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Przegl d rynku

Ogrodzenie i nawierzchnie 

ogrodowe powinny to 

by  inwestycje na d ugie 

lata. Równie wa ne jak 

dobór materia ów jest 

takie wykonanie robót, 

aby ani ogrodzeniu, 

ani nawierzchniom nie 

zaszkodzi y wilgo , woda 

czy mróz.

PRZEGL D RYNKU

Nawierzchnie
    i ogrodzenia

Ma gorzata Cuch
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Nawierzchnie
Naturalnie i z umiarem – to wskazówka dla ka dego, kto planuje utwardzanie na-

wierzchni w ogrodzie: warto to zrobi  tylko tam, gdzie to konieczne. Nadmiar kost-

ki mo e sprawi , e otoczenie domu b dzie wygl da o jak stacja benzynowa albo 

parking przed firm , trzeba te  b dzie zastosowa  specjalne rozwi zania do odpro-

wadzania wody deszczowej.  

Umiar jest wskazany zw aszcza wtedy, gdy decydujemy si  na kostk  betonow ,

która jest produkowana w przeró nych kolorach i kszta tach. Ro linno  ogrodowa 

najlepiej wygl da w zestawieniu z naturalnie wygl daj cymi cie kami o stonowanej 

kolorystyce. Cho  wi c firmy prezentuj  przy swych siedzibach nawierzchnie w wy-

my lne wielobarwne wzory, warto pami ta , e w ogrodzie lepiej wygl daj  dró ki 

jednobarwne. 

W ród dost pnych obecnie materia ów na nawierzchnie ogrodowe wiele jest nowych 

wzorów. S  na przyk ad elementy betonowe imituj ce podk ady kolejowe lub drewnia-

ny parkiet ogrodowy. Kostki i p yty betonowe mog  doskonale imitowa  kamie . Nowym 

materia em jest wytrzyma a kostka lepla, wytwarzana z plastiku i wiórów drewnianych.

Podjazdy

Nawierzchnia podjazdu musi mie  wi ksz  wytrzyma o  ni  nawierzchnia cie -

ki. Typowymi materia ami na podjazd s  betonowe p yty a urowe, beton odciskany 

i kostka lepla; mo na te  u y  niektórych materia ów stosowanych tak e na cie ki: 

kostki betonowej i kamiennej oraz klinkieru. 

Betonowe p yty a urowe. Z p yt tych mo na u o y  trwa  nawierzchni  betonowo-

-trawiast , która jest przepuszczalna dla wody. Betonowe p yty a urowe dost pne s

w ró nych kolorach. 
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Wymiary p yt: 40 × 60 cm. U o enie takiej 

nawierzchni najlepiej zleci  fachowcom.

Beton odciskany. Nawierzchnia z betonu od-

ciskanego, nazywanego tak e stemplowa-

nym, dzi ki ró nym fakturom i barwieniu 

mo e imitowa  deski, p yty kamienne (pia-

skowiec, granit) czy ceg .

Wykonanie nawierzchni z betonu odciska-

nego najlepiej zleci  wyspecjalizowanej fir-

mie. W miejscu planowanego podjazdu uk a-

da si  beton klasy B25 zbrojony w óknami 

polipropylenowymi. Po u o eniu barwi si  go 

powierzchniowo na wybrany kolor, a nast p-

nie nanosi barwiony utwardzacz i odciska 

stemplem wzór. Po zaimpregnowaniu beton 

odciskany staje si  mrozoodporny i niena-

si kliwy. Ze wzgl du na to, e nawierzchnia 

jest nieprzesi kliwa, wymaga odprowadza-

nia wody deszczowej, dlatego nie jest zaleca-

na na du e powierzchnie.

Kostka lepla. Produkowana w trzech kolo-

rach: czerwonym, br zowym, zielonym 

z tworzywa pod nazw  chylon, zawieraj ce-

go 55% plastiku (HDPE – polietylen wysokiej 

g sto ci i PP – polipropylen) oraz 45% wió-

rów drewnianych – odpadów potartacznych. 

Zu yte elementy mo na w 100% ponownie 

przetworzy .

Nawierzchnia z kostki lepla jest antypo li-

zgowa i odporna na dzia anie chemikaliów. 

Wymiary kostki – 40 × 40 × 4,5 cm.

Kostka betonowa. Kostka mo e mie  kszta t

prostok tny, sze ciok tny lub nieregular-

ny, a kolor: szary, bia y, ó ty, czerwony, 

br zowy, zielony, grafitowy lub niebieski. 

Kostk  w intensywnym kolorze nieco trud-

niej jednak skomponowa  z elewacj  bu-

dynku czy elementami ogrodzenia. 

Nawierzchnie z betonowej kostki bruko-

wej przepuszczaj  wod  dzi ki wype nio-

nym piaskiem szczelinom. Uszkodzone ele-

menty nawierzchni mo na atwo wymieni .

Producenci oferuj  kostk  antypo lizgo-

w , która zapewnia bezpieczniejsze porusza-

nie si  po cie kach podczas deszczu, a tak e

zim . Szorstk  powierzchni  kostka za-

wdzi cza drobinkom ska  oraz piasku, które 

po wst pnym zwi zaniu betonu zostaj  od-

s oni te przez wyp ukanie z jej  powierzch-

niowej warstwy zaczynu cementowego.

Nawierzchnie cie ek mo na wybrukowa

kostk  samodzielnie, ale wykonanie podjaz-

du najlepiej zleci  do wiadczonej ekipie, któ-

ra ustabilizuje grunt i u o y na nim odpo-

wiedni podk ad.

Kostk  warto kupowa  z kilkuprocento-

wym zapasem na naprawy, bo pó niej doku-

piona mo e mie  nieco inn  barw . Razem 

z kostk  powinno si  kupi  kraw niki do 

ustabilizowania obrze y nawierzchni.

Klinkier. Powierzchnia klinkieru mo e by

g adka lub z faktur , a barwa – grafitowa, 

ó ta, czerwona lub br zowa; produkuje si

te   klinkier cieniowany. 

Klinkier wytwarza si  z gliny i piasku 

przez wypalanie w bardzo wysokiej tempera-

turze, dzi ki czemu uzyskuje si  materia  od-

porny na cieranie, nienasi kliwy i niewra -

liwy na dzia anie substancji chemicznych 

(w tym oleju silnikowego). Znakomicie na-

daje si  na nawierzchnie podjazdów, a tak e

cie ek. Jest mrozoodporny, nie wymaga im-

pregnacji i atwo usun  z niego mieci, glony, 

 Podjazd wykonano z betonowych p yt 

a urowych. Pozosta  cz  nawierzchni przed 

domem u o ono z kostki betonowej. Nawierzchnia 

ta ma ciekawy, geometryczny kszta t, ponadto 

w jej obr bie urz dzono kilka kwietników

P yty betonowe o s onecznej barwie i ciekawej 

fakturze doskonale wygl daj  w otoczeniu wody
Nawierzchnia z kostki lepla nie deformuje 

si  pod wp ywem promieni s onecznych i nie 

wymaga konserwacji

Z kostki betonowej mo na uk ada  nawierzchnie 

o prostych lub krzywoliniowych zarysach, 

z prostoliniowymi lub falistymi wzorami

Projekt nawierzchni w ogrodzie mo na 

wykona  samodzielnie na podstawie  planu 

dzia ki – najlepiej w skali 1:100 – z zaznaczo-

nymi istniej cymi i planowanymi  budynka-

mi, elementami ma ej architektury i nasa-

dzeniami (drzewa, krzewy, rabaty). Lepiej 

jednak, by podjazd i cie ki zaplanowa

architekt krajobrazu projektuj cy ogród; 

mo na te  zamówi  projekt w firmie ofe-

ruj cej kostk , bo cz sto jest on wliczony 

w jej cen .

Nale y sprawdzi , jaki jest na dzia ce 

rodzaj gruntu i poziom wód gruntowych, 

gdy  b dzie to potrzebne do zaprojektowa-

nia systemu odwodnienia. 

Nawierzchniom nale y nada  spadek 

poprzeczny wynosz cy co najmniej 2%.

Nawierzchnie dochodz ce do budynku 

powinny by  tak nachylone, by woda sp y-

wa a od budynku w stron  ogrodu (nachy-

lenie pod u ne). 

Uk ad cie ek najlepiej zaplanowa  we-

d ug wydeptanych szlaków, które wskazuj

zawsze funkcjonalny uk ad dró ek.

Nale y pami ta , e minimalna szero-

ko  podjazdu to 3 m, a minimalne wymia-

ry miejsca postojowego na samochód oso-

bowy to 2,5 × 5 m. 

cie ka od furtki do drzwi wej ciowych 

powinna mie  szeroko  1,2–1,5 m, a cie ki 

ogrodowe – 0,8 m – na takiej cie ce mog

si  swobodnie wymin  dwie osoby.

Rodzaj i kolor nawierzchni powinny 

wspó gra  z wyko czeniem elewacji domu, 

rodzajem ogrodzenia, a tak e pasowa  do 

charakteru ogrodu. 

Grubo  nawierzchni nale y przyjmo-

wa  wed ug tabeli: 

Porady projektanta

Materia
Grubo  nawierzchni: 

cie ek [cm] podjazdów [cm]

kostka betonowa 

i kamienna
4 6

bruk klinkierowy 4,5 5,2 i wi cej
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mchy i porosty. Nie zmienia koloru ani in-

tensywno ci barwy  (nie p owieje) pod wp y-

wem warunków atmosferycznych. 

Kostka kamienna. Ma ona najcz ciej nie-

regularny kszta t zbli ony do prostopad o-

cianu. Mo na z niej uk ada  nawierzch-

nie jednobarwne albo wzorzyste. Wygl daj

szlachetnie i naturalnie, a ich  barwy w od-

cieniach szaro ci, be u, a  po czer  s  bar-

dzo trwa e. Nic wi c dziwnego, e kamie

naturalny jest wysoko ceniony nie tylko 

przez inwestorów buduj cych domy o wy-

smakowanej architekturze.

Na nawierzchnie zwykle stosuje si : granit, 

bazalt, sjenit, a wi c ska y twarde, nienasi kli-

we, niepodatne na zanieczyszczenia, odporne 

na cieranie, ale te  piaskowiec i wapie

– ska y mi kkie, nasi kliwe, mniej odpor-

ne na cieranie; rzadziej wykorzystuje si  ta-

kie ska y jak marmur, kwarcyt, porfir i ser-

pentynit.

cie ki i place

Wybór materia ów na nawierzchnie cie ek 

ogrodowych i placyków jest wi kszy ni  na 

podjazdy. Mo na je wykona  z kostki betono-

wej, kamiennej i klinkieru, a tak e z p yt be-

tonowych i kamiennych, ceg y rozbiórkowej, 

bruku drewnianego, belek drewnianych, beto-

nowych elementów imituj cych podk ady lub 

parkiet ogrodowy, otoczaków czy kruszyw.

Na ma ych dzia kach wystarczy utwardzi

tylko podjazd oraz doj cie od furtki do domu. 

Do tego najlepsza b dzie kostka kamienna, 

klinkier lub kostka betonowa. Na wi kszych 

posesjach cie ki powinny prowadzi  do ta-

kich miejsc, jak altana, plac zabaw czy oczko 

wodne.

P yty betonowe. Mog  by  prostok tne lub 

kwadratowe, w ró nych kolorach, g adkie lub 

chropowate – na przyk ad z powierzchni

p ukan  (z widocznym kruszywem). Dzi ki 

wyt oczonym na powierzchni wzorom p yty, 

podobnie jak kostka betonowa, mog  imito-

wa  kamie upany lub kostk  kamienn .

P yty kamienne. Ci te maj  kszta t regu-

larny: kwadratowy lub prostok tny, a a-

mane – nieregularny. Na cie ki w ogro-

dzie powinno si  wybiera  p yty o po-

wierzchni piaskowanej, groszkowanej 

lub p omieniowanej, aby nie by y liskie. 

W ogrodzie szczególnie atrakcyjnie prezen-

tuje si  piaskowiec lub upek (w ró nych 

odmianach).

P yty na cie ki powinny mie  grubo

3–5 cm. Im wi ksze p yty, tym szybciej 

mo na u o y  z nich nawierzchni , ale na-

prawd  du e p yty  lepiej wygl daj  w du-

ym ogrodzie. 

Kamie  polny. Na nawierzchni

odpowiednie s  kamienie p askie 

przynajmniej z jednej strony. Z tony 

kamienia polnego mo na u o y

10–15 m2 nawierzchni. 

Kruszywa. cie ki w ogrodzie mo -

na wykona  z ró nobarwnych kru-

szyw: wiru, grysu, kli ca, t ucznia 

lub pospó ki.

Na nawierzchniach z kruszyw nie 

zbiera si  woda, ale ich wad  jest za-

rastanie ro linno ci , któr  trzeba 

z nich systematycznie usuwa .

cie k  ze wiru czy t ucz-

nia  mo na usypa  samodzielnie. 

Najlepiej u y  do tego kruszywa 

o ostrych kraw dziach, gdy  taka na-

wierzchnia jest stabilniejsza. Odpowiednie 

s  te  grys lub kliniec, poniewa  dobrze si

klinuj . Z tony wiru mo na u o y

ok. 10 m2 nawierzchni. 

Bruk drewniany. S  to okr glaki poci te na 

kr ki lub klocki z drewna sosnowego, aka-

cjowego lub gatunków egzotycznych. Mo na 

z nich u o y  oryginalne i naturalnie wy-

gl daj ce cie ki. Ich trwa o  jest mniej-

sza ni  nawierzchni z betonu czy kamienia, 

a po deszczu staj  si  do liskie. Ich zalet

jest to, e t umi  odg os kroków. 

Belki drewniane. Do budowy nawierzchni 

ogrodowych mo na u y  impregnowanych 

belek drewnianych, przypominaj cych pod-

k ady kolejowe. Mo na wykona  z nich na-

 Ciekawym rozwi zaniem jest po cze-

nie w obr bie jednej nawierzchni ró nych 

rodzajów materia u: betonu i drewna. 

Nawierzchni  wokó  oczka wodnego wy-

konano z kostki betonowej i bruku drew-

nianego. Do placu z oczkiem wodnym 

dochodzi cie ka z belek drewnianych, 

imituj cych podk ady kolejowe

 Placyk przy altanie wykonano z kostki 

kamiennej. Równie  z kamienia zrobiona jest 

cie ka, która prowadzi do placu. Altana znajduje 

si  zwykle w miejscu znacznie oddalonym 

od domu, gdzie ogród ma uk ad swobodny. 

Doskonale pasuje tu cie ka z lu no u o onych 

p yt kamiennych
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cie k  z kamieni z czasem zaczynaj  pokrywa

mchy, porosty i glony, przez co wydaje si  starsza 

i jeszcze zyskuje na urodzie

Materia y na nawierzchnie w ogrodzie musz  by

przede wszystkim odporne na mróz i cieranie
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wet faliste ci gi piesze (wystarczy u o y  ele-

menty wachlarzowo).

Belki drewniane mo na kupi  w centrach 

ogrodniczych lub zamówi  drewno z tarta-

ku (oryginalne podk ady kolejowe, które po-

zyskiwano z rozbiórki torów kolejowych, nie 

s  polecane, gdy  do zabezpieczenia przed 

butwieniem i szkodnikami s  impregnowa-

ne kreozotem, dlatego przez d ugie lata wy-

dzielaj  dra ni cy zapach).  

Betonowe elementy imituj ce drewno. 

S  to elementy z barwionego betonu, któ-

re do z udzenia przypominaj   drewnia-

ne podk ady kolejowe albo parkiet z drew-

na sosnowego. Nadaj  si  na cie ki, tarasy 

i stopnie schodów ogrodowych. Na cie -

kach mo na je uk ada  jeden przy drugim 

albo pozostawi  przestrzenie do  obsiania 

traw .                         

Ceg a rozbiórkowa. Zamiast bruku klinkie-

rowego lub betonowego na ogrodowe ci -

gi komunikacyjne mo na zastosowa  ceg

rozbiórkow , która dobrze b dzie wygl da

w pó dzikim ogrodzie. Nawierzchnia z ta-

kiej ceg y nie jest trwa a, ale  mo e pos u y

kilka lat w niezbyt intensywnie u ytkowa-

nej cz ci ogrodu. 

Ogrodzenia
Kiedy wybieramy ogrodzenie, zwracamy 

uwag  przede wszystkim na jego wygl d

i cen , czasem zastanawiamy si  te

nad trwa o ci . To, czy b dzie skuteczn

przeszkod  dla z odzieja, jest mniej wa -

ne wobec powszechno ci urz dze  alarmo-

wych.

Mo na wybiera  spo ród gotowych pro-

jektów ogrodze  albo zrealizowa

w asny pomys , staraj c si , by prz s a, 

brama i furtka wspó gra y ze sob .

Prz s a

Ogrodzenie wokó  posesji mo e by  szczel-

ne, je li ma chroni  przez ha asem i kurzem 

z ulicy. W cichym i adnym otoczeniu, któ-

rego nie chcemy zas ania , mo e by  lekkie 

i przejrzyste, prawie niewidoczne.

Ogrodzenie pe ne mo na wymurowa

z bloczków betonowych, cegie  lub  kamie-

nia. Umo liwi odizolowanie posesji od nie-

adnego czy ha a liwego otoczenia, ale do-

brze wygl da tylko wokó  du ych dzia ek. 

Je li trzeba tak ogrodzi  ma  dzia k , mo -

na próbowa  nast puj co agodzi  przyt a-

czaj ce wra enie:

 urozmaici  mur a urowymi prz s ami 

drewnianymi lub metalowymi;

 wykona  w nim wn ki na donice z kwiata-

mi lub przypominaj ce okna;

 wprowadzi  pionowe podzia y pilastrami;

 obsadzi  mur ro linami pn cymi. 

Ogrodzenia murowane powinny mie  fun-

dament zag biony poni ej poziomu przemar-

zania gruntu, to znaczy 80–120 cm (zale nie 

od po o enia dzia ki). Jedynie w nienasi kli-

wych gruntach piaszczystych zag bienie fun-

damentu mo e wynosi  40–60 cm.

Fundament nale y wyprowadzi  15–20 cm 

nad poziom gruntu; powinien by  co najmniej 

10 cm szerszy od muru. Na powierzchni fun-

damentu trzeba u o y  izolacj  przeciwwilgo-

ciow  z dwóch warstw papy na lepiku lub fo-

lii budowlanej. Ogrodzenie pe ne powinno 

by  podzielone dylatacjami co 10 m.

Zwie czenie murowanego ogrodzenia nale-

y uko nie wyprofilowa  i przykry  daszkiem.

Najprostsze ogrodzenia mo na wykona

z gotowych paneli betonowych, drewnianych, 

siatki w ramach lub z PVC.

Ceg a. Ogrodzenia mo na wymurowa  z ce-

g y zwyk ej, silikatowej lub klinkierowej.

Mury z cegie  muruje si  na zapraw  ce-

mentow  lub cementowo-wapienn . Te 

z cegie  zwyk ych najcz ciej si  tynkuje, 

z klinkierowych czy silikatowych wystar-

czy starannie wyspoinowa .

Kamie . Ogrodzenia kamienne s  bardzo 

cenione za naturalny wygl d. Dobrze wy-

gl da ogrodzenie wykonane z tego samego 

rodzaju kamienia, co coko y lub ok adziny 

schodów wej ciowych. 

Mury kamienne mo na wznosi  z wi k-

szo ci rodzajów kamienia. Najtrwalsze, ale 

i najdro sze s  mury z granitu, bazaltu, por-

firu i kwarcytów, które wygl daj  do  suro-

wo. Cz ciej wybierane s  wapienie i piaskow-

ce. Na mury mo na u y  kamienia ciosanego, 

amanego, upanego lub te  kamieni polnych 

w naturalnej postaci. Ogrodzenie mo na te

wymurowa  z pustaków, bloczków betono-

wych albo ze zbrojonego betonu monolitycz-

nego i ob o y  ok adzin  kamienn .

Kamienie uk ada si  na zaprawie cemento-

wej, stosuj c zasad  wi zania murarskiego, 

a wi c ka d  spoin  pionow  nale y przykry-

wa  w nast pnej warstwie odpowiednio d u-

gim elementem. 

Mury kamienne wyka cza si  przez sta-

ranne spoinowanie: spoiny mog  by  wkl s e, 

g adkie lub wypuk e. 

Beton. Popularne ogrodzenia betonowe z pre-

fabrykowanych paneli i s upów przypomina-

j  ogrodzenia obiektów przemys owych albo 

cmentarzy. Ich zalet  jest jednak trwa o

i szybki monta : po osadzeniu w gruncie beto-

nowych s upów panele wsuwa si  mi dzy nie 

w specjalnie uformowane rowki. 

Prz s a oferowane s  w kilku wymiarach: 

mog  mie  1 lub 2 m szeroko ci i wysoko  od 

Nawierzchnie podjazdów powinno si

zabezpieczy  kraw nikami, czyli elemen-

tami osadzonymi w pod o u g biej ni  ele-

menty nawierzchni. Kraw niki i obrze a

uk ada si  przed u o eniem nawierzchni, 

osadzaj c je na awach betonowych zag -

bionych w gruncie. 

Na brzegach cie ek wystarczy jeden z na-

st puj cych rodzajów obrze y:

obrze a betonowe lub kamienne – mniej 

masywne ni  kraw niki. Ustawia si  je tak, 

aby nie wystawa y ponad nawierzchni . Do 

cie ek  o falistym przebiegu produkuje si

obrze a ukowe;

palisady, które mog  tak e zapobiega

osuwaniu si  ziemi z niewielkiej skarpy czy 

podwy szonych rabat;

wylewka betonowa – na takiej wylewce 

uk ada si  skrajny pas kostki tak, by jej ze-

wn trzn  cz  mo na by o przysypa  zie-

mi  (w tym miejscu sieje si  traw , by za-

maskowa  wylewk ).

Obramowanie 
nawierzchni

25 cm

2,5 m

czyli tyle, ile wynosi d ugo  ceg y zwyk ej. 

Mur mo e by  te  cie szy, ale pod warunkiem 

e w odst pach

zostanie usztywniony s upami opartymi na 

stopach fundamentowych.

Ogrodzenia ceglane maj  najcz ciej grubo

Nawierzchnia ogrodowa z betonowych elemen-

tów imituj cych sosnowy parkiet jest trwa a i od-

porna na uszkodzenia mechaniczne

fo
t.
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Przegl d rynku

0,5 do 2,5 m. Najlepiej wybiera  panele g adkie 

lub z neutralnym wzorem geometrycznym bez 

wymy lnych motywów ro linnych czy „toczo-

nych” tralek. a o nie wygl daj  takie ogro-

dzenia kolorowo malowane; najlepiej zostawi

je w kolorze naturalnym i obsadzi  pn czami

Drewno.

P oty drewniane. Wykonuje si  je z usta-

wionych pionowo, poziomo lub sko nie szta-

chet, desek lub erdzi; stosuje si  te  okr -

glaki lub bale. Drewno mo e by  w kolorze 

naturalnym lub malowane na dowolny ko-

lor. Elementy powinny by  zaimpregnowa-

ne. czy si  je na gwo dzie lub wkr tami 

ze stali nierdzewnej.

Ogrodzenia prz s owe z paneli drewnia-

nych. Panelami takimi wype nia si  prze-

strzenie pomi dzy s upami stalowymi, be-

tonowymi lub ceglanymi; pod prz s ami 

drewnianymi jest cz sto podmurówka betono-

wa. Panele to gotowe elementy z ram wype -

nionych listwami, sztachetami lub lamelami 

u o onymi w ró ne wzory. Mog  by  pe ne lub 

a urowe. Ich wymiary: szeroko  – 1–1,8 m, 

wysoko  – 0,5–1,8 m. S atwe w monta u.

Metal. Najta szym i najbardziej popularnym 

materia em na ogrodzenia metalowe jest siat-

ka metalowa. Najdro sze s eliwne i stalowe 

ogrodzenia kute. 

Siatka. Ogrodzenia z siatki, uwa ane za nie-

zbyt reprezentacyjne, zwykle obsadza si  ro li-

nami. Siatki ogrodzeniowe wykonuje si

z drutu ocynkowanego; trwalsze s  siatki po-

kryte dodatkowo warstw  tworzywa sztuczne-

go. Nie s  drogie i umo liwiaj  szybkie ogro-

dzenie posesji. Mo na je kupi  w rolkach 

(najcz ciej d ugo ci 10 m) razem ze wszystki-

mi elementami potrzebnymi do zmontowania 

ogrodzenia:

- s upki (mocuje si  je co 2,5–3 m);

- drut lub linki stalowe (do usztywnienia siatki);

- napinacze (do naci gania linek lub drutu);

- zaciski (umieszcza si  je na ko cach linki sta-

lowej lub drutu).

Panele z siatki. Jest to siatka zgrzewana 

z drutu, rozci gana na ramach stalowych lub 

aluminiowych, a nast pnie malowana prosz-

kowo. S  bardziej estetyczne ni  siatka, ale 

nieco od niej dro sze. Wi ksza jest tak e ich 

trwa o .

Ogrodzenia kute. Kosztowne, cz sto bar-

dzo obficie zdobione ogrodzenia, zamawiane 

w wyspecjalizowanych zak adach kowalskich 

i lusarskich – cz sto wed ug indywidualnie 

projektowanego wzoru. Znacznie ta sze s  od-

lewane z metalu gotowe prz s a, przypomina-

j ce ogrodzenia kute. 

PVC. Ogrodzenia z PVC przypominaj

drewniane pomalowane farb  kryj c , ale, 

w przeciwie stwie do nich, nie wymagaj

konserwacji. S  lekkie, do  trwa e, a uszko-

dzone element mo na atwo wymieni .

atwy jest te  ich monta  (prz s a mocuje 

si  do s upków za pomoc  k towników me-

talowych lub wyprofilowanych uchwytów).

Bramy i furtki

Bramy i furtki drewniane pasuj  do ogrodze ,

w których wyst puj  elementy drewniane (na 

przyk ad w stylu wiejskim). Najcz ciej wy-

konuje si  je z desek na szkielecie metalowym 

lub drewnianym usztywnionym profilami 

metalowymi. 

Bramy i furtki metalowe wygl daj  este-

tycznie zarówno w ogrodzeniu metalowym, 

jak i kamiennym. W ogrodzeniach kutych 

montuje si  zwykle bramy i furtki kute – cz -

sto bogato zdobione. 

Najbardziej popularne s  bramy i furtki 

z kszta towników stalowych lub aluminio-

wych albo pr tów ocynkowanych, w ró nym 

uk adzie, mocowanych do sztywnej ramy 

z k towników stalowych. Szerokie bramy cza-

sem podwiesza si  na ci gnach.

Brama mo e by  przesuwna lub uchylna, 

jedno- lub dwuskrzyd owa. Do bram warto do-

kupi  nap d, dobrany odpowiednio do rodza-

ju, masy i cz stotliwo ci otwierania bramy.

Brama przesuwna. Skrzyd o bramy prze-

suwnej mo e porusza  si  po listwie zwa-

nej lizgaczem lub mo e by  podwieszone na 

rolkach. To drugie rozwi zanie jest lepsze ze 

wzgl du na uci liwo ci zwi zane ze nie-

giem, b otem, piaskiem czy li mi gromadz -

cymi si  w zasi gu ruchu skrzyd a. Do otwie-

rania skrzyd a nie jest potrzebne miejsce na 

podje dzie, tylko wzd u  ogrodzenia.

Brama uchylna. Mo e mie  jedno lub dwa 

skrzyd a. Takie bramy s  ta sze od bram prze-

suwnych, jednak nie zawsze sprawdzaj  si

na ma ych dzia kach, gdy  na ruch skrzyd a

potrzeba sporo miejsca.  

Brama powinna by  usytuowana na wy-

soko ci wjazdu do gara u. Je li to potrzeb-

ne, warto j  przystosowa  do rozmiarów sa-

mochodów dostawczych. Brama powinna 

mie  nast puj ce wymiary:

szeroko  – 2,4–3,5 m;

wysoko  – 1–2,4 m.

Furtka mo e by  usytuowana na wprost 

drzwi do domu, czasem jednak celowo wy-

d u a si  prowadz c  do niego cie k , aby 

wej cie na posesj  by o bardziej malowni-

cze. Furtka powinna mie  szeroko  min. 

0,9 m, ale wygodniej b dzie, je li wyniesie 

ona 1–1,1 m. 

Usytuowanie 
i wymiary bramy 
i furtki

 Na ogrodzenia stosuje si  zwykle drewno wier-

kowe, sosnowe i modrzewiowe. Powinno by  ono 

zdrowe, dobrze wysuszone i zaimpregnowane. 

Ogrodzenia drewniane dobrze komponuj  si

z otoczeniem

fo
t.
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rtOgrodzenia metalowe wymagaj  zabezpieczenia 

antykorozyjnego: cynkowania ogniowego i malo-

wania farbami

Panele z siatki montuje si  mi dzy s upkami mu-

rowanymi lub metalowymi; te ostatnie wykonuje 

si  najcz ciej z kszta towników o przekroju za-

mkni tym i zas ania od góry kapturkiem fo
t.
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Bramy i furtki umieszcza si  zwykle w linii ogrodze-

nia, a otwiera  powinny si  do wewn trz posesji 


