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O
grodzenie powinno chroniæ nasz¹

posesjê przed wizytami zwierz¹t i –

przynajmniej w jakimœ stopniu – lu-

dzi. Niektóre jego parametry s¹ narzucone

przepisami. Natomiast od nas zale¿y, czy

bêdzie trwa³e, efektowne i da nam wystar-

czaj¹ce poczucie bezpieczeñstwa. A mo¿e

powinno wtopiæ siê w otoczenie? Do ogro-

dzenia przynale¿na jest furtka i brama.

Wszystko razem powinno tworzyæ estetycz-

n¹ ca³oœæ. Ale czy tylko?

Dobrze jest od razu porozumieæ siê z s¹sia-

dami, gdy¿ przy stawianiu p³otu w granicy

musimy uzyskaæ ich zgodê. Przy okazji

mo¿na ustaliæ, czy bêd¹ uczestniczyli

w kosztach budowy.

Warta rozwa¿enia jest kwestia, czy ogrodze-

nie ma byæ tymczasowe, postawione na czas

trwania budowy czy od razu docelowe.

A mo¿e przynajmniej jego czêœæ mo¿na zro-

biæ ju¿ na sta³e? Decyzja powinna byæ uza-

le¿niona od wielkoœci i usytuowania dzia³ki

oraz formy ostatecznego ogrodzenia. Jesz-

cze jednym tematem do zastanowienia jest

doprowadzenie mediów. Mo¿e to bowiem

mieæ wymiar finansowy – przeprowadzenie

ich pod ogrodzeniem zwiêkszy koszty, gdy¿

prace ziemne w pobli¿u ogrodzenia trzeba

wykonaæ rêcznie. 

STA£E CZY TYMCZASOWE?
Ogrodzenie tymczasowe buduje siê z regu³y

wtedy, gdy docelowo zamierzamy postawiæ

p³ot ozdobny, np. z elementów kutych,

przêse³ drewnianych ze s³upkami klinkie-

rowymi itp. Natomiast, jeœli w przysz³oœci

planujemy ogrodzenie naszej posesji siatk¹,

to oczywiœcie mo¿na je zbudowaæ jako goto-

we, ewentualnie rezygnuj¹c z podmurówki,

co umo¿liwi przejazd ciê¿arówek po zdjêciu

siatki. Postawienie sta³ego ogrodzenia po-

zwala tak¿e szybciej zakoñczyæ prace zwi¹-

zane z otoczeniem domu. Jednak ze wzglê-

du na koniecznoœæ jak naj³atwiejszego wje¿-

d¿ania na posesjê, nale¿y i tak pozostawiæ

frontow¹ czêœæ jako tymczasow¹, z dwoma

szerokimi wjazdami dla samochodów ciê¿a-

rowych. Brama powinna mieæ szerokoœæ co

najmniej 4 m, a przy trudnym wjeŸdzie

z w¹skiej  ulicy nawet 6 m. Tak wiêc przy

ma³ej dzia³ce – powiedzmy do 1000 m2 – le-

piej wstrzymaæ siê z budow¹ ostatecznego

ogrodzenia, bo podczas transportu materia-

³ów budowlanych ³atwo je uszkodziæ. 

Ogrodzenie prowizoryczne mo¿e okazaæ siê

te¿ korzystniejsze z przyczyn finansowych.

Taki p³ot ma jedynie wydzieliæ plac budo-

wy, czyli ten kawa³ek dzia³ki, na którym s¹

prowadzone prace. Teoretycznie mo¿e to

byæ nawet taœma ostrzegawcza umocowana

do drewnianych ko³ków. Niektórzy Czytel-

nicy, zastanawiaj¹c siê nad takim rozwi¹za-

niem mog¹ mieæ w¹tpliwoœci: co bêdzie, je-

œli np. ktoœ wpadnie w dó³ pod fundamenty

i z³amie nogê? Niestety, przepisy Prawa bu-

dowlanego, informuj¹ wprawdzie o obo-

wi¹zku zabezpieczenia placu budowy, ale

nie precyzuj¹, w jakim stopniu powinien

byæ realizowany. W razie wypadku, ka¿da

sytuacja jest wiêc rozpatrywana indywidu-

alnie z punktu widzenia odpowiedzialnoœci

cywilnej i karnej. 

PRZEGL¥D RYNKU

Ogrodzenie
na piêæ sposobów

OGRODZENIA

Nasze posesje

ogradzamy

w trosce

o w³asne 

bezpieczeñstwo

oraz po to, by

zaakcentowaæ

swoj¹ w³asnoœæ. 

Ale p³ot musi
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OGRODZENIA

Jeœli ogrodzenie ma równie¿ chroniæ przed

z³odziejami, to najczêœciej robione jest

z siatki umocowanej do metalowych s³up-

ków rozstawionych co ok. 3 m. W marke-

tach dostêpne s¹ zestawy ogrodzeniowe

(siatka, s³upki, linka) do ochrony tymczaso-

wej. G³êbokoœæ posadowienia s³upków trze-

ba dopasowaæ do rodzaju p³otu, bowiem

ogrodzenie nie mo¿e siê przewróciæ pod

wp³ywem wiatru. Jeœli nie planuje siê naci¹-

gania siatki, nie s¹ nawet potrzebne ukoœne

podpory do s³upków naro¿nych.

NIE WSZYSTKO WOLNO 
Przepisy wprawdzie ju¿ nie nakazuj¹, ¿e-

by p³ot by³ a¿urowy od wysokoœci 60 cm,

jednak warto zadbaæ o to, by w ogrodze-

niu by³y przeœwity. Szczególnie latem

w ma³ym ogrodzie otoczonym szczeln¹

„os³on¹” mo¿e byæ bardzo duszno. Po-

nadto, jeœli nasz ogród widaæ z ulicy,

ewentualny z³odziej nie bêdzie siê czu³

w nim bezpiecznie. 

Inne zalecenia obowi¹zuj¹ w dalszym ci¹gu.

Nie wolno wiêc zabezpieczaæ ogrodzenia (o

wysokoœci do 180 cm) ¿adnym ostrym

zwieñczeniem, np. drutem kolczastym czy

wystaj¹cymi prêtami. Narzucone s¹ tak¿e

minimalne wymiary furtki i bramy – odpo-

wiednio 90 cm i 240 cm. Obie musz¹ otwie-

raæ siê w kierunku posesji.

Budowê frontowej czêœci ogrodzenia trzeba

pisemnie zg³osiæ do gminnego wydzia³u ar-

chitektury. Ten wymóg dotyczy równie¿

p³otów o wysokoœci powy¿ej 220 cm – za-

równo tych od ulicy, jak i miêdzy s¹siaduj¹-

cymi posesjami. Jeœli urz¹d nie wyrazi

sprzeciwu, budowê mo¿na zacz¹æ po

30 dniach od zg³oszenia. 

Na forach a¿ huczy od konfliktów o ogro-

dzenia miêdzy s¹siadami (przyk³ady poda-

jemy w ramce). Jeœli nawet ma siê 150% ra-

cji, lepiej jednak dogadaæ siê z s¹siadem.

Ogrodzenie mo¿na zrobiæ samemu, ale na-

le¿y ono do tego, po czyjej stronie s¹ s³upki.

JAKI MAMY WYBÓR?
Na wiêkszoœæ ogrodzeñ sk³adaj¹ siê s³upki

po³¹czone z przês³ami. Wystarcz¹ stopy

fundamentowe pod s³upkami, ¿eby ogro-

dzenie by³o wystarczaj¹co stabilne. Warto

jednak pod ca³oœci¹ wykonaæ podmurówkê

(równie¿ opart¹ na fundamencie), choæby

po to, ¿eby pies nie móg³ siê pod nim pod-

kopaæ.

S³upki mog¹ byæ ze stali, aluminium, drew-

na, PVC b¹dŸ betonu, lub murowane – z ce-

gie³, bloczków czy naturalnego kamienia.

S³upki naro¿ne trzeba wzmacniaæ ukoœny-

mi podporami. Przês³a równie¿ mog¹ byæ

metalowe, drewniane, z PVC lub betonowe.

Spotkaæ mo¿na te¿ wype³nienia murowane

z kszta³tek ceramicznych lub silikatowych.

ZDANIEM EEKSPERTA
Ogrodzenie mo¿e byæ budowane wy³¹cznie na

w³asnym terenie. ¯aden jego element nie mo¿e

przekraczaæ granicy wyznaczonej geodezyjnie.

Nie ma wtedy potrzeby budowania równoleg³ego

ogrodzenia na drugiej dzia³ce, a koszty napraw

i konserwacji nale¿¹ wy³¹cznie do w³aœciciela, na

którego terenie stoi ogrodzenie. Czêœciej jednak

s¹siedzi dochodz¹ do porozumienia i buduj¹

wspólnym kosztem ogrodzenie w granicy. Wtedy

wydatki na naprawy i konserwacjê powinni pono-

siæ wspólnie. Bywaj¹ te¿ sytuacje, gdy ogrodzenie

ju¿ zosta³o postawione w granicy bez porozumie-

nia siê z s¹siadem. Formalnie, bêdzie on mia³ pra-

wo ¿¹daæ jego przesuniêcia, co jednak k³óci siê ze

zdrowym rozs¹dkiem. Niestety, niektórym go bra-

kuje, a przy dochodzeniu swoich praw kieruj¹ siê

po prostu z³oœliwoœci¹. 

Sprawê ogrodzeñ miêdzy posesjami reguluj¹

przepisy budowlane oraz kodeks cywilny. Zgodnie

z nimi nie jest wymagane zg³oszenie ani uzyska-

nie pozwolenia na budowê ogrodzenia o wysoko-

œci do 2,2 m, a jego konstrukcja nie mo¿e zagra-

¿aæ ludziom i zwierzêtom. Nie wolno umieszczaæ

na ogrodzeniu ostro zakoñczonych elementów,

drutu kolczastego, t³uczonego szk³a – na wysoko-

œci mniejszej ni¿ 1,8 m. Natomiast problem

z ewentualnym zacienianiem dzia³ki przez budo-

wê np. ogrodzenia pe³nego rozstrzyga jedynie

s¹d cywilny, kieruj¹c siê przes³ank¹, czy takie

dzia³ania nie zak³ócaj¹ korzystania z s¹siedniej

posesji „ponad przeciêtn¹ miarê, wynikaj¹c¹ ze

spo³eczno-gospodarczego przeznaczenia nieru-

chomoœci i stosunków miejscowych”. 

SPÓR OO PP£OT
Temat „ogrodzenie” na forach to prawdziwa

kronika wydarzeñ godnych pióra Aleksandra

Fredry. Na ogó³ jedni pytaj¹, czy s¹ „w pra-

wie”, a inni doradzaj¹, jak wyegzekwowaæ

swoje prawa w urzêdzie lub s¹dzie. Najle-

piej jednak nie „prowadzaæ siê” po s¹dach

z s¹siadem i czasami mu ust¹piæ, choæ pra-

wo jest po naszej stronie.

Oto przyk³ady w¹tków z forów.

S¹siadowi nie pasowa³ p³otek i wzywa³ 2 razy

policjê. Nic mu to nie da³o. Wszystko odbywa siê

w s¹dzie. Uwa¿ajcie na s³upki graniczne, bo to

jest œwiêtoœæ.

S¹siadka nie ma racji. Nie chcia³a siê do³o¿yæ

do p³otu, a jeszcze chce, ¿ebym go rozebra³,

choæ stoi tylko na mojej dzia³ce. Nie podoba siê

„mur berliñski” – fakt, ale przynajmniej zapew-

nia mi intymnoœæ.

Zdaniem s¹siada p³ot jest za wysoki, lecz je-

go dzia³ka jest ni¿ej od mojej i to co najmniej

o 1 m. Twierdzi, ¿e mu pada cieñ i zas³ania s³oñ-

ce w jednym pomieszczeniu. By³ nadzór budow-

lany i nie wstrzyma³ mi budowy, lecz s¹siad po-

da³ mnie do s¹du.

S¹siad buduje na dzia³ce, która kiedyœ by³a

rolna. Nasze ogrodzenie cofnêliœmy w g³¹b dzia³-

ki o ok. 30-40 cm. Teraz on nie uznaje formalnej

granicy. Porz¹dkuj¹c swoj¹ posesjê nasypuje

ziemiê na nasz¹ podmurówkê!

Mo¿na swój p³ot wybudowaæ ok. 30-40 cm od

granicy i wtedy s¹siad musi poprowadziæ równo-

legle swoje ogrodzenie, bo nie ma mo¿liwoœci le-

galnego „podpiêcia siê”.

Znam przypadek, kiedy s¹siad nie chcia³ w ogóle

partycypowaæ w kosztach, bo myœla³, ¿e bêdzie

mia³ ogrodzenie za frajer. Ale gdy mu powiedzia-

no o takiej opcji, zmieni³ zdanie...

Jeœli granicê dzia³ki wyznaczaj¹ betonowe

s³upki, a ja chcê budowaæ ogrodzenie bez za-

wiadamiania s¹siada (nawet nie wiem, kto ku-

pi³ dzia³kê obok), to czy ogrodzenie muszê sta-

wiaæ ca³e tylko na swoim terenie, czy np. ci¹-

gn¹æ podmurówkê pod siatkê mogê wybudo-

waæ je œciœle na granicy, czyli tak, ¿eby pod-

murówka by³a po po³owie na mojej i na s¹sia-

da dzia³ce?

– Zale¿y z czego ma byæ to ogrodzenie, bo np.

gotowe podmurówki pod siatkê maj¹ 6 cm

gruboœci. Je¿eli weŸmiesz œrodek s³upka gra-

nicznego, czyli zaznaczony na nim krzy¿yk,  to

zmieœcisz siê bez problemu. Podmurówka pod

p³ot z klinkieru ma 40 cm i musi siê mieœciæ

w twojej granicy. Lepiej poszukaj s¹siada,

wtedy jest taniej.

Jak post¹piæ w przypadku, gdy ogrodzenie

miêdzy dzia³kami wybudowa³ mój ojciec w ca³o-

œci, na w³asny koszt. A w tej chwili, gdy p³ot wy-

maga remontu, s¹siad ¿¹da, ¿ebym ja to zrobi³,

bo p³ot jest mój. Dogadanie siê z s¹siadem nie

jest mo¿liwe.

– Jest mo¿liwoœæ domagania siê przed s¹dem

zwrotu czêœci kosztów zwi¹zanych z utrzyma-

niem p³otu. Niestety, nie dotyczy to jego budowy

(patrz Uchwa³a S¹du Najwy¿szego – Izba Cywil-

na z dn. 24 stycznia 2002 r. III CZP 75/2001

OSP 2002/10 poz. 127 OSNC 2002/10 poz. 121

Biuletyn S¹du Najwy¿szego 2002/1).
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Drewno ma wielu zwolenników, chocia¿ nie-

stety nie jest tak trwa³e jak metal. Dlatego,

¿eby nie wymieniaæ ogrodzenia co kilka lat,

materia³ musi byæ zabezpieczony przed 

wilgoci¹ i grzybami. Najlepiej kupiæ materia³

impregnowany ciœnieniowo, ma on wtedy

charakterystyczny, zielonkawy kolor, choæ s¹

te¿ impregnaty barwi¹ce na br¹zowo. P³ot

warto te¿ pomalowaæ farb¹ – kryj¹c¹, trans-

parentn¹ lub bejc¹. W handlu s¹ te¿ farby do

drewna, z dodatkiem wosku i oleju, po któ-

rych woda sp³ywa nie wsi¹kaj¹c w materia³.

Drewniane s³upki powinny byæ tak posado-

wione, by nie mia³y bezpoœredniego kontaktu

z ziemi¹. Mocuje siê je zatem w ró¿nego 

rodzaju uchwytach monta¿owych ze stali 

nierdzewnej, kotwionych w ziemi lub 

betonowym cokole. Równie¿ wszelkiego 

rodzaju elementy ³¹cz¹ce s³upki 

z mocowaniami musz¹ byæ z tego samego

materia³u.

Przês³a tworz¹ drewniane sztachety, które

mog¹ byæ zakoñczone p³asko, zaokr¹glone

lub ozdobnie frezowane. W gotowych pane-

lach ogrodzeniowych górna krawêdŸ tworz¹-

cych je sztachet mo¿e byæ równa b¹dŸ two-

rzyæ ³uk. Drewniane p³oty maj¹ wysokoœæ do

190 cm i szerokoœæ 100-180 cm.

OGRODZENIA ZZ MMETALU
W grupie ogrodzeñ metalowych najwiêcej

jest tych ze stali. Bardzo popularna przede

wszystkim z powodu atrakcyjnej ceny jest

siatka, sprzedawana w zwojach d³ugoœci 15

oraz  25 m i szerokoœci 1-4 m. Rulony mog¹

byæ zafoliowane, co chroni pow³okê przed

uszkodzeniem podczas transportu. Siatka

mo¿e byæ splatana lub zgrzewana ze stalo-

wego drutu œrednicy od 2,2 do 5,5 mm. Drut

jest zabezpieczony przed rdzewieniem po-

w³ok¹ cynkow¹ – tê trzeba malowaæ co kilka

lat, lakierowany proszkowo albo powlekany

PVC lub poliestrem w ró¿nych kolorach (naj-

czêœciej zielonym, bia³ym, niebieskim). Siatka

powlekana jest bardziej trwa³a, nie trzeba jej

te¿ odnawiaæ, o ile nie zostanie uszkodzona

mechanicznie.

Siatkê naci¹ga siê i montuje do s³upków –

stalowych lub betonowych. Nastêpnie wpro-

wadza siê linki stalowe w górny i dolny rz¹d

oczek, a czasami tak¿e w po³owie wysokoœci

siatki, które naci¹ga siê przy pomocy tzw.

napinaczy. Mo¿na zaopatrzyæ siê w napinacze

przeznaczone do pozostawienia na s³upkach,

dziêki czemu naci¹g ogrodzenia bez trudu

poprawimy w dowolnej chwili. 

Z kolei z pionowych prêtów lub p³askowni-

ków, po³¹czonych u do³u i u góry poprzeczka-

mi s¹ konstruowane przês³a. Maj¹ do 240 cm

wysokoœci, szerokoœæ ok. 2,5 m i mog¹ byæ

w górnej czêœci wygiête lub ozdobnie zwieñ-

czone. Prêty mog¹ byæ te¿ ³¹czone w kratê

o du¿ych, prostok¹tnych oczkach (ale to wy-

godna drabinka dla intruza!). Materia³ jest

ocynkowany i powlekany tworzywem lub la-

kierowany proszkowo, najczêœciej na kolor

zielony, niebieski, bia³y lub czerwony. Panele

s¹ mocowane do s³upków na ró¿ne sposoby,

np. œrubami, obejmami w bruzdach lub za-

czepach osadzonych w s³upkach. Nie mo¿emy

jednak dowolnie wybraæ sposobu monta¿u,

gdy¿ jest on narzucony przez producenta

konkretnego typu p³otu.

Oprócz paneli stalowych jest te¿ spora ofer-

ta ogrodzeñ z aluminium oraz jego stopu

z cynkiem – materia³ów trwa³ych i nieulega-

j¹cych korozji. Wiêkszoœæ profili imituje szta-

chety, a elementy mog¹ byæ lakierowane

proszkowo na ró¿ne kolory. 

Ogrodzenia mog¹ byæ te¿ kute. Najczêœciej

robi siê je ze stali – oferta ¿eliwnych jest co-

raz mniejsza, g³ównie z powodu du¿ej wagi

elementów. I tu dobra wiadomoœæ dla inwe-

storów, chc¹cych mieæ wyj¹tkowy p³ot. Wielu

producentów wykonuje elementy ogrodzeñ

nie tylko wed³ug w³asnych wzorów, ale te¿

realizuj¹c propozycje zleceniodawców. Jeœli

nie mamy sprecyzowanej wizji lub zdolnoœci

rysunkowych, projekt mo¿emy przygotowaæ

wspólnie z przedstawicielem producenta.

DREWNO –– TTYLKO ZZABEZPIECZONE!

W oogrodzeniach ddrewnianych ss³upki mmog¹ mmieæ ttoczone zzwieñczenia

Po³¹czenie mmuru zze ssztachetami tto bbardzo ppopu-
larne rrozwi¹zanie

Takie oogrodzenia zze sstalowych pprêtów mmog¹ bbyæ
³adne
nawet ww aaluminiowym wwydaniu
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OGRODZENIA

Ogrodzenia z PVC s¹ bardzo lekkie i ³atwe

w monta¿u. S¹ te¿ wytrzyma³e i odporne na

warunki atmosferyczne. Wznosi siê je z za-

mkniêtych profili o przekroju kwadratowym

lub prostok¹tnym, barwionych w masie (naj-

czêœciej na bia³o lub br¹zowo), odpornych na

mróz i promienie UV. Panele mog¹ mieæ

kszta³t sztachet, p³otów lamelowych oraz pe³-

nych segmentów z a¿urami u góry. Plastikowe

sztachety ³¹czy siê wkrêtami, ko³kami lub na

zatrzask, ale mo¿na kupiæ te¿ gotowe panele,

które wymagaj¹ jedynie przymocowania do

s³upków. D³ugoœæ przêse³ to 150-230 cm, wy-

sokoœæ 80-180 cm. S³upki ogrodzeniowe z PVC maj¹ wewn¹trz

wzmocnienia ze stalowych kszta³towników u³o¿onych w kwa-

drat. Przês³a przytwierdza siê do nich k¹townikami metalowy-

mi lub wsuwa w wyprofilowane prowadnice. Równie¿ w pod-

stawie s³upka znajduje siê wzmocnienie. S³upki mocuje siê

ko³kami rozporowymi najczêœciej do specjalnych coko³ów.

CA£E ZZ BBETONU
W sprzeda¿y s¹ gotowe panele z bardzo

trwa³ego, bo zagêszczanego przez wibrowa-

nie betonu. Mog¹ mieæ wygl¹d tralek, ale

najczêœciej s¹ pe³ne u do³u i a¿urowe u góry.

Ta czêœæ przybiera niekiedy bardzo ozdobne

kszta³ty. Niebarwiony beton mo¿na pomalo-

waæ odpowiednimi farbami, ogrodzenie jed-

nak wymaga odnawiania. Ominie nas ten

etap, jeœli kupimy panele z barwionego beto-

nu. Przês³a maj¹ najczêœciej d³ugoœæ 200-

260 cm i wysokoœæ 50-300 cm.

Elementy maj¹ du¿¹ wagê, do ustawienia

ogrodzenia mo¿e wiêc byæ potrzebny niewiel-

ki dŸwig. Monta¿ jest jednak ³atwy technicz-

nie: w pionowe rowki w s³upkach wsuwa siê

przês³a i miejsce ³¹czenia zalewa rzadk¹ za-

praw¹ cementow¹. 

Innym rozwi¹zaniem jest tzw. suchy mur,

czyli system kszta³tek betonowych z wyprofi-

lowanymi w nich zamkami. Ustawione w³a-

œnie „na sucho”, bez zaprawy ogrodzenie

zbroi siê prêtami stalowymi i zalewa we-

wn¹trz betonem. Powierzchnia kszta³tek wy-

gl¹dem imituje piaskowiec o fakturze g³ad-

kiej lub ³upanej, barwiony na ró¿ne kolory.

Kszta³tki maj¹ naciêcia, dziêki którym mo¿na

je przedzieliæ na mniejsze elementy, z któ-

rych ³atwo buduje siê s³upki.

TWORZYWO TTE¯ SSIÊ NNADAJE

I kkto ppowie, ¿¿e tto ttworzywo?

Wzmacniane pprofile zz PPVC ss¹ wwystarczaj¹co

trwa³e ddo zzbudowania oogrodzenia

3

4

Betonowe ppanele ss¹ nnajczêœciej ww ggórnej cczêœci aa¿urowe

„Suchy mmur” ³¹czy ssiê zz ppanelami
– np. ddrewnianymi
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BEZ BRAMY ANI RUSZ
Bramy ogrodzeniowe najczêœciej s¹ produ-

kowane z elementów stalowych lub alumi-

niowych. Efektowne s¹ bramy odlewane

lub kute, wœród których mog¹ byæ równie¿

¿eliwne, choæ ich oferta nie jest du¿a.

Skrzyd³o mo¿e byæ zbudowane z piono-

wych prêtów mocowanych do dwóch pozio-

mych profili, ale jeœli kupimy je u produ-

centa naszego ogrodzenia, zazwyczaj wygl¹-

da tak, jak pozosta³e panele. 

Brama mo¿e byæ równie¿ konstrukcj¹ me-

talow¹ uzupe³nion¹ drewnem – np. deska-

mi – lub panelami z PVC. 

Bramy rozwierane s¹ jedno- i dwuskrzy-

d³owe. Do automatycznego otwierania s³u-

¿¹ si³owniki – hydrauliczne lub elektryczne

– umieszczane w nawierzchni b¹dŸ na

skrzydle bramy od strony s³upka. Skrzyd³o

o wadze do 200 kg i szerokoœci do 4 m otwo-

rzy sam silnik. Wiêksze – waga do 700 kg,

szerokoœæ do 8 m – musi wspomóc si³ownik

hydrauliczny. Silnik mo¿e byæ przymoco-

wany do s³upka, podmurówki ogrodzenia

albo byæ ukryty w ziemi w specjalnej obu-

dowie. Napêd trzeba solidnie zamocowaæ,

bo to przedmiot atrakcyjny dla z³odzieja.

Automatykê mo¿na wzbogaciæ o elektro-

niczny programator, zabezpieczenie przed

przytrzaœniêciem – fotokomórka lub listwa

reaguj¹ca na nacisk.

Brama przesuwna ma najczêœciej tylko jed-

no skrzyd³o. Fragment ogrodzenia, wzd³u¿

którego siê przesuwa, musi byæ prosty i na

tyle d³ugi, aby otwarte skrzyd³o mog³o siê

ca³kowicie za nim schowaæ. Je¿eli przebieg

ogrodzenia lub szerokoœæ nie pozwala na za-

montowanie takiej bramy, mo¿emy umie-

œciæ obok siebie dwa wê¿sze skrzyd³a,

otwieraj¹ce siê w przeciwne strony. Mo¿e-

my te¿ zainstalowaæ bramê panelow¹, sk³a-

daj¹c¹ siê z kilku segmentów, które podczas

otwierania zachodz¹ na siebie. 

Bramy przesuwne mog¹ byæ samonoœne lub

poruszaj¹ce siê po szynie. Brama samono-

œna wisi na teflonowych rolkach zamoco-

wanych u do³u oraz u góry s³upka i nie do-

tyka ziemi. D³ugoœæ i ciê¿ar skrzyd³a s¹ wy-

liczone przez producenta bramy. Aby za-

chowa³o ono równowagê, konieczne jest za-

stosowanie przeciwwagi.  Zwykle oznacza

to zwiêkszenie szerokoœci bramy o ok. 50%,

czyli np. dla wjazdu o szerokoœci 4 m bêdzie

musia³a mieæ 6 m d³ugoœci.

Brama szynowa porusza siê po zabetono-

wanej w gruncie prowadnicy o d³ugoœci od-

powiadaj¹cej podwójnej d³ugoœci skrzyd³a.

Tak¹ bramê mo¿e unieruchomiæ np. ¿wir,

albo lód. Przynajmniej ten drugi problem

uda³o siê producentom rozwi¹zaæ i w han-

dlu  s¹ ju¿ bramy z szyn¹ podgrzewan¹. 

Do automatycznego otwierania bramy

przesuwnej s³u¿y silnik, poruszaj¹cy zêbat-

kê, która przesuwa listwê przymocowan¹ do

skrzyd³a. Moc silnika jest dobierana indy-

widualnie, ale mo¿liwe jest otwieranie bra-

my wa¿¹cej nawet 2 tony.

Przeciwwaga
równowa¿y
ciê¿ar pprzesu-
waj¹cego ssiê
„w ppowietrzu”
skrzyd³a
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Wielu inwestorów decyduje siê na ogrodze-

nie „kombinowane”. S³upki i podmurówkê ro-

bi siê z betonu – fundament powinien byæ za-

g³êbiony w gruncie na ok. 60 cm, a na grun-

tach tzw. wysadzinowych nawet g³êbiej, po-

ni¿ej granicy przemarzania. Wymurowane

czêœci zazwyczaj s¹ wykañczane p³ytkami

elewacyjnymi. Rzadziej ogrodzenia s¹ w ca-

³oœci murowane z kamieni lub cegie³ – klin-

kierowych albo silikatowych. Szczególnie

w przypadku klinkieru trzeba uwa¿aæ, ¿eby

nie pobrudziæ go zapraw¹. Nawet po staran-

nym oczyszczeniu na elewacji mog¹ pojawiaæ

siê nieestetyczne plamy. Spoiny pomiêdzy ce-

g³ami musz¹ byæ lekko wklês³e i dobrze wy-

pe³niæ przestrzenie, co uniemo¿liwi wsi¹ka-

nie wody opadowej w ceg³y. Po wymurowa-

niu trzeba ogrodzenie zakryæ foli¹ na ok. dwa

tygodnie. Zapobiegnie to wsi¹kaniu wody

w spoiny.

Do murowanych s³upków najczêœciej mocuje

siê przês³a z metalu lub drewna. Takie po³¹-

czenia bywaj¹ bardzo efektowne.

MUROWANE

Ze wwzglêdu nna
trwa³oœæ kklinkier
jest cchêtnie sstoso-
wany ddo mmurowania
ogrodzeñ

O uurodzie „„kombino-
wanego” oogrodzenia
decyduje eestetyka
paneli
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