
Ogrodzenia maj¹ najczêœciej wysokoœæ
do 2 m. Ci¹gle jeszcze najpopular-

niejszym rozwi¹zaniem jest stalowa,
ocynkowana siatka. Wynika to z jej sto-
sunkowo niskiej ceny oraz ³atwoœci mon-
ta¿u. Jednak jej trwa³oœæ i podatnoœæ na
uszkodzenia pozostawiaj¹ wiele do ¿ycze-
nia. Dlatego coraz czêœciej stosuje siê in-
ne rodzaje ogrodzeñ. Szczególnie od fron-
tu posesji budowane s¹ drogie i ³adnie
wygl¹daj¹ce p³otki np. z cegie³ klinkiero-
wych, drewna, lub spawanych elementów
metalowych. 

Integraln¹ czêœci¹ ka¿dego ogrodze-
nia jest brama wjazdowa i furtka. Ponie-
wa¿ s¹ wystawione na zmieniaj¹ce siê wa-
runki atmosferyczne, musz¹ byæ solidne
i zapewniaæ trwa³oœæ oraz d³ug¹, bezawa-
ryjn¹ pracê.

Przepisy prawne
Przebieg ogrodzenia i miejsce, w któ-

rym znajd¹ siê wjazd i wejœcie na posesjê,
zostaj¹ okreœlone przez architekta planu-
j¹cego zagospodarowanie dzia³ki. Bez
uzgodnienia z nim nie nale¿y zmieniaæ
lokalizacji poszczególnych elementów.

Ogrodzenie nie mo¿e przekraczaæ
granicy dzia³ki. W miejscu, w którym sty-
kaj¹ siê s¹siednie posesje, p³ot mo¿na wy-
konaæ wspólnie z s¹siadem. Wówczas obie
strony dziel¹ miêdzy siebie koszt jego bu-
dowy i utrzymania. Zwykle jednak p³ot
nale¿y do jednej ze stron. Przyjête jest, ¿e
s³upki s¹ po stronie w³aœciciela p³otu.

Ogrodzenia montowane od strony uli-
cy musz¹ byæ a¿urowe, przynajmniej od
wysokoœci 0,6 m powy¿ej poziomu terenu.
£¹czna powierzchnia wszystkich przeœwi-
tów (pozwalaj¹cych na przep³yw powie-
trza) nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 25% czêœci
(przês³a) zabudowanej miêdzy dwoma s¹-
siednimi s³upkami. Ogrodzenie nie mo¿e
zagra¿aæ bezpieczeñstwu przechodniów.
Musi byæ solidnie zamocowane i do wyso-
koœci 1,8 m nie wolno umieszczaæ w nim
ostrych, wystaj¹cych elementów (np. dru-
tu kolczastego, kolców).

Ogrodzenie posesji nie wymaga uzy-
skania zgody odpowiedniego Wydzia³u
Architektury. Jedynie zamiar budowy p³o-
tów wy¿szych ni¿ 2,2 m nale¿y zg³osiæ do
urzêdu i je¿eli w ci¹gu 30 dni nie otrzyma
siê sprzeciwu, mo¿na prowadziæ prace.

Najbardziej typowe jest podzielenie
ogrodzenia na przês³a oddzielone od sie-
bie s³upkami. Te pierwsze stanowi¹ rze-
czywist¹ zaporê, s³upki maj¹ za zadanie
utrzymaæ j¹ w odpowiednim miejscu
i wytrzymaæ obci¹¿enia wynikaj¹ce z wa-
runków atmosferycznych (np. wiatr)
i dzia³ania osób trzecich. Oczywiœcie,
ogrodzenia powinny byæ estetyczne i pe³-
niæ rolê ozdoby posesji. 

S³upki 
Stosowane s¹ s³upki drewniane, meta-

lowe, murowane i ¿elbetowe. 
S³upki drewniane to najprostszy, naj-

tañszy i zarazem najmniej trwa³y sposób
mocowania ogrodzenia. Wykonywane z od-
powiednio przyciêtych okr¹glaków, mog¹
zapewniæ poprawne funkcjonowanie ogro-
dzenia (w zale¿noœci od zabezpieczenia
przed wilgoci¹) przez rok do kilku lat.
Drewno wystawione na zmienne warunki
atmosferyczne ³atwo pêka a wilgoæ – tak¿e
pochodz¹ca z gruntu – powoduje stopniow¹
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Dom jednorodzinny to nie tylko sam budynek,
lecz tak¿e jego najbli¿sze otoczenie.

A to powinno byæ chronione przed wizytami
osób trzecich lub zwierzêtami.

Wspó³czesne ogrodzenia wykonywane
w wiêkszoœci przypadków ju¿ na pocz¹tku

budowy domu, zdaj¹ siê mówiæ
– oto moja enklawa.

PRYWATNA
GRANICA

O g r o d z e n i a

fot. WIŒNIOWSKI

Na ogrodzenie sk³adaj¹ siê:
■ s³upki – utrzymuj¹ i wzmacniaj¹ p³ot;
■ przês³a – ³¹cz¹ s³upki i chroni¹ przed
wtargniêciem na teren posesji. 
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korozjê biologiczn¹. Drewniane s³upki
ogrodzeniowe zabezpiecza siê przed wilgo-
ci¹ na ró¿ne sposoby. Dawniej popularne
by³o opalanie zakopywanego w ziemi koñca
okr¹glaka, malowanie go lepikiem lub zu-
¿ytym olejem samochodowym. Obecnie
w sprzeda¿y znajduj¹ siê s³upki ogrodzenio-
we z drewna impregnowanego ciœnieniowo.

S³upki metalowe produkowane s¹ naj-
czêœciej z rur o przekroju okr¹g³ym �, rza-
dziej z elementów o przekroju prostok¹t-
nym, kwadratowym, oraz z k¹towników
(L, H itp.) �. S¹ mocn¹ i pewn¹ podpor¹
ogrodzenia, pod warunkiem odpowiednie-
go zabezpieczenia przed korozj¹. W naj-
prostszym wykonaniu stosuje siê elementy
ocynkowane, malowane farb¹ miniow¹
a nastêpnie nawierzchniow¹. Dro¿sze mo-
dele pokrywa siê szczelnymi pow³okami
PVC w kolorze dobranym do segmentów
ogrodzenia. W przypadku rur wa¿ne jest,
by mia³y zaœlepiony koniec, inaczej w ich
wnêtrzu bêdzie siê zbieraæ woda. 

S³upki metalowe ³¹czy siê z przês³ami
spawaniem lub skrêcaniem œrubami. Do
mocowania siatki s³u¿¹ obejmy lub drut
wi¹za³kowy.

S³upki murowane wykonywane s¹ na
indywidualne zamówienie. Najczêœciej
maj¹ konstrukcjê mieszan¹ – betonowy,
zbrojony rdzeñ otacza warstwa cegie³.
S³upki murowane s¹ bardzo mocne
i atrakcyjne wizualnie, jednak zdecydo-
wanie najdro¿sze. Ze wzglêdu na sw¹ wa-
gê i wielkoœæ wymagaj¹ oparcia na solid-
nych fundamentach.

S³upki betonowe (prefabrykowane)
przygotowywane s¹ fabrycznie. Stosowa-
ne podczas budowy ogrodzeñ z modnych
ostatnio segmentów betonowych, maj¹
specjalne rowki, w które wsuwa siê przê-
s³a. S¹ zdecydowanie tañsze (i l¿ejsze) od
s³upków murowanych.

S³upki w praktyce
S³upki lekkie (drewniane, metalowe)

wymagaj¹ jedynie wkopania ich w ziemiê.
Nie jest konieczne (choæ w przypadku ele-
mentów metalowych wskazane) wykona-
nie podmurówki. S³upki betonowe i mu-
rowane musz¹ byæ osadzone na solidnej
podstawie i wymagaj¹ przygotowania od-
powiednich, betonowych fundamentów. 

S³upki umieszczone w naro¿ach ogro-
dzenia powinny mieæ wzmocnienia. Dla
s³upków drewnianych i metalowych sto-
suje siê skoœne podpory. Ich ustawienie
powinno byæ zgodne z przebiegiem od-
chodz¹cych od s³upka przêse³. W naro-
¿ach trzeba zastosowaæ po dwa wzmocnie-
nia, metalowe s³upki bramy czy furtki
wymagaj¹ po jednym wzmocnieniu ka¿-
dy. Elementy betonowe i murowane po-
winny byæ jedynie solidniej unierucho-
mione w pod³o¿u. 

Budowê ogrodzenia rozpoczyna siê
od dok³adnego zaplanowania rozmiesz-
czenia wszystkich s³upków. Odstêpy miê-
dzy nimi powinny wynosiæ ok. 2,5 m.
Oko³o, bo mo¿liwe s¹ dwa rozwi¹zania.
Mo¿na trzymaæ siê œciœle podanego roz-
stawu. Wtedy najczêœciej okazuje siê, ¿e
jeden segment ogrodzenia jest krótszy od
pozosta³ych. Umieszczamy go z ty³u pose-
sji, w ma³o widocznym miejscu. Drugi
sposób polega na uwzglêdnieniu d³ugoœci
danego odcinka ogrodzenia i podzieleniu
go na tyle jednakowych segmentów, by
d³ugoœæ ka¿dego zbli¿ona by³a do 2,5 m.
Wtedy poszczególne fragmenty ogrodze-
nia mog¹ mieæ ró¿ny rozstaw s³upków.
Nale¿y o tym pamiêtaæ, jeœli przês³a przy-
gotowywane s¹ „na miarê”. Sposobu tego
nie mo¿na zastosowaæ do prefabrykowa-
nych ogrodzeñ betonowych – tu rozstaw
s³upków jest œciœle okreœlony przez wy-
miary p³yty ogrodzeniowej.   

Wzd³u¿ linii przysz³ego ogrodzenia
nale¿y ko³kami wytyczyæ miejsca posado-
wienia poszczególnych s³upków. Tam,
gdzie ogrodzenie bêdzie mia³o podmu-
rówkê, nale¿y wylaæ betonow¹ podstawê.
Rozwi¹zanie to warto te¿ zastosowaæ dla

p³otu z siatki. Wybetonowanie dolnego
brzegu nie jest co prawda konieczne, lecz
znacznie wzmacnia ca³¹ konstrukcjê. Na
terenach podmiejskich zabezpiecza te¿
przed podkopywaniem siê dzikich zwie-

rz¹t.  Podmurówka jest te¿ konieczna jeœli
posesji chroni „z³y pies”, który ³astwo
móg³by siê podkopaæ i uciec na zewn¹trz.
Wystarczy wykonaæ ³awê o szerokoœci
15–30 cm. 

Ogrodzenia metalowe
Stanowi¹ kompromis miêdzy cen¹

a trwa³oœci¹. Najbardziej znana i popular-
na jest stalowa siatka, coraz wiêksz¹ po-
pularnoœæ zyskuj¹, dro¿sze co prawda, ale
solidniejsze ramy – przês³a wype³nione
prêtami czy odlewami. 

Siatka – tradycyjna siatka jest splatana
z drutu ocynkowanego o œrednicy 2-5 mm.
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� Metalowe przês³a na s³upkach 
(fot. WIŒNIOWSKI)

� Panelowy system ogrodzeniowy

(fot. Mechanik)

� P³ot z profili stalowych (fot. WIŒNIOWSKI)



Mo¿e mieæ ró¿n¹ wielkoœæ oczek, np. 5x5,
6x6 cm.

W celu polepszenia odpornoœci na
wilgoæ zaczêto produkowaæ siatki z drutu
powlekanego tworzywem sztucznym. Za-
miast plecenia stosuje siê równie¿ zgrze-
wanie tworz¹cych przegrodê drutów �.
Siatka taka jest mocniejsza i trwalsza od
tradycyjnej. 

Siatka ogrodzeniowa sprzedawana
jest w zwojach d³ugoœci 15-25 m. Wyso-
koœci mog¹ byæ ró¿ne: od 1 do 2 m, ofero-
wane s¹ równie¿ siatki nietypowe, wyso-
kie na 3-4 m. Wyroby pokryte tworzywem
sztucznym maj¹ najczêœciej kolor zielony.

Zalet¹ ogrodzeñ z siatki jest ich sto-
sunkowo niska cena i ³atwoœæ monta¿u.
Wady to przede wszystkim ma³a odpor-
noœæ na uszkodzenia oraz fakt, ¿e  siatka
po przeciêciu zwija siê umo¿liwiaj¹c swo-
bodne wejœcie na posesjê. Dlatego p³oty te
stosowane s¹ przede wszystkim w grani-
cach z s¹siadami. 

Przês³a – zapewniaj¹ du¿o wiêksz¹
sztywnoœæ ogrodzenia, ni¿ siatka. Ka¿de
przês³o ma metalow¹ ramê, do której mo-
cuje siê elementy tworz¹ce w³aœciwy p³ot.

Mo¿e to byæ wype³nienie z siatki, metalo-
we prêty, odlewy lub czêœci kute �, a tak-
¿e zwyk³e deski. 

Segmenty ogrodzenia przygotowuje
siê najczêœciej na indywidualne zamówie-
nie. Z wykonawc¹ uzgadniane s¹ wymia-
ry oraz wygl¹d segmentu.

Alternatyw¹ dla takiego rozwi¹zania
s¹ segmenty ¿eliwne przygotowywane
w odlewniach. Niestety, s¹ bardzo drogie. 

Monta¿ do s³upków jest mo¿liwy
dziêki œrubom lub poprzez zespawanie. 

Zalety, to przede wszystkim du¿a
sztywnoœæ i trwa³oœæ, wady – koniecznoœæ
(w wiêkszoœci przypadków) wykonania na
zamówienie i dopasowania do rozstawu
s³upków. 

Ogrodzenia drewniane
Wygl¹daj¹ bardzo dobrze w po³¹cze-

niu z innymi materia³ami �. Do budowy
mo¿na wykorzystaæ drewno w dowolnej
formie – deski, okr¹glaki, ale tak¿e ga³ê-
zie czy ¿erdzie. Elementy ogrodzenia mo-
g¹ byæ ustawione pionowo lub poziomo.
£¹czy siê je gwoŸdziami i wkrêtami ze
stali nierdzewnej. 

Na rynku znajduj¹ siê równie¿ prefa-
brykowane ogrodzenia drewniane. Maj¹
postaæ paneli wysokoœci 50-180 cm i d³u-
goœci 100-180 cm. Sk³adaj¹ siê z drewnia-
nej ramy wype³nionej listwami, sztache-
tami, lamelami itp. 

Zalet¹ dostêpnych w sklepach ogro-
dzeñ prefabrykowanych jest ich fabryczne
zaimpregnowanie – najczêœciej stosowana
jest metoda ciœnieniowa. Sporadycznie

zdarzaj¹ siê segmenty malowane, jednak ze
wzglêdu na znacznie mniejsz¹ trwa³oœæ po-
w³ok ochronnych nie s¹ zbyt popularne. 

Ogrodzenia murowane
Ze wzglêdu na swoj¹ wagê i masyw-

noœæ musz¹ byæ posadowione na funda-
mentach. Stanowi¹ one podparcie ca³ej
konstrukcji i zabezpieczaj¹ j¹ przed  prze-
wróceniem. Wymiary fundamentów uza-
le¿nione s¹ od rodzaju gruntu i wysokoœci
ogrodzenia. 

Na gruntach spoistych (glina, i³y),
czyli tzw. wypornoœciowych, g³êbokoœæ
fundamentu powinna siêgaæ poni¿ej g³ê-
bokoœci przemarzania gruntu.

S¹ ró¿ne sposoby wykonania ogro-
dzeñ murowanych. Najprostsze muruje
siê z cegie³ uk³adanych na zaprawie ce-
mentowej �. Co kilka warstw nale¿y sto-
sowaæ prêty zbrojeniowe umacniaj¹ce ca-
³¹ konstrukcjê. Czêsto spotykanym roz-
wi¹zaniem s¹ ogrodzenia murowane z ka-
mieni polnych, b¹dŸ konstrukcje miesza-
ne ceglasto-kamienne. Mo¿liwe jest rów-
nie¿ ³¹czenie p³otów murowanych np.
z drewnianymi lub metalowymi. Wtedy

233
Dom 4 2 0 0 4budujemy

Osadzanie s³upków zaczyna siê od
naro¿y dzia³ki oraz miejsc, w których
znajdzie siê brama i furtka.

� Ogrodzenia kute (fot. Igmapol)

� Ogrodzenie drewniane po³¹czone z kamien-
nym (fot. Top Bud)

� Ogrodzenie z cegie³ (fot. Wienerberger)

Masz pytanie – zadaj je na liœcie dyskusyjnej www.budujemydom.pl
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masywne czêœci – filary i podmurówka,
wykonywane s¹ z cegie³, przês³a nato-
miast z metalu lub drewna. 

Zalety ogrodzeñ murowanych s¹
dwie: konstrukcje s¹ bardzo mocne i do-
brze chroni¹ posesjê przed nieproszony-
mi goœæmi, a starannie wykonane stano-
wi¹ ozdobê domu. 

Wady s¹ równie¿ dwie: wysoki koszt
i pracoch³onnoœæ wykonania. 

Ogrodzenia murowane wykonuje siê
z cegie³ klinkierowych, ceramicznych
pe³nych lub silikatowych. Szczególnie te
ostatnie s¹ warte uwagi. Wystêpuj¹ w ró¿-
nych kolorach, oferowane s¹ równie¿ ele-
menty o tzw. fakturze kamienia ³amane-
go. 

Ogrodzenia z cegie³ ceramicznych
zwykle siê tynkuje, klinkierowe czy sili-
katowe pozostawia w formie naturalnej.

Do wykonania murów z kamienia
(patrz �) nadaj¹ siê ska³y magmowe
(granit, sjenit, porfir, bazalt), osadowe
(piaskowiec, wapieñ) oraz metamorficz-
ne (kwarcyt). Budowa takiego ogrodze-
nia jest znacznie trudniejsza ni¿ z cegie³.
Kamienie wymagaj¹ wstêpnej selekcji
i dopasowania. W czasie murowania wol-
ne przestrzenie wype³nia siê zapraw¹ be-
tonow¹ z domieszk¹ od³amków kamieni.

W zale¿noœci od sposobu uk³adania
rozró¿niane s¹ ró¿ne typy murów ka-
miennych:
■ z bloczków – najbardziej zbli¿ony wy-
gl¹dem do muru z cegie³, wykorzystywa-
ne s¹ fabrycznie obrobione, regularne
bloki kamienne;
■ z ciosów – podobny jak z bloczków jed-
nak elementy maj¹ ró¿ne wymiary;
■ rzêdowy – podobnie jak z bloczków
jednak ró¿ne s¹ wysokoœci poszczegól-
nych warstw;
■ warstwowy – uk³adany z kamienia ³u-
panego warstwami;

■ cyklopowy – z sortowanego kamienia
polnego lub ³amanego o dwóch po-
wierzchniach w przybli¿eniu równole-
g³ych;
■ dziki – pe³na dowolnoœæ kszta³tów za-
stosowanego materia³u skalnego.  

Ogrodzenia betonowe
Staj¹ siê coraz bardziej popularne, a to

za spraw¹ niewielkich, lokalnych wytwórni
betonu. Prefabrykowane s¹ w nich ró¿nego
rodzaju przês³a: pe³ne lub a¿urowe, o ró¿-
nych wzorach powierzchni. Wymiary poje-
dynczej p³yty to najczêœciej d³ugoœæ 2 m,
wysokoœæ 0,5-1 m. Kompletne ogrodzenie
sk³ada siê z betonowych s³upków, w któ-
rych wy¿³obienia wsuwa siê p³yty – przês³a.
Parkany tego typu mo¿na malowaæ.

Zalety takiego rozwi¹zania to przede
wszystkim szybkoœæ monta¿u i ³atwoœæ
wykonania ca³ego ogrodzenia. Wady to
doœæ pospolity wygl¹d oraz fakt, i¿ p³yty
maj¹ ozdobn¹ fakturê tylko z jednej stro-
ny. Druga jest p³aska. Inwestor musi wiêc
podj¹æ decyzjê, czy ogrodzenie bêdzie
³adniejsz¹ stron¹ zwrócone do wewn¹trz,
czy na zewn¹trz posesji.

Ogrodzenia betonowe mog¹ byæ rów-
nie¿ przygotowywane (wylewane) bezpo-
œrednio na placu budowy. Masê betonow¹
rozk³ada siê we wczeœniej przygotowa-
nych szalunkach. Najczêœciej w ten spo-
sób przygotowuje siê podmurówkê oraz
filarki. W znacznej czêœci stanowi¹ one je-
dynie rdzeñ ogrodzenia – w póŸniejszej
fazie prac zostan¹ ob³o¿one np. kszta³tka-
mi klinkierowymi. Stosowane s¹ równie¿
specjalne kszta³tki betonowe �.  

Ogrodzenia z tworzyw
sztucznych
Ka¿dy segment sk³ada siê ze s³upków

i wype³nienia miêdzy nimi �. Ogrodze-
nia mog¹ mieæ ró¿ne kszta³ty i wielkoœæ.
Najbardziej popularne kolory to bia³y
i zielony. 

Podstawow¹ zalet¹ tych ogrodzeñ jest
odpornoœæ na wilgoæ i zmienne warunki
atmosferyczne. Wada to przede wszystkim
elastycznoœæ tworzywa. Ogrodzenia z two-
rzyw sztucznych wymagaj¹ zatem stoso-
wania dodatkowych usztywnieñ – najczê-
œciej s¹ to metalowe kszta³tki. Wszystkie
wspó³pracuj¹ce elementy ³¹czone s¹ na za-
trzaski lub metalowe obejmy.

Ogrodzenia z tworzyw sztucznych
rzadko stosowane s¹ w granicach pose-

sji, znacznie czêœciej u¿ywa siê ich do
wydzielenia okreœlonych miejsc w ogro-
dzie lub przygotowania wybiegu dla
zwierz¹t.

Bramy i furtki
Bramy i furtki mog¹ byæ metalowe 	,

z tworzywa lub – chyba naj³adniejsze –
drewniane. Zwykle sprzedaje siê je
z wszelkimi, koniecznymi do monta¿u
dodatkami (zamki, zawiasy, ograniczniki
itd.). Instaluje siê je tak, by otwiera³y siê
w stronê posesji. 

Brama i furtka to newralgiczne miej-
sca ca³ego ogrodzenia. Zamocowanie ru-
chomych czêœci musi byæ szczególnie sta-
ranne i mocne, gdy¿ dzia³aj¹ na nie du¿e
si³y. Skrzyd³a bramy s¹ ciê¿kie, ich nie-
w³aœciwy monta¿ mo¿e doprowadziæ na-
wet do wyrwania zawiasów.

Bramy i furtki zwykle umieszcza siê
w jednej linii z ogrodzeniem. Na szcze-
gólnie w¹skiej ulicy mo¿e okazaæ siê ko-
nieczne cofniêcie ich w g³¹b posesji. 

Bramy przesuwne 
 s¹ szczególnie
przydatne na ma³ych dzia³kach oraz wszê-
dzie tam, gdzie nie ma mo¿liwoœci zainsta-
lowania uchylnych skrzyde³. W tego typu
rozwi¹zaniu skrzyd³o przemieszcza siê
równolegle do linii ogrodzenia, które
w tym miejscu musi byæ prostoliniowe.

Sama brama to najczêœciej solidna,
metalowa konstrukcja. Ze wzglêdu na ciê-
¿ar i ³atwoœæ obs³ugi przesuwana jest na
rolkach, po zamocowanej od strony pose-
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� Ogrodzenie z betonowych kszta³tek
(fot. Gigam-Bis)

� Ogrodzenie z PVC (fot. Royal Europa)



sji szynie. Spotykane jest równie¿ rozwi¹-
zanie bezszynowe, wtedy ca³a konstrukcja
opiera siê na przymocowanej do ogrodze-
nia listwie – œlizgaczu. 

Wad¹ bram przesuwnych jest ich czê-
ste blokowanie siê. Minimalna iloœæ za-
brudzeñ, np. piasku na szynie mo¿e
utrudniæ lub uniemo¿liwiæ ruch ca³ej
konstrukcji.

Bramy uchylne � jedno- i dwu-
skrzyd³owe to rozwi¹zanie klasyczne.
Otwieraj¹ siê przez obrót skrzyde³ wokó³
pionowych osi przechodz¹cych przez mo-
cuj¹ce je zawiasy. Wynika z tego koniecz-
noœæ przygotowania bardzo solidnych
s³upków, na których brama jest zawieszo-
na. W zale¿noœci od po³o¿enia skrzyd³a
musz¹ one przenosiæ obci¹¿enia skiero-
wane w ró¿ne strony. 

Bramy uchylne dwuskrzyd³owe wy-
posa¿a siê w rygle blokuj¹ce jedno ze
skrzyde³ – pionowe prêty wchodz¹ce
w odpowiednie otwory w pod³o¿u.    

Odrobina luksusu,
czyli zdalne otwieranie –
coraz czêœciej bramy wy-
posa¿a siê w si³owniki po-
zwalaj¹ce na ich zdalne
otwieranie. Znacznie pro-
œciej jest zautomatyzowaæ
bramy przesuwne – napêd
mocuje siê na dodatko-
wej, betonowej podstawie.
Napêdy zapewniaj¹ce
ruch bram uchylnych
maj¹ mniejsze wymiary.
Zawiesza siê je miêdzy
skrzyd³em bramy a nieru-
chom¹ czêœci¹ ogrodzenia
(bramy dwuskrzyd³owe
wymagaj¹ dwóch si³owni-
ków (patrz ��). 

Brama otwierana au-
tomatycznie musi byæ
wyposa¿ona w uk³ad za-
bezpieczenia, tak by nie-
mo¿liwe by³o jej zam-
kniêcie np. na wje¿d¿aj¹-
cym samochodzie. Sto-
suje siê do tego czujniki
fotoelektryczne oraz in-
dukcyjne. 

Furtki wyposa¿a siê w po³¹czone
z domofonem rygle elektryczne. Dziêki
temu mo¿liwe jest ich zdalne otwieranie
z wnêtrza posesji – po weryfikacji to¿sa-
moœci osoby wchodz¹cej. Oczywiœcie,
elektrozamki uzupe³nione s¹ zamkami
mechanicznymi.                                   �
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Rozstaw filarów bramy uchylnej wynika
z sumy szerokoœci jej skrzyde³, wymaga-
nego miejsca na zawiasy (z obu stron)
i wielkoœci szczeliny miêdzy obydwoma
skrzyd³ami. W przypadku furtki jest to
jej szerokoœæ powiêkszona o zawiasy
(z jednej strony) i miejsce na zamek.
Najczêœciej stosowane rozpiêtoœci miê-
dzy s³upkami wynosz¹ odpowiednio: dla
furtki: 0,9 – 1 m, dla bramy dwuskrzy-
d³owej: 2,5 – 4 m. Wysokoœæ filarów po-
winna zapewniaæ kilkucentymetrow¹
przerwê miedzy podstaw¹ bramy a zie-
mi¹ (2 – 5 cm). Ze wzglêdu na estetykê
ca³oœci filary powinny wystawaæ nad
skrzyd³a o ok. 15 cm.


 Brama przesuwna (fot. Intermex)
	 Metalowa furtka wstawiona w ogrodzenie
murowane z cegie³ (fot. WIŒNIOWSKI)

��� Brama uchylna dwuskrzyd³owa. Widoczne
si³owniki (fot. WIŒNIOWSKI)
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