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Nietrudno wybra  najtrwalsze czy najdro -

sze materia y do budowy nawierzchni i ogro-

dze , ale prawdziw  sztuk  jest dobra  je tak, 

by wspó gra y ze sob  oraz pasowa y do bry y

i elewacji domu oraz charakteru ogrodu.

Nawierzchnie 
Projekt

Projekt zamówiony w firmie oferuj cej ma-

teria y do utwardzania nawierzchni zwy-

kle wliczony jest w ich cen , ale lepiej go zle-

ci  architektowi krajobrazu projektuj cemu 

ogród. Kszta t podjazdu i cie ek mo na te

narysowa  samodzielnie na planie dzia ki 

(najlepiej w skali 1:100) z zaznaczonymi ist-

niej cymi i planowanymi budynkami, ele-

mentami ma ej architektury i nasadzeniami. 

Ilo  materia u na nawierzchni  w ogrodzie 

oblicza si  wed ug rozrysowanych oraz zwy-

miarowanych cie ek i podjazdu.

Przebieg ci gów komunikacyjnych

Przed domem prywatnym nie najlepiej wygl -

daj  du e nawierzchnie z kostki. Na ma ych 

dzia kach wystarczy utwardzi  podjazd oraz 

cie k  od furtki do domu. W pobli u gara u

odleg ego od ulicy warto zaplanowa  tak e

miejsce do zawracania. Na wi kszych pose-

sjach cie ki powinny prowadzi  do takich 

miejsc jak altana, oczko wodne czy plac za-

baw. Planowany uk ad cie ek powinien by

dobrze przemy lany, by pó niej nie trzeba 

by o chodzi  na skróty, lecz korzysta  z wyty-

czonych traktów.

Wygl d

Nawierzchni mo na nada  wygl d nowoczes-

ny albo tradycyjny. Im bardziej nowoczesny 

ogród, im bardziej regularny jest jego uk ad

i im mniej jest w nim elementów, tym bar-

dziej pasuje do niego nawierzchnia o geome-

trycznym wzorze.

Harmonijnie
zestawione

Nawierzchnie i ogrodzenia

Ma gorzata Cuch
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W projektowaniu 

ogrodzenia 

i nawierzchni 

w obr bie posesji 

warto zachowa

umiar. Nadmiar 

ozdób czy kolorów 

w ogrodzeniu 

lub nawierzchni 

mo e okaza  si

przyt aczaj cy, 

a utwardzenie zbyt 

du ej po aci kostk

mo e sprawi , e

podjazd b dzie 

przypomina  stacj

paliw albo parking 

przed urz dem.

OGRODY
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Ro linno  ogrodowa najlepiej wygl da 

w zestawieniu ze cie kami jednobarwny-

mi o stonowanej kolorystyce przypominaj cej 

naturalny kolor ska . Przeciwnie bywa z ja-

skrawymi wielobarwnymi nawierzchniami 

(zwykle dotyczy to kostki betonowej): pod za-

chmurzonym niebem, bardzo cz stym nad 

Polsk , nie prezentuj  si  najlepiej i niepo-

trzebnie konkuruj  z ro linno ci , od której 

nigdy nie s adniejsze. 

Nawierzchnie w jasnych, ch odnych bar-

wach sprawiaj , e przestrze  wydaje si

wi ksza, odwrotnie jest z nawierzchniami 

w odcieniach ciemnych i ciep ych. 

Materia y na nawierzchnie...

...podjazdów i cie ek

Kostka kamienna. Kostki maj  zazwyczaj 

kszta t zbli ony do prostopad o cianu, a kolo-

ry w odcieniach szaro ci i be u a  po czer .

Mo na z nich uk ada  nawierzchnie jedno-

barwne lub wzorzyste.

Bruki klinkierowe. Powierzchnia licowa 

bruku klinkierowego mo e by  g adka lub 

z faktur , a barwy – grafitowa, ó ta, czerwo-

na lub br zowa. Zalet  nawierzchni z klin-

kieru jest przede wszystkim odporno  na 

cieranie i niewra liwo  na dzia anie oleju 

silnikowego, atwo te  z niej zmywa  wszel-

kie zanieczyszczenia.

Kostka betonowa. Jest stosunkowo nie-

droga i produkuje si  j  w wielu kolorach 

i kszta tach (prostok ta, sze ciok ta, rombu, 

szpulki itp.). Wyko czona ni  nawierzchnia 

ma wiele zalet: jest trwa a, atwo w niej wy-

mieni  uszkodzone elementy; jest przepusz-

czalna: dzi ki wype nionym piaskiem szcze-

linom nie zatrzymuje wody.

...tylko na podjazdy

Betonowe p yty a urowe. Z takich p yt 

mo na u o y  nawierzchni , która z cza-

sem cz ciowo porasta traw  i nie zatrzy-

muje wody. Po u o eniu betonowych p yt 

a urowych otwory w nich wype nia si

ziemi  ro linn  i wysiewa traw  (mo na 

te  wype ni  je wirem). U o enie takiej 

nawierzchni najlepiej zleci  fachowcom. 

Betonowe p yty a urowe maj  wymiary 

40 × 60 cm; produkuje si  je w ró nych 

kolorach.

Standardowe 
wymiary 
nawierzchni

 Szeroko  podjazdu – minimum 3 m.

 Wymiary miejsca postojowego na sa-

mochód osobowy – minimum 2,5 × 5 m. 

 Szeroko cie ek: 

– od furtki do drzwi wej ciowych 

– 1,2–1,5 m;

– w ogrodzie – 0,8 m.

Grubo  nawierzchni zale nie od 

obci enia:

cie ek:

– kostka betonowa i kamienna – 4 cm,

– bruk klinkierowy – 4,5 cm;

 podjazdu:

– kostka betonowa i kamienna – 6 cm,

– bruku klinkierowy – min. 5,2 cm.

Jak wida , nawierzchnie, na które wje -

d a  si  b dzie samochodem, musz  by

grubsze.

 Na nawierzchnie odpowiedni jest kamie  o po-

wierzchni piaskowanej, groszkowanej lub p omie-

niowanej, bo jest mniej liski

fo
t.
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Kostk  betonow  produkuje si  w wersji anty-

po lizgowej, któr  uzyskuje si  przez wyp uka-

nie z warstwy powierzchniowej – po wst pnym 

zwi zaniu betonu – zaczynu cementowego, co 

powoduje ods oni cie ziaren kruszywa

fo
t.
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Wybór nawierzchni to nie tylko kwestia gustu. 

Powinna by  równa, nie liska, zw aszcza je li 

u ytkownikami ogrodu b d  osoby starsze

lub mniej sprawne. Dobrze te , by nawierz-

chnia by a przepuszczalna, bo takiej nie trzeba

odwadnia

fo
t.
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 Na wi ksz  swobod  w doborze wzorów i barw nawierzchni mog  sobie pozwoli  w a ciciele du ych 

ogrodów
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Beton odciskany.

Nawierzchni  tak  uzyskuje si

przez u o enie warstwy mieszanki betonowej 

B25 zbrojonej w óknami polipropylenowymi, 

a nast pnie naniesienie barwnika z utwardza-

czem i poddanie jej naciskowi z u yciem sza-

blonów w celu zag szczenia i nadania faktu-

ry. Gotowa nawierzchnia nie le imituje p yty 

kamienne, ceg  czy deski. Jej wykonanie naj-

lepiej zleci  wyspecjalizowanej firmie. Po za-

impregnowaniu beton  staje si  mrozoodpor-

ny i nienasi kliwy, a wi c z jego powierzchni 

trzeba odprowadza  wod  deszczow .

Elementy z PVC. Nawierzchnie niezbyt in-

tensywnie u ytkowanych podjazdów mo na 

utwardzi  specjalnymi kratkami plastikowy-

mi, które znosz  du e obci enia, a po zasy-

paniu ziemi  i obsianiu traw  staj  si  zupe -

nie niewidoczne. Trawnik taki piel gnuje si

zwyk ymi sposobami (koszenie kosiark , na-

wo enie, podlewanie). Kolory kratek: czarny, 

zielony. Grubo : 4 lub 5 cm.

...tylko na cie ki

P yty kamienne. Na cie ki ogrodowe na-

daj  si  p yty grubo ci 3–5 cm. P yty ci te

maj  kszta t kwadratowy lub prostok tny, 

a amane – nieregularny. Szczególnie atrak-

cyjnie wygl daj  nawierzchnie z piaskow-

ca lub upka.

Kruszywa kamienne. Na cie ki nadaj  si

takie kruszywa jak wir, grys, kliniec i t u-

cze . Lepsze s  materia y o ostrych kraw -

dziach, bo u o ona z nich nawierzchnia jest 

stabilniejsza. Na cie kach z kruszywa nie 

zbiera si  woda, ale wi kszo  z nich zara-

sta ro linno ci , któr  trzeba systematycznie 

usuwa .

Kamie  polny. Aby cie ka by a wygod-

na, nale y wybiera  na ni  kamienie 

z p ask  powierzchni .

P yty betonowe. P yty mog  by  pro-

stok tne lub kwadratowe, w ró nych 

kolorach – g adkie lub chropowate (np. 

z powierzchni  p ukan , z widocznym 

kruszywem).

Bruk drewniany. S  to klocki lub kr ki 

z drewna akacjowego, sosnowego lub gatun-

ków egzotycznych. 

Belki drewniane. Na cie ki u ywa si  im-

pregnowanych belek drewnianych, przypo-

minaj cych podk ady kolejowe. Mo na je ku-

pi  w centrach ogrodniczych lub zamówi

w tartaku. Prawdziwe podk ady kolejowe 

z rozbiórki torów kolejowych nie s  polecane 

do ogrodów ze wzgl du na dra ni cy zapach 

kreozotu, którym s  impregnowane; wydzie-

laj  go nawet po wielu latach.

Umacnianie kraw dzi nawierzchni

Podjazdy powinno si  zabezpieczy  na brze-

gach kraw nikami osadzonymi na podk a-

dzie z chudego betonu – g biej ni  elementy 

nawierzchni.

cie ki umacnia si  na kraw dziach ró ne-

go rodzaju obrze ami:

kamienne lub betonowe s  podobne do 

kraw ników, tylko od nich mniejsze. Osadza 

si  je tak, aby nie wystawa y ponad nawierz-

chni  – w podk adzie z chudego betonu. Do 

cie ek o falistym przebiegu produkuje si

obrze a ukowe;

palisady – zastosowane jako obrze a mog

jednocze nie zapobiega  osuwaniu si  ziemi 

z niewielkiej skarpy czy podwy szonych ra-

bat granicz cych ze cie k ;

wylewki betonowe – uk ada si  na nich 

skrajny pas kostki, a zewn trzn  cz  wy-

lewki przysypuje ziemi  i zasiewa traw .

Uk adanie nawierzchni

Wykonanie nawierzchni ogrodowej wyma-

ga nie tylko si y fizycznej, ale te  fachowo ci 

i do wiadczenia. Najlepiej wi c zleci  je wy-

specjalizowanej ekipie, która na wykonan

nawierzchni  udzieli gwarancji. 

Wykonanie wykopu i osadzenie obrze y. 

W miejscu planowanego podjazdu lub cie ek

usuwa si  wierzchni  warstw  ziemi i wyko-

nuje wykop o g boko ci odpowiadaj cej gru-

bo ci warstw podbudowy (która zale y od ro-

dzaju nawierzchni). Dno wykopu formuje si

ze spadkiem, wyrównuje i ubija zag szczar-

k . Je li kraw dzie nawierzchni maj  by  za-

bezpieczone obrze ami, osadza si  je na tym 

etapie.

U o enie geow ókniny i warstw podbudo-

wy. Na dnie wykopu uk ada si  geow óknin

(polipropylenowy materia  odporny na wil-

go  i mróz oraz wytrzyma y na rozrywanie; 

u o ony na gruncie rodzimym zapobiega jego 

mieszaniu z warstwami podbudowy, dzi ki

czemu stabilizuje nawierzchni ), a na niej 

warstw  grubego kruszywa lub t ucznia, któ-

ry stabilizuje si  zag szczark . Kolejn  war-

stw  jest piasek, który po wyrównaniu tak e

stabilizuje si  zag szczark . Grubo  warstw 

podbudowy dostosowuje si  do rodzaju na-

wierzchni:

Wyko czenie nawierzchni. Na u o onej 

i zag szczonej podbudowie uk ada si  kost-

k  lub inny materia  i ka dy element dobija 

m otkiem gumowym. Szczeliny w nawierzch-

ni wype nia si  najcz ciej piaskiem z wod

(do nawierzchni z kostki kamiennej u ywa 

si  zasypki granitowej). Na koniec elementy 

dobija si  do pod o a wibratorem powierzch-

niowym. 

Samodzielnie, w prostszy sposób mo emy 

wykona  nawierzchni  z p yt betonowych 

lub kamiennych, u o onych w odst pach (ok. 

60 cm – d ugo  kroku), na kilkucentyme-

trowej warstwie piasku (któr  uk ada si  po 

zdj ciu warstwy humusu). P yty takie mo na 

u o y  równo z powierzchni  trawnika,

uprzednio wyci wszy z niego p aty darni 

fo
t.

 w
w

w
.k

ra
tk

a
tr

a
w

n
ik

o
w

a
.p

l

P yty kamienne ci te. Doskona e s  na ogrodowe 

cie ki, a tak e tarasy ziemne
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Plastikowe kratki 

trawnikowe s  odporne na 

mróz, wysok  temperatur

i s atwe w monta u, bo 

poszczególne elementy czy 

si  na zaczepy

fo
t.
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cie ek z kruszywa zwi zanego ywic

epoksydow  nie porastaj  chwasty. Ich nawierzchnia 

jest mrozoodporna i swobodnie przep ywa przez ni

woda

nawierzchnie

grubo ci warstw podbudowy 

[cm]

kruszywo piasek

podjazdy 20–30
3–5 cm

cie ki 10–20
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Ogrody

odpowiadaj ce wielko ci i kszta tom p yt. 

Mo na je tak e umie ci  na gruncie i obsypa

kruszywem.

Ogrodzenia 
Wybór rodzaju ogrodzenia

Ze wzgl du na upowszechnienie si  urz dze

alarmowych niewielk  uwag  przywi zuje

si  obecnie do tego, czy ogrodzenie b dzie 

skuteczn  przeszkod  dla z odziei: uwag

zwracamy g ównie na jego koszt i wygl d.

Ogrodzenie mo e izolowa  od ulicy lub prze-

s ania  nieatrakcyjny widok. 

Je li ma chroni  przed ha asem i kurzem 

z ulicy, powinno by  szczelne. Ci ko wygl -

daj cy pe ny mur z kamienia, cegie , pusta-

ków czy bloczków betonowych mo na cz -

ciowo przys oni  ro linami pn cymi. Je li 

otoczenie domu jest ciche i adne, nie warto 

go zas ania : lepiej wybra  ogrodzenie lekkie, 

a urowe – ze sztachet, erdzi, siatki metalo-

wej albo prz se  metalowych.

W projekcie ogrodzenia prz s a, brama 

i furtka powinny wspó gra  ze sob , a ca-

o  – harmonijnie komponowa  si  z elewa-

cj  domu.

Materia y na ogrodzenia pe ne

Kamie  ciosany, upany lub polny. Kamienie 

uk ada si  w murach na zaprawie cemento-

wej, stosuj c zasad  wi zania murarskiego, 

to znaczy ka d  spoin  pionow  przykrywa 

si  odpowiednio d ugim elementem kolejnej 

warstwy. Szczyt ogrodzenia kamiennego po-

winno si  uko nie wyprofilowa  i przykry

daszkiem. Nie zawsze ogrodzenia kamienne 

muruje si  w ca o ci z kamienia; eby by o ta-

niej, ogrodzenie muruje si  z ta szych mate-

ria ów, a kamie  uk ada tak, by by  widoczny 

w licu muru.

Ceg y. Ogrodzenia mo na murowa  z ceg y

zwyk ej, silikatowej lub klinkierowej – na za-

praw  cementow  lub cementowo-wapienn .

Mury z cegie  zwyk ych najcz ciej si  tyn-

kuje, z klinkierowych czy silikatowych wy-

starczy starannie wyspoinowa .

Bloczki i pustaki betonowe. Produkuje si

specjalne bloczki i pustaki, z których mo na 

budowa  ogrodzenia murowane. Prefabrykaty 

do ogrodze  mog  mie  ró ne kolory i faktu-

ry (np. g adk  lub upan ) i cz sto przypomi-

naj  kamie  naturalny. Ogrodzenia muruje 

si  z nich podobnie jak z cegie  czy kamienia 

naturalnego.

Beton zbrojony. Z betonu monolityczne-

go uk adanego w deskowaniu wykonuje si

pe ne ogrodzenia, które maj  pe ni  funkcj

cian oporowych. Ogrodzenia takie mo na 

zostawi  w stanie surowym lub ob o y  do-

woln  ok adzin  czy te  obsadzi  pn czami.

Gotowe panele ogrodzeniowe

Betonowe. S  to panele prefabrykowane sk a-

daj ce si  z betonowych paneli i s upów. 

Przypominaj  ogrodzenia obiektów przemy-

s owych, mimo to s  bardzo popularne, bo 

s  trwa e i szybko si  je montuje: po osadze-

niu w gruncie s upów panele wsuwa si  mi -

dzy nie w specjalnie uformowane rowki. 

Wymiary prz se : szeroko  – 1 lub 2 m, wy-

soko  – 0,5–2,5 m. Najlepiej wybiera  pa-

nele o mo liwie prostych wzorach, bez wy-

my lnych motywów zdobniczych i zostawi

je w kolorze naturalnym, dobrze jest te  obsa-

dzi  je trwa ymi pn czami. 

Drewniane. S  to ramy z wype nieniem pe -

nym lub a urowym wykonanym ze sztachet 

lub listew. Wzd u  ogrodzenia z prz s ami 

drewnianymi cz sto stosuje si  podmurów-

k  betonow .

Z siatki. Wykonuje si  z siatki zgrzewanej 

z drutu rozci gni tej na ramach stalowych 

lub aluminiowych, a nast pnie malowanej 

proszkowo. Ogrodzenie z takich paneli jest 

adniejsze i sztywniejsze ni  z siatki, ale od 

niej dro sze.

Z PVC. S  lekkie, do  trwa e i atwe 

w monta u: prz s a mocuje si  do s upków 

przy u yciu k towników metalowych lub 

wyprofilowanych uchwytów. Ogrodzenia ta-

kie wygl daj  jak drewniane pomalowane 

farb  kryj c , ale nie wymagaj adnej kon-

serwacji. Uszkodzone elementy bardzo atwo 

wymieni .

Elementy na ogrodzenia drewniane

i metalowe

Sztachety, deski, erdzie. Drewniane elemen-

ty ogrodzenia mog  by  ustawione pionowo, 

poziomo lub sko nie. Drewno powinno by

Podjazdowi dobrze jest nada  lekki spadek, tak 

by woda nie sp ywa a do gara u, lub wykona

odwodnienie liniowe przed wjazdem

S siedztwo ro lin

fo
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Ogrodzenie murowane z betonowych bloczków imituj cych kamie  o fakturze upanej

fo
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Wybór paneli drewnianych jest bardzo du y. Ich 

szeroko  wynosi od 1 do 1,8 m, a wysoko  od 0,5 

do 1,8 m

Ani ogrodzenie, ani cie ki nie powinny przebiega  w pobli u p ytko korzeni cych si  drzew, 

jak rokitnik pospolity, karagana podolska, oliwnik srebrzysty, topola bia a i dr ca, bo mog-

yby zosta  uszkodzone przez ich korzenie. Za bezpieczn  odleg o  uwa a si  granic  wy-

znaczon  przez zasi g korony drzewa.

 Bezpo rednio przy cie kach nie powinno si  sadzi  ekspansywnych ro lin zielnych, bo 

mog  wrosn  w nawierzchni , chyba e zale y nam na tym, by cie k  porasta y ro liny 

odporne na deptanie, jak acena drobnolistna, karmnik o cisty, rogownica kutnerowata czy 

toje  rozes ana.
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zaimpregnowane i zostawione w kolorze na-

turalnym lub malowane na dowolny kolor. 

Elementy czy si  na gwo dzie ze stali nie-

rdzewnej lub ocynkowane b d  wkr ty ze 

stali nierdzewnej, w przeciwnym razie b d

pozostawia lady rdzy na drewnie.

Siatka metalowa. Umo liwia szybkie ogro-

dzenie posesji i nie zas ania widoków na oko-

lic , a je li s  nieatrakcyjne, atwo 

obsadza si  j  ro linami, którym 

nie utrudnia wzrostu, bo nie rzuca 

cienia. Siatki ogrodzeniowe wy-

konuje si  z drutu ocynkowanego 

(pokryty dodatkowo warstw  two-

rzywa sztucznego jest trwalszy). 

eliwne i stalowe. Ogrodzenia 

kute z pr tów eliwnych zamawia si  w wy-

specjalizowanych zak adach kowalskich, 

a spawane z rur lub pr tów albo kszta towni-

ków stalowych – u lusarzy. Takie ogrodzenia 

metalowe cz sto wykonywane s  wed ug in-

dywidualnie projektowanego wzoru i obficie 

zdobione, a wi c drogie. Mo na te  kupi  go-

towe odlewy imituj ce r cznie kute prz s a.

Bramy wjazdowe

Usytuowanie i wymiary. Brama zwykle znaj-

duje si  naprzeciw wjazdu do gara u, nie 

jest to jednak regu . Wysoko : 1–2,4 m. 

Szeroko : 2,4–4 m. Je li to potrzebne, warto 

przystosowa  bram  do rozmiarów samocho-

dów ci arowych (dostawy mebli) – jej szero-

ko  powinna wynosi  min. 3 m. Pami tajmy, 

e skrzyd o bramy uchylnej (czy to jedno-, 

czy dwuskrzyd owej) ze wzgl dów konstruk-

cyjnych mo e mie  szeroko  do 3 m.

Furtk  mo na umie ci  na wprost drzwi 

do domu, ale mo na te  celowo to doj cie wy-

d u y  i obsadzi  ro linami. Szeroko : min. 

0,9 m (najlepiej 1–1,1 m).

I brama, i furtka powinny otwiera  si  do 

wewn trz posesji. W przeciwnym razie mog-

yby zagra a  bezpiecze stwu osób porusza-

j cych si  po chodniku lub ulicy.

Rodzaje. Ze wzgl du na sposób otwierania 

wyró niamy bramy:

przesuwne – do otwierania skrzyd a nie 

jest potrzebne miejsce na podje dzie, tylko

wzd u  ogrodzenia. W zale no ci od sposobu 

przesuwania skrzyd a brama przesuwna

mo e by : szynowa lub samono na

(rys. 1 i 2).

uchylne – s  ta sze od bram przesuwnych, 

jednak nie zawsze sprawdzaj  si  na ma ych

dzia kach, gdy  na ruch skrzyd a potrzeba

sporo miejsca. Brama uchylna sk ada si

z jednego lub dwóch skrzyde , dwóch s upów 

bocznych i zawiasów.

Nap d. Do bramy mo na zastosowa  nap d

i otwiera  j  pilotem. Rodzaj nap du nale y

dobra  odpowiednio do rodzaju bramy (prze-

suwna, uchylna), jej ci aru i cz stotliwo ci 

pracy. Do skrzyde  bramy montuje si  si ow-

niki. Konieczne jest doprowadzenie energii 

elektrycznej do ich zasilenia.

W przypadku bramy uchylnej si ownik mo-

cowany jest jedn  stron  do s upka no nego, 

drug  – do skrzyd a (blisko zawiasów).

Nap d bramy przesuwnej sk ada si  z elek-

tromechanicznego si ownika, który za po-

rednictwem ko a z batego powoduje ruch 

skrzyd a (dzia aj c na listw  z bat  przymo-

cowan  do skrzyd a).

G boko  fundamentu

Pod mur pe ny. Fundament powinien by  po-

sadowiony poni ej g boko ci przemarzania 

gruntu, tj. 80–140 cm (jedynie w gruntach

piaszczystych mo na go posadowi  p ycej: 

40–60 cm) i co najmniej 10 cm szerszy od 

muru. Wyprowadza si  go 15–20 cm nad po-

ziom gruntu. Na powierzchni fundamentu

trzeba u o y  izolacj  przeciwwilgociow

z dwóch warstw papy na lepiku lub folii bu-

dowlanej.

Pod murowane s upki, mi dzy którymi 

b d  mocowane gotowe prz s a drewniane 

lub metalowe: 80–140 cm, a je li mi dzy s up-

kami jest podmurówka, to wystarczy pod ni

fundament na g boko ci 20–40 cm.

Pod s upki ogrodzenia z siatki wystarcz

stopy fundamentowe zag bione na min. 

50 cm.

Pod s upki przy bramie i furtce: 80–

140 cm.

Siatka metalowa pleciona. Siatki 

kupuje si  w rolkach razem ze 

wszystkimi elementami potrzebnymi 

do zmontowania ogrodzenia

fo
t.
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1 2

Brama uchylna, do której chcemy zastosowa

automatyczne si owniki, musi mie  stabilne, 

sztywne skrzyd a, bowiem b dzie na nie dzia a

du a si a

fo
t.
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Brama szynowa. Skrzyd o porusza si  na rolkach po szynie umieszczonej na 

fundamencie, na równi z powierzchni  podjazdu lub powy ej niego (to drugie 

rozwi zanie jest lepsze ze wzgl du na brak uci liwo ci zwi zanych ze niegiem, 

b otem, piaskiem czy li mi gromadz cymi si  w zasi gu ruchu skrzyd a, 

minusem jest jednak to, e powstaje garb utrudniaj cy przeje d anie)

Brama samono na. Skrzyd o bramy porusza si  tu  nad nawierzchni

i nie ma konieczno ci monta u szyny. Elementy bramy przykr ca si

do fundamentu

szyna
fundament

kó ka

skrzyd o bramy skrzyd o bramy

fundament

przeciwwaga

BD6_nawierzchnie.indd 151BD6_nawierzchnie.indd   151 2010-05-20 20:56:482010-05-20   20:56:48


