naturalny 
kolor i charakter użytego do produkcji surowca

KOLORYSTYKA

Standardowe rozmiary:

Dopuszczalne odchyłki:

SZWED VANGA BOHUS RED

RODZAJ 
TOWARU

Kamień murowy o naturalnym przełomie.

NORMA PN-EN 771-6+A1:2015-10E

ZAMIERZONE 
ZASTOSOWANIE:

Do konstrukcji muru.

Długość Szerokość Wysokość Szacunkowa masa 
1 sztuki

400 mm 200 mm 200 mm 40-50 kg

400 mm 200 mm 100 mm 20-25 kg

Opis Dopuszczalne odchylenie

Dopuszczalne odchylenie od wymiaru nominalnego ± 25 mm

Dopuszczalne odchylenie od prostokątności ±  5 %

Dopuszczalne odchylenie od płaskości powierzchni ±  5 %

KAMIEŃ MUROWY 
o naturalnym przełomie

Dzięki naturalnemu przełomowi możliwe jest uzyskanie  trwałego i silnego przewiązania poszczegól-
nych elementów muru a także uzyskanie pierwotnego koloru użytego do produkcji surowca.

KOLORYSTYKA

Standardowe rozmiary:

Dopuszczalne odchyłki:

SZWED VANGA BOHUS RED



RODZAJ 
TOWARU

Płyty chodnikowe cięte, płomieniowane.

NORMA PN-EN 1341:2013-05E

ZAMIERZONE 
ZASTOSOWANIE

Jako materiał brukowy, dla ruchu pieszego i kołowego.

PŁYTY CHODNIKOWE  
cięte, płomieniowane

Powstała nawierzchnia jest równa i komfortowa, wygodna w użytkowaniu i utrzymaniu czystości.

KOLORYSTYKA

Grubość 
nominalna

Dopuszczalne 
odchyłki 
grubości

Dopuszczalne 
różnice 

przekątnych

Dopuszczalne 
odchyłki 

powierzchni 
licowej

Prostoliniowość 
kantów

Płaskość 
powierzchni

Klasa 
wykonania:

60 mm ± 4 mm ± 6 mm ± 4 mm ± 3 mm +3 mm, -2 mm P1, D1, T1

80 mm ± 4 mm ± 6 mm ± 4 mm ± 3 mm +3 mm, -2 mm P1, D1, T1

100 mm ± 7 mm ± 6 mm ± 4 mm ± 3 mm +3 mm, -2 mm P1, D1, T1

SZWED VANGA BOHUS RED SZARYFLIVIK

RODZAJ 
TOWARU

Stopnie blokowe.

NORMA PN-EN 12059+A1:2012-02E

ZAMIERZONE 
ZASTOSOWANIE

Obrobiony element kamienny o określonych wymiarach, przeznaczony do 
wewnętrznego i zewnętrznego stosowania w budownictwie.

STOPNIE BLOKOWE 

Schody z tego produktu są znacznie trwalszym elementem architektonicznym  niż schody okładzinowe , 
jednocześnie są znacznie tańsze w bieżącym utrzymaniu i konserwacji, wyrób ten nie wymaga odlewania 
specjalnej konstrukcji nośnej jak przy schodach okładzinowych.

KOLORYSTYKA

Opis Dopuszczalne odchylenie

Dopuszczalne odchylenie od grubości nominalnej (część niewidoczna) ± 5 mm

Dopuszczalne odchylenie od grubości nominalnej (część widoczna) ±  2 mm

Dopuszczalne odchylenie od płaskości powierzchni 0,2 %, nie więcej niż 3 mm

Dopuszczalne odchylenie od szerokości stopnia ±  4 mm

Dopuszczalne odchylenie od długości stopnia ±  5 mm

Dopuszczalne odchyłki:

GNEJSSZWED VANGA BOHUS RED FLIVIK



Początki firmy sięgają 1997 roku, kiedy to Józef Bobel 
rozpoczął działalność gospodarczą obejmującą usługi 
konsultingowe z zakresu wydobycia i przerobu kamienia 
naturalnego.

W 2005 roku firma przyjmuje nazwę WRKB-Granit  
Józef Bobel i poszerza działalność o produkcję wyrobów 
z kamienia, w pierwszym etapie - kostki surowo łupanej. 
Równocześnie rozpoczyna się dynamiczny wzrost firmy, 
zwiększa się zatrudnienie, intensyfikowana jest działal-
ność handlowa. 

Począwszy od roku 2006 sukcesywnie powiększane są 
moce produkcyjne firmy i rozszerzany jest asortyment 
produktowy, początkowo o elementy cięte, a następnie 
inne rodzaje produktów z granitu.

Wtedy też firma przenosi się do nowej siedziby zlokalizo-
wanej w miejscowości Morawa.

Dalszy rozwój firmy doprowadza do zmiany formy prawnej. 

5 grudnia 2007 roku firma przekształca się w spółkę  
z ograniczoną odpowiedzialnością. W takiej formie praw-
nej spółka działa do dziś.

Bardzo istotnym etapem rozwoju spółki było rozpo-
częcie w 2009 roku działalności produkcyjnej w Szwecji. 
Dzięki temu firma do swojej oferty wprowadziła całą 
gamę produktów z surowca najwyższej klasy o unikalnej  
i zróżnicowanej kolorystyce. 

W roku 2017 po zakończeniu etapu badawczo-rozwojowe-
go, do oferty firmy wprowadzony zostaje nowy, unikalny 
na rynku polskim produkt - kostka oflisowana, łącząca za-
lety powierzchni wykonanych z płyt granitowych i kostki 
łupanej.

Produkty oferowane przez firmę trafiają do takich odbior-
ców jak Skanska S.A., BUDIMEX S.A., czy STRABAG Sp. z o.o.

Współpraca z firmami wiodącymi na rynku budowlanym 
to kolejny etap w rozwoju i możliwość uczestniczenia  
w największych projektach budowlanych w Polsce, takich jak: 
• rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku, 
• rewitalizacja historycznego centrum miasta Łeba, 
• modernizacja linii kolejowej Warszawa-Gdynia,
• budowa drogi ekspresowej S5  Poznań - Wrocław,
• zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły,
• budowa basenu rybackiego w Porcie Ustka wraz z infra-

strukturą komunikacyjną.

Plany rozwojowe spółki zakładają umocnienie się na ryn-
ku polskim oraz ekspansję na rynki zagraniczne. Cel ten 
zostanie osiągnięty dzięki wprowadzaniu unikalnych pro-
duktów, rozwój technologiczny oraz poszerzanie kompe-
tencji handlowych.

WRKB-Granit dąży do osiągnięcia pozycji dostawcy 
pierwszego wyboru dla największych firm budowlanych 
w Polsce, ale równocześnie przy zachowaniu wysokiej 
elastyczności działania odpowiada na potrzeby średnich  
i małych firm wykonawczych, a także odbiorców indywidu-
alnych.

Rozwój spółki zawsze szedł w parze z ochroną środowiska 
i ludzi w niej pracujących, dzięki stosowaniu przyjaznych 
dla środowiska technologii oraz dbałości o bezpieczeń-
stwo i odpowiedni komfort pracy pracowników.

O firmie



Firma WRKB-Granit od początku swojego istnienia działa zgodnie z zasadami, które z jednej strony umożliwiają 
osiągnięcie sukcesu rynkowego, z drugiej natomiast dają mnóstwo satysfakcji właścicielom firmy i jej pracownikom, 
a także w pozytywny sposób wpływają na branżę kamienia i otoczenie.

Elastyczność w działaniu, to przede wszystkim umiejęt-
ność realizacji kontraktów o różnej skali, w terminach 
uwzględniających złożoność projektu budowlanego. Nie-
zależnie od skali projektu, jego budżetu i harmonogramu, 
firma zawsze zaproponuje optymalne rozwiązanie.

Innowacyjność w poszukiwaniu nowych produktów i roz-
wiązań technologicznych zaowocowała wprowadzeniem 
unikalnej kostki brukowej oflisowanej, z górną powierzch-
nią płomieniowaną, spodem i bokami o naturalnym prze-
łomie.

Działanie przyjazne środowisku, to między innymi wyko-
rzystywanie przez firmę jako surowca do dalszej obróbki, 
elementów z granitu będących odpadami powstałymi  
w procesie wydobycia i produkcji bloków granitowych.  
To również inwestycje w nowoczesną linię produkcyjną  
i zapewnienie odpowiednich warunków pracy.

Rozwój poprzez ciągłe doskonalenie procesu produkcji, 
oferowanie produktów o wysokich parametrach tech-
nicznych, spełniających najwyższe normy jakościowe, ale 
także różnorodnych pod kątem kolorystyki i formy.

Wartości




