
Trakty ogrodowe s u  nie tylko do komunikacji: dobrze 

zaplanowane podkre laj  kompozycj  ogrodu i uatrakcyjniaj  go. 

Materia y na cie ki i podjazdy mog  by  ró ne – mniej lub bardziej 

trwa e, ale wszystkie musz  by  odporne na mróz i cieranie.

Projekt nawierzchni
Przed zakupem materia u na nawierzchni  i wykonaniem jej warto 

dok adnie zaplanowa  przebieg cie ek i kszta t oraz wielko

podjazdu. Mo na wyznaczy  je w dwojaki sposób:

kierowa  si  przebiegiem wydeptanych szlaków,

poprowadzi cie ki na podstawie projektu nawierzchni. Aby 

samodzielnie sporz dzi  taki projekt, potrzebny jest plan dzia ki 

z uwzgl dnieniem istniej cych i planowanych obiektów (budynki, 
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Nawierzchnie ogrodowe Ma gorzata Cuch

fo
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Do kostki
 kostka

Materia ów do wykonania podjazdu 

i cie ek jest wiele, jednak podczas 

ich wyboru trzeba pami ta ,

e nawierzchni  powinno si

traktowa  jako cz  kompozycji, 

do której nale  budynek, jego 

elewacja i otaczaj cy go ogród 

oraz ogrodzenie.
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ro linno , elementy ma ej architektury). 

W projekcie nawierzchni powinien by

okre lony tak e jej rodzaj. Projekt najlepiej 

powierzy  architektowi krajobrazu lub za-

mówi  go w firmie oferuj cej kostk  (cz sto 

jest on wliczony w cen  kostki).

 Trzeba te  uwzgl dni  rodzaj gruntu, na ja-

kim ma by  podjazd czy cie ka. Znajomo

poziomu wód gruntowych przyda si  do 

zaprojektowania systemu odwodnienia. 

Wszystkie nawierzchnie powinno si  zapro-

jektowa  z niewielkim spadkiem (co najmniej 

2%). Nawierzchnie dochodz ce do samego 

budynku powinny mie  tak e nachylenie po-

d u ne (od ciany w kierunku ogrodu).

Materia y i na podjazd, 
i na cie k
Najpopularniejszymi materia ami na 

podjazdy i cie ki s : kostka betonowa, 

kostka kamienna, klinkier. 

Kostka betonowa. Bardzo trwa e cie ki 

i podjazdy mo na u o y  z kostki beto-

nowej, któr  produkuje si  z wibrowane-

go, prasowanego pod ci nieniem betonu. 

Kostka mo e mie  ró ny kszta t (prostok t-

ny, sze ciok tny czy nieregularny). Mo na 

z niej uk ada  podjazdy, parkingi i cie ki 

o prostych lub krzywoliniowych zarysach, 

a na samej nawierzchni – prostoliniowe lub 

faliste wzory. 

Kostka kamienna. Kamienna nawierzch-

nia wygl da szlachetnie i wspaniale kom-

ponuje si  z zieleni . Kolory kostek kamien-

nych to naturalne barwy ska  w ró nych 

odcieniach be u i szaro ci a  po czer .

Nawierzchnie kamienne cz sto pokrywaj

porosty, mchy i glony, które je wizualnie po-

starzaj .

W ogrodach stosuje si  zarówno ska y twar-

de – nienasi kliwe, trudne w obróbce i odpor-

ne na cieranie oraz ciskanie (granit, bazalt, 

sjenit), jak i mi kkie – nasi kliwe, atwe w ob-

róbce, mniej odporne na cieranie i ciska-

nie (piaskowiec, wapie ). Rzadziej stosuje si

marmury, kwarcyt, porfir i serpentynit. 

Kostki kamienne powinno si  uk ada

szersz  powierzchni  ku do owi. Kostki ba-

zaltowej nie zaleca si  stosowa  na pochy-

ych podjazdach, gdy  po deszczu jest bar-

dzo liska. 

Klinkier. Ma intensywn , trwa  barw

( ó t , czerwon , br zow , grafitow , mo e

by  te  cieniowany). Jego powierzchnia 

mo e by  g adka lub fakturowana. 

Klinkier to bardzo trwa y i efektowny ma-

teria . Jest  mrozoodporny, odporny na cie-

ranie, nienasi kliwy i niewra liwy na dzia-

anie substancji chemicznych (w tym oleju 

silnikowego). Nadaje si  na cie ki oraz pod-

jazdy – nawet dla ci kich samochodów.
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 Bruk betonowy o powierzchni obijanej, 

nieregularnych kraw dziach i „antycznym” wygl dzie 

przypomina star , kamienn  nawierzchni

fo
t.
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 Bruk w intensywniejszych kolorach nieco 

trudniej skomponowa  z elewacj  budynku czy 

elementami ogrodzenia

 Barwa bruku betonowego mo e by  szara, ale s  te  kostki bia e, ó te, czerwone, br zowe, zielone, 

grafitowe czy niebieskie. Produkuje si  równie  kostk  o chropowatej powierzchni, uzyskiwanej przez 

wyp ukanie wierzchniej warstwy i ods oni cie kruszywa: taka kostka jest adniejsza i mniej liska od g adkiej  

fo
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 Z nawierzchni z kostki betonowej atwo

uprz tn  li cie czy piasek, a dzi ki wype nionym

piaskiem szczelinom nie zbiera si  na niej woda

Wygodne przej cie

 Na cie ce ogrodowej swobodnie min  si

dwie osoby, je li jej szeroko  b dzie wyno-

si  min. 0,8 m.

 Szeroko  podjazdu to co najmniej 3 m.

 Doj cie od furtki do drzwi wej ciowych po-

winno mie  szeroko  1,2–1,5 m – atwo min

si  dwie osoby i mo na b dzie wygodnie prze-

jecha  wózkiem.

 Doj cie do mietnika czy kompostownika nie 

musi by  szerokie, lecz wa ne jest, by mo -

na by o atwo dojecha  tam wózkiem ogro-

dowym lub taczk .
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Do kostki klinkierowej mo na dokupi

obrze a z tego samego materia u.

Zabezpieczenie brzegów 
nawierzchni
Zabezpieczenia brzegów wymagaj

zw aszcza trakty z elementów 

drobnowymiarowych, poniewa atwiej si

one rozsuwaj  na boki. Obramowanie 

nawierzchni z bruku nale y dobra

stosownie do jej przewidywanych obci e .

W nawierzchniach przeznaczonych dla 

pieszych wystarcz  obrze a, palisady lub 

wylewka betonowa, na parkingach konieczne 

s  kraw niki.

Kraw niki. Osadza si  je tak, by ich gór-

na cz  wystawa a ponad nawierzchni .

Kraw niki stosuje si  na podjazdach i par-

kingach.

Obrze a. S  to elementy mniej masyw-

ne ni  kraw niki i nie wystaj  ponad po-

wierzchni . Ich górna, zewn trzna kraw d

(od strony ro lin) mo e by  zaokr glona lub 

sfazowana. Obrze a stosuje si  na tarasach, 

cie kach i podjazdach. Do cie ek zakrzy-

wionych przydaj  si  obrze a ukowe. 

Obrze a i kraw niki uk ada si  przed 

u o eniem nawierzchni, wzd u  jedne-

go rz du kostek przy zewn trznych kraw -

dziach traktu. Osadza si  je na awach beto-

nowych zag bionych w gruncie.

”
 Nawierzchnia utwardzona 

powinna znajdowa  si

nieco wy ej od 

s siaduj cej z ni  rabaty, 

ale na tym samym 

poziomie, co granicz cy

z nawierzchni  trawnik, 

aby nie utrudnia a jego 

koszenia

”

Projektant radzi:

 Na prostych cie kach przed domem naj-

lepiej zastosowa  proste wzory z du ych ele-

mentów. 

 Z ma ej kostki atwo uk ada  ró nokoloro-

we wzory, ale zwykle lepiej wygl daj  dró -

ki jednobarwne.

 Indywidualny charakter nawierzchniom 

z kostki betonowej mog  nada  po czenia 

jej z innymi materia ami, na przyk ad z kost-

k  kamienn , wirem lub elementami drew-

nianymi.

 Ciemna nawierzchnia dobrze wygl da w ze-

stawieniu z ro linami o jasnych li ciach.

 Je li bruk ma z czasem nabra  naturalne-

go wygl du, lepiej nie wybiera  na  jaskra-

wej kostki klinkierowej – jej kolor nie zmieni 

si  z up ywem czasu.

 Na ma ych dzia kach wystarczy utwardzi

cie k  prowadz c  od furtki do domu oraz 

podjazd.

cie ki powinny prowadzi  do najcz ciej 

odwiedzanych obiektów, takich jak altana czy 

hu tawka. Zapewni to wygod  i zapobiegnie 

wydeptywaniu trawnika.

 Nie warto utwardza  nawierzchni tam, gdzie 

nie jest to konieczne, nadmiar kostki bruko-

wej sprawia przyt aczaj ce wra enie i mo e

przysporzy  k opotów z odprowadzaniem 

wody deszczowej.

 W miejscach ma o ucz szczanych lepiej 

u o y  lu no p yty chodnikowe.

fo
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 Nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 

p ukanej, w trzech kolorach, odwzorowuj ca

granitow  nawierzchni  starych ulic 

fo
t.
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 Nawierzchnie wokó  domu dobierajmy stosownie 

do ich funkcji. W miejscu przeznaczonym na stó

i krzes a ogrodowe nawierzchnia powinna by  równa 

i g adka. Tam, gdzie maj  si  bawi  ma e dzieci, 

lepszy jest strzy ony trawnik ni  kostka granitowa

fo
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 Kostki kamienne maj  najcz ciej nieregularny 

kszta t, zbli ony do prostopad o cianu

fo
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 Kostka kamienna o powierzchni surowej lub 

obrobionej (piaskowanej czy groszkowanej) jest 

mniej liska

fo
t.
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  Uszkodzone elementy bruku betonowego mo na

atwo wymieni
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Przegl d rynku

Palisady. Mog  mie  ró n  wysoko

i kszta t (dzi ki czemu pasuj  do ró nych mo-

deli kostki). U ywa si  ich na obramowania 

cie ek i tarasów, mog  te  pe ni  funkcj

murków oporowych zapobiegaj cych osuwa-

niu si  ziemi z wy ej po o onej cz ci ogrodu, 

wyniesionych rabat czy tarasu ziemnego. 

Wylewka betonowa. Stosuje si  j  na kra-

w dziach tarasów i cie ek. Na wylewce 

uk ada si  skrajny pas kostki, a pozosta ,

zewn trzn  cz  wylewki przysypuje zie-

mi  i wysiewa traw  (dzi ki temu beton jest 

niewidoczny).

Co jeszcze na podjazd...
Nawierzchnia podjazdu musi mie  wi ksz

wytrzyma o  ni  nawierzchnia cie ek.

Oprócz kostki betonowej, kamiennej czy 

klinkierowej mo na na ni  zastosowa

betonowe p yty a urowe albo zamówi

nawierzchni  z betonu odciskanego.

Betonowe p yty a urowe. Nadaj  si  na 

podjazdy do domów jednorodzinnych i in-

nych miejsc o niewielkim ruchu pojazdów. 

W otworach p yt mo e rosn  trawa lub od-

porne na deptanie ro liny zadarniaj ce, jak 

karmnik o cisty czy macierzanka piaskowa. 

Otwory p yt mo na te  te  wype ni wirem. 

Beton odciskany. Wykonanie nawierzch-

ni z betonu odciskanego (nazywanego tak e

stemplowanym, fakturowanym lub matryco-

wanym) najlepiej zleci  wyspecjalizowanej 

firmie. W miejscu podjazdu i cie ki uk a-

da ona beton klasy B25 zbrojony w óknami 

polipropylenowymi. Beton ten barwi si  po-

wierzchniowo na wybrany kolor, a nast pnie 

nanosi barwiony utwardzacz i odciska stem-

plem wzór.

...a co jeszcze na cie k
Wybór materia ów na nawierzchnie cie ek

ogrodowych jest wi kszy ni  na podjazdy. 

W ogrodzie mo na czy  ró ne ich rodzaje, 

cho  warto w tym zachowa  umiar. 

P yty betonowe. Podobnie jak kostka bruko-

wa, mog  mie  powierzchni  g adk  lub chro-

powat , p ukan , z widocznymi grubszymi 

ziarnami naturalnego kruszywa, dzi ki cze-

mu u o ona z nich nawierzchnia jest szorstka 

i nie liska. S  te  p yty o powierzchni t oczo-

nej, imituj cej kamie upany czy kostk  ka-

mienn , lub ze ci tymi kraw dziami.

 P yty mo na uk ada  jedna przy drugiej 

lub w odst pach – w trawie lub nawierzch-

ni ze wiru. P yty nietrudno samodzielnie 

u o y , je li nie s  zbyt du e i nie wymagaj

ci cia. 

Jaka grubo  kostki
Nawierzchnie wokó  domu powinny mie

no no  dostosowan  do przewidywanych 

obci e . Trwa o  nawierzchni zale y od 

wielko ci elementów u ytych do jej u o e-

nia, lecz najwa niejszym warunkiem jej trwa-

o ci jest odpowiednia podbudowa. Na nie-

stabilnym gruncie, mi kkiej glinie lub torfie, 

nawet wi ksze elementy mog  si  przemie-

ci  i po ama  pod ci arem samochodu 

osobowego.

Grubo  elementów na nawierzchnie dobie-

ra si  nast puj co:

Kostka betonowa i kamienna:

 4 cm – na nawierzchnie przeznaczone 

do ruchu pieszych;

 6 cm – na podjazdy.

Klinkier:

 4,5 cm – na nawierzchnie dla pieszych;

 od 5,2 cm wzwy  – na podjazdy.
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  Z nawierzchni klinkierowych bardzo atwo zmy

zanieczyszczenia, glony, mchy i porosty 

fo
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  Wielko  betonowych p yt a urowych to 

najcz ciej 40 x 60 cm. Produkowane s  w ró nych

kolorach

Jak kupowa  kostk
Zakupu kostki brukowej znacznie atwiej do-

kona  na podstawie projektu nawierzchni, 

w którym okre lona jest ilo  potrzebnego 

materia u i jego grubo  (grubsza kostka jest 

dro sza, wi c nie warto jej kupowa , gdy to nie 

jest konieczne). Projekt op aca si  zamówi

u producenta kostki jako cz  kompleksowej 

us ugi, która obejmie te  transport zamówio-

nego towaru i wykonanie nawierzchni.

Kostki betonowe sprzedawane s  w pale-

tach. Na poszczególnych kostkach niedopusz-

czalne s  plamy i zabrudzenia niezmywalne 

wod  oraz jakiekolwiek uszkodzenia naro y. 

Warto kupi  nieco wi cej kostki, ni  prze-

widuje projekt – materia  dokupiony pó niej 

mo e ró ni  si  nieco kolorem (zapas kost-

ki przyda si  tak e podczas ewentualnej wy-

miany uszkodzonych elementów nawierzch-

ni). Tak e obrze a najlepiej kupowa  wraz 

z kostk .

Materia y kamienne mo na kupi  w za-

k adach kamieniarskich, bezpo rednio 

w kamienio omach oraz w centrach ogrod-

niczych. P yty kamienne s  tym dro sze, im 

s  wi ksze.

Kostka kamienna jest dro sza od kostki 

betonowej, lecz ta sza ni  p yty kamienne. 

Podobnie jak p yty, kostka jest tym ta sza, 

im drobniejsza. Najta sza jest kostka kamien-

na pochodz ca z rozbiórki. 

Brzydkie naloty
Bardzo cz sto po u o eniu kostki betonowej 

pojawia si  na niej bia y nalot, który zwykle 

z czasem znika. Bia y nalot nie wyst puje 

na kostkach poddawanych hydrofobizacji. 

U o on  nawierzchni  nale y wi c impregno-

wa  specjalnymi preparatami, które zabez-

pieczaj  kostk  przed wnikaniem w ni  wody 

i dzi ki temu zapobiegaj  powstawaniu wykwi-

tów. Intensyfikuj  one tak e kolor kostki, zwi k-

szaj  jej odporno  na cieranie oraz mróz 

i u atwiaj  usuwanie z niej plam oleju.

Popularnym problemem s  zielone nalo-

ty na nawierzchniach z piaskowca, wynika-

j ce z tego, e kamie  ten atwo poch ania 

wilgo , a to sprzyja rozwijaniu si  glonów 

i porostów na jego powierzchni. Nalotu tego 

mo na si  pozby , zmywaj c go ostr  szczot-

k  lub stosuj c detergenty, a w ostateczno-

ci herbicydy. Piaskowce i wapienie warto 

impregnowa , by zabezpieczy  je przed wni-

kaniem wody oraz brudzeniem si . S u  do 

tego preparaty silikonowe.
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Nawierzchnie ogrodowe

P yty kamienne. Mog  by amane, 

o nieregularnych kszta tach, lub ci te 

(kwadratowe, prostok tne). Mo na zastoso-

wa  bardzo trwa e p yty z granitu, bazal-

tu lub sjenitu lub mniej trwa e, podatne na 

cieranie i uszkodzenia – z piaskowca lub 

wapienia. 

 P yty kamienne mo na uk ada  obok sie-

bie z kilkucentymetrowymi przerwami, 

w których sieje si  traw  (taka nawierzchnia 

wtapia si  w trawnik) lub sypie wir. 

Podk ady kolejowe. Oryginalne podk ady

pozyskiwano dawniej z rozbiórki torów ko-

lejowych. By y bardzo trwa e dzi ki zaim-

pregnowaniu kreozotem zabezpieczaj cym 

przed butwieniem i szkodnikami, ale d ugie 

lata wydziela y dra ni cy zapach. Do bu-

dowy nawierzchni ogrodowych lepiej wi c

stosowa  przypominaj ce podk ady kolejo-

we impregnowane belki drewniane, które 

mo na kupi  w centrach ogrodniczych.

 Nowo ci  na rynku s  elementy na na-

wierzchnie, które do z udzenia przypomi-

naj  drewniane podk ady kolejowe, a wyko-

nane s  z barwionego betonu. S  one bardzo 

trwa e i odporne na uszkodzenia mecha-

niczne. Na cie ce mo na je uk ada  na styk 

b d  lu no, a reszt  powierzchni obsia  tra-

w  lub pokry  warstw  kruszywa.

„Parkiet” betonowy. Nowo ci  na rynku 

s  tak e elementy na nawierzchnie ogrodo-

we, które wygl daj  jak parkiet z drewna so-

snowego. Elementy te wykonane s  z beto-

nu, wi c s  bardzo trwa e.

Bruk drewniany. Nieco liskie po desz-

czu s  ci gi komunikacyjne z klocków 

drewnianych lub okr glaków poci tych na 
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  Nawierzchnia z betonu odciskanego mo e

imitowa  materia y naturalne: nawierzchni

z desek, p yt kamiennych czy z ceg y

fo
t.

 S
e
m

m
e
lr

o
c

k

  P yty betonowe mog  by  prostok tne lub 

kwadratowe, w ró nych kolorach (czerwone, 

zielone czy szare)

Uk adanie nawierzchni 
Uk adanie nawierzchni najlepiej powierzy  wyspecjalizowanej firmie, dysponuj cej odpowied-

nim sprz tem. Samemu mo na wykona cie ki ogrodowe, do których niepotrzebne jest sto-

sowanie ci kiego sprz tu.

Po wyznaczeniu obrysu nawierzchni usuwa si  ze  wierzchni  warstw  ziemi i wykonuje wy-

kop: pod cie ki powinien mie  g boko  15–25 cm, a pod podjazd – 25–40 cm. Dno wykopu 

formuje si  ze spadkiem w zaplanowanym kierunku. Na wyrównanym i ubitym zag szczark

dnie wykopu uk ada si  warstwy podbudowy.

 f
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  Je li kraw dzie nawierzchni maj  by

zabezpieczone kraw nikami lub obrze ami,

osadza si  je na pocz tku, w podk adzie

z chudego betonu
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  Nast pn  warstw  uk ada si  z piasku 

(ewentualnie stabilizowanego cementem). 

Warstw  t  nale y wyrówna  i utwardzi

mechanicznie. Powinna mie  grubo  pod 

cie ki – ok. 5 cm, podjazd – 5–10 cm
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  Nast pnie uk ada si  kostk  brukow ,

dobijaj c ka dy element m otkiem gumowym. 

Nawierzchni  nale y uk ada  od brzegu ku 

rodkowi, aby nie niszczy  ju  przygotowanej 

podbudowy. Szczeliny w nawierzchni z kostki 

betonowej wype nia si  piaskiem z wod ,

a mi dzy kostkami kamiennymi – zasypk

granitow . Na koniec kostk  dobija si  do 

pod o a wibratorem powierzchniowym 
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  Kolejn  czynno ci  jest roz o enie na dnie 

wykopu geow ókniny, a nast pnie – warstwy 

podbudowy z grubego kruszywa lub t ucznia,

któr  stabilizuje si  zag szczark . Grubo

warstwy powinna wynosi  pod cie ki – 10–20 

cm, podjazd – 20–30 cm

fo
t.

 B
u

s
zr

e
m

  P yty kamienne maj  najcz ciej 3–5 cm 

grubo ci
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kr ki. Na nawierzchnie drewniane stosuje 

si  najcz ciej drewno sosnowe lub d bowe.

Trwa o  bruku drewnianego jest znacz-

nie mniejsza ni  kostki betonowej, ale mo -

na j  zwi kszy  przez zastosowanie drewna 

impregnowanego.

Bruk drewniany mo na wykona  same-

mu, tn c pie  drzewa na plastry grubo-

ci oko o 20 cm, a nast pnie zaimpregno-

wa  je. Je li grunt jest ma o przepuszczalny, 

elementy trzeba u o y  na 10–15 cm war-

stwie wiru. Do równego poziomu nale y

je dobi  specjalnym m otkiem gumowym. 

Nawierzchni  z bruku drewnianego powin-

no si  ograniczy  obrze ami (pasuj  do niej 

podk ady kolejowe). Przestrzenie pomi dzy 

elementami drewnianymi mo na wype ni

kruszywem, wsypa  mi dzy nie piasek lub 

ziemi  i zasia  traw .

Kruszywa. cie ki w ogrodzie mo na wy-

kona  z kruszyw takich jak wir, grys, kli-

niec, t ucze  czy pospó ka. Z 1 tony wiru 

mo na u o y  ok. 10 m2 nawierzchni.  Wad

nawierzchni wirowych jest zarastanie ro-

linno ci , któr  trzeba z nich systematycz-

nie usuwa .

cie k wirow  mo na usypa  samo-

dzielnie. Warto u y  kruszywa o nieregu-

larnych kraw dziach, poniewa  dobrze si

klinuje. Wskazane jest ograniczenie zary-

sów cie ki obrze ami. 

Otoczaki. Otoczaki na nawierzchni

ogrodow  musz  by  cho  z jednej strony 

p askie i t  p ask  powierzchni  kieruje si

poszczególne kamienie w dó . Z tony oto-

czaków zale nie od ich rozmiarów mo na 

u o y  od 10 do 15 m2 nawierzchni. 

Odwodnienie liniowe
Na odwodnienie liniowe stosowane na pod-

jazdach sk adaj  si  przykryte kratkami ko-

rytka, które umo liwiaj  odprowadzanie 

wody deszczowej z nawierzchni do kanali-

zacji lub do studni ch onnej. Górna kraw d

korytek musi by  na równi z nawierzchni ,

a one same – uk adane ze spadkiem ok. 2%, 

aby zebrana woda mog a z nich sp yn .

Umieszcza si  je zwykle w poprzek pod-

jazdu, na podk adzie z betonu. Je li jednak 

podjazd jest d ugi i p aski, odwodnienie naj-

lepiej u o y  wzd u  podjazdu, przez ro-

dek nawierzchni, a nie przy brzegu, aby s -

siaduj cy z ni  grunt nie zamula  korytek. 

Korytka wytrzymuj  nacisk kó  samochodu. 

Ich zdejmowane kratki umo liwiaj  usuwa-

nie z korytek zbieraj cych si  tam li ci czy 

innych zanieczyszcze .

Walka 
z oblodzeniem

lisko ci nawierzchni z kostki brukowej 

mog  przeciwdzia a  zainstalowane pod 

nawierzchni :

kable grzejne d ugo ci dobranej sto-

sownie do wielko ci powierzchni i potrzeb-

nej mocy grzewczej (na powierzchniach od-

krytych potrzeba 250–300 W/m2);

maty grzejne (produkowane s  w goto-

wych zestawach przygotowanych do bezpo-

redniego u o enia). 

Pod cie kami kable i maty grzejne uk a-

da si  na ca ej powierzchni, a na podjazdach 

– tylko pod takim pasem nawierzchni, jakim 

przeje d a  si  b dzie ko ami samochodów. 

Kable rozmieszcza si  równomiernie na siatce 

zbrojeniowej, pod powierzchni  terenu. 

Mat  uk ada si  na cienkiej (2–3 cm) war-

stwie piasku, a nast pnie przysypuje jeszcze 

jedn , tak  sam  warstw  piasku. Po u o e-

niu rurki ochronnej (s u cej do przeprowa-

dzenia przewodu czujnika) ca o  przykry-

wa si  kostk .

System przeciwoblodzeniowy mo e by  ste-

rowany automatycznie. Regulator z czujnikiem 

temperatury i wilgotno ci w cza ogrzewa-

nie wtedy, gdy warunki sprzyjaj  oblodzeniu. 

Ta szy regulator, z czujnikiem temperatury, 

w cza ogrzewanie wtedy, gdy temperatura 

spada poni ej zaprogramowanej. 

fo
t.

 S
e
m

m
e
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o
c

k

  Nawierzchnia z p yt kamiennych nie musi mie

obrze y. Du e p yty lepiej wygl daj  w du ym

ogrodzie

fo
t.

 S
e
m

m
e
lr

o
c

k

  Z podk adów kolejowych mo na wykona

cie k , palisad  lub obrze e rabaty kwiatowej 

fo
t.

 S
e
m

m
e
lr

o
c

k

  „Parkiet” betonowy nadaje si  na nawierzchnie 

tarasów, cie ek, a tak e na stopnie schodów 

ogrodowych

 f
o

t.
 H

a
u

ra
to

n

  Korytko odp ywowe

fo
t.

 L
ib

e
t

  Na nawierzchni ze wiru lub ma ych kamieni 

zazwyczaj nie tworz  si  ka u e, gdy  woda dobrze 

przesi ka w g bsze warstwy pod o a
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