
 

 

Przedsiębiorstwo Prywatne GAGA 

jest firmą z wieloletnim doświadcze-

niem. Jesteśmy obecni na rynku już 

od ponad 30 lat.   

 

Nasz granit zbudował już wiele 

interesujących miejsc w kraju i za-

granicą. Zachęcamy do oglądnięcia 

naszych realizacji. Posiadamy licz-

ne certyfikaty potwierdzające jakość 

produkowanych przez nas towa-

rów. Kostka granitowa, krawężnik 

granitowy, wyroby z marmuru oraz 

wyroby z granitu to podstawa naszej 

produkcji.  



Granit jako element architektury krajobrazu znaj-

duje swoje zastosowanie przy budowie ogrodzeń i 

murów. Może zostać wykorzystany do budowy 

słupków i murków do tradycyjnych ogrodzeń jak i 

przy budowie niskich lub wysokich murów. Znaj-

duje także swoje zastosowanie jako kamień na 

ścianę. W przeciwieństwie do tradycyjnej cegły 

jest w pełni odporny na warunki atmosferyczne. 

Kamień murowy może być także używany w celu 

regulacji rzek oraz jezior,   

budowania podmurówek domów oraz murów opo-

rowych na wszelkiego rodzaju skarpach oraz 

wzniesieniach. Opornik znajduje swoje zastosowa-

nie wszędzie tak gdzie przyroda łączy się z infra-

strukturą. Stanowi swego rodzaju linię odgradzają-

cą jeden element od drugiego. Używa się przy za-

gospodarowaniu chodników, ulic, podjazdów sa-

mochodowych czy skarpach ogrodowych. Elemen-

ty granitowe stanowią unikalne połączenie z kost-

ką granitową którą wyłożone są drogi i chodniki 

 

Kostka granitowa to doskonały materiał ze-

wnętrzny. Posiada doskonałą odporność na wa-

runki atmosferyczne a także dodaje niepowta-

rzalnego uroku w każdym miejscu. Produkujemy 

kostkę granitową już od ponad 30 lat co spra-

wia. Kostka granitowa spełnia wszystkie euro-

pejskie i polskie normy.  

 

 

ZEWNĘTRZNE SCHODY GRANITOWE 

 

Schody granitowe i schody marmurowe są sto-

sowane na zewnątrz ze względu na odporność 

na warunki atmosferyczne a także na praktycz-

ność w użytkowaniu. Klient posiada możliwość 

wyboru struktury produktu który wpływa na jego 

antypoślizgowość. I tak w przypadku schodów 

granitowych możemy wykonać powierzchnię 

chropowatą, paloną, matową lub polerowaną.  

Produkowana zgodnie z normami  

europejskimi. Dostępne wymiary kostki to: 

4/6, 7/9, 8/10, 9/11 oraz 15/17 cm. 

W ofercie także kostka granitowa cięta. 

Produkowana zgodnie z normami  

europejskimi. Dostępne wymiary kostki to: 4/6, 

7/9, 8/10, 9/11 oraz 15/17 cm. 

W ofercie także kostka granitowa cięta. 

Produkowana zgodnie z normami  

europejskimi. Dostępne wymiary kostki to: 

4/6, 7/9, 8/10, 9/11 oraz 15/17 cm. 

W ofercie także kostka granitowa cięta. 

Produkowana zgodnie z normami  

europejskimi. Dostępne wymiary kostki to: 

4/6, 7/9, 8/10, 9/11 oraz 15/17 cm. 

W ofercie także kostka granitowa cięta. 

 

Krawężniki granitowe są najtrwalszą możliwą kon-

cepcją wykorzystywaną przy budowie dróg, mo-

stów oraz innych elementów infrastruktury. Jest to 

materiał który posiada największą wytrzymałość 

na uderzenia znacznie przewyższając parametry 

betonu. Zastosowanie tego rodzaju materiału 

sprawia iż przeprowadzona inwestycja pozostanie 

w stanie nienaruszonym przez długie lata.   

 

GRANIT PRZYDOMOWY 

 

Granit jako element architektury krajobrazu znaj-

duje swoje zastosowanie przy budowie ogrodzeń i 

murów. Może zostać wykorzystany do budowy 

słupków i murków do tradycyjnych ogrodzeń jak i 

przy budowie niskich lub wysokich murów. Znaj-

duje także swoje zastosowanie jako kamień na 

ścianę. W przeciwieństwie do tradycyjnej cegły 

jest w pełni odporny na warunki atmosferyczne.  


