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Planuj c zagospodarowanie ogrodu samodzielnie, zwykle zaczy-

namy od u o enia nawierzchni chodników i pojazdu, by wysiada-

j c z samochodu, nie brodzi  w b ocie i nie wnosi  go na butach 

na wie o u o one posadzki. Potem dopiero my limy o rozplano-

waniu „zielonej” przestrzeni wokó  domu. Wybieramy krzewy, 

ozdobne drzewka owocowe, kwiaty i... rodzaj trawnika. Cz sto 

w trakcie realizacji w asnego projektu kilkakrotnie zmienia nam 

si  koncepcja. 

Niestety cz sto zapominamy o pracach, od których powinni-

my zacz , czyli od w a ciwego odwodnienia terenu (je li lokali-

zacja dzia ki tego wymaga) oraz o u o eniu instalacji do automa-

tycznego nawadniania. 

Podczas urz dzania ogrodu w pierwszej kolejno ci najlepiej 

wi c zdecydowa  si  na kompleksowy projekt ogrodu, obejmuj cy 

nie tylko zaplanowanie zieleni, ale tak e instalacji nawadniania 

i je li trzeba równie  odwodnienia.

Ogrodowe cie ki,
podjazd i...

zielony

trawnik
fot. Perrot

Cz sto argumentem przes dza-

j cym o budowie w asnego domu 

jest perspektywa pi knie zagospo-

darowanego ogrodu: soczystego 

zielonego trawnika, zacisznego 

miejsca do odpoczynku, placu za-

baw dla dzieci i cie ek wij cych 

si  w ród zieleni kwiatów i krze-

wów. W jaki sposób zaplanowa

zorganizowanie tej ogrodowej 

przestrzeni, aby w jesienne s oty

such  stop  dociera  do domu, 

zim  nie lizga  si  na chodniku, 

wiosn  i latem nie sp dza  d ugich 

godzin, podlewaj c trawnik, a w 

ci gu ca ego roku rozkoszowa  si

zieleni  ogrodowych zak tków?

Ma gorzata Cuch, Joanna D browska
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Projekt ogrodu
Zamówienie projektu

Projekt ogrodu najlepiej zleci  profesjonalnej firmie zajmuj cej si

zagospodarowaniem ogrodów. Wykonanie takiego projektu war-

to zleci  ju  na etapie budowy domu albo nawet wtedy, gdy powsta-

je jego plan. Im wcze niej to zrobimy, tym lepiej, cz sto zdarza si

bowiem, e realizuj c projekt, trzeba ingerowa  w obiekty znajduj -

ce si  ju  na dzia ce (przedwcze nie wykonany podjazd do gara u

mo e utrudni  monta  kabli instalacji elektrycznej do o wietlenia 

ogrodu lub systemu automatycznego nawadniania).

 W firmie projektuj cej ogrody mo emy zamówi  zarówno sam 

projekt przedstawiaj cy koncepcj  zagospodarowania ogrodu (aby 

go stworzy , projektant ogl da dzia k  i przeprowadza z nami roz-

mow  odno nie naszych preferencji co do przysz ego ogrodu, po-

prosi nas tak e o map  z naniesion  lokalizacj  domu lub o podk ad

geodezyjny), jak i dodatkowe projekty: nawierzchni, odwodnienia, 

nawadniania czy o wietlenia. Istnieje tak e mo liwo  zamówienia 

jednego, wybranego projektu, np. nawadniania (na co cz sto decy-

duj  si  w a ciciele dzia ek z urz dzonym ju  ogrodem).

 Wykonanie projektu ogrodu trwa od oko o 2 tygodni do oko o

2 miesi cy, zale nie od jego skomplikowania, liczby projektów cz -

ciowych oraz wielko  dzia ki.

Co si  sk ada na projekt ogrodu?

Projekt zagospodarowania ogrodu mo na wykona  tradycyjnie 

– technik  r czn , lub w programie komputerowym. W sk ad opra-

cowania wchodzi:

projekt koncepcyjny – plan ogrodu widziany z góry, przedstawia-

j cy projektowane zagospodarowanie przestrzeni z uwzgl dnieniem 

istotnych elementów przysz ego ogrodu (ci gi komunikacyjne, ro-

linno  czy ma a architektura);

projekt wykonawczy – rzut z góry, na którym przedstawione 

obiekty s  zwymiarowane. Okre lona jest tak e ich dok adna loka-

lizacja. Projekt wykonawczy mo e by  poszerzony o dodatkowe pro-

jekty: odwodnienia, nawierzchni czy nawadniania. Cz  opisowa 

do czona do projektu wykonawczego zawiera informacje o terenie, 

za o eniach projektowych, zastosowanych materia ach i technolo-

giach, spis ilo ciowy ro lin i spis zalece  dotycz cych ich uprawy;

 wizualizacje przedstawiaj ce fragmenty zaprojektowanego ogro-

du, przekroje, szkice i rysunki ukazuj ce detale;

 kosztorys. 

Projekt odwodnienia

Je li na terenie przysz ego ogrodu znajduj  si  obni enia, w których 

okresowo gromadzi si  woda (ma to miejsce zazwyczaj wtedy, gdy 

pod o e jest gliniaste), konieczne jest u o enie systemu odwadniaj -

cego. Sk ada si  on z sieci perforowanych rur u o onych w rowach, 

w warstwie wiru i piasku. Woda zebrana przez drena  gromadzi 

si  w studzienkach ch onnych. Projekt odwodnienia warto wyko-

na , zanim zaczniemy urz dza  ogród.

Projekt nawierzchni

Najlepiej powierzy  go architektowi krajobrazu, który zaprojektuje 

ca y ogród lub zamówi  go w firmie oferuj cej kostk , bo cz sto jest 

on wliczony w jej cen . Projekt ten okre la przebieg cie ek ogrodo-

wych, kszta t i wielko  podjazdu oraz rodzaj u ytych materia ów. 

Do jego sporz dzenia potrzebny jest plan dzia ki, na którym zazna-

czone s  istniej ce i planowane w ogrodzie obiekty (budynki, ro lin-

no , elementy ma ej architektury). Podczas projektowania ogrodowej 

nawierzchni konieczne jest uwzgl dnienie rodzaju gruntu, jaki wy-

st puje na dzia ce.

 Wszystkie nawierzchnie powinno si  zaprojektowa  z niewiel-

kim spadkiem (co najmniej 2%). Nawierzchnie dochodz ce do sa-

mego budynku powinny mie  tak e nachylenie pod u ne: od ciany 

w kierunku ogrodu.

Projekt nawadniania

Wykonanie projektu nawadniania i zainstalowanie systemu auto-

matycznego nawadniania jest do  skomplikowane, dlatego prace 

te najlepiej zleci  fachowcom. Aby zaprojektowa  automatyczne na-

wadnianie, na planie dzia ki zaznacza si  uj cie wody i wszystkie 

elementy, które mog yby przeszkadza  w prowadzeniu ruroci gu 

lub podlewaniu ro lin (dom, nawierzchnie, oczko wodne czy ro li-

2 miesi cy, zale2 miesi cy, zale

ciowych oraz wciowych oraz w
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Projekt zagospod

– technik  r czn

cowania wchodz
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istotnych elemen

linno  czy ma

projekt wykon
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du, przekroje, sz

kosztorys.

Sterownik nasadzany na zawór 

sprawdzi si  przy systemie 

nawadniaj cym w ma ym 

ogrodzie, obejmuj cym 

1–2 sekcje nawadniania. Zarz dza 

kolejno ci  w czania si

podlewania w ró nych miejscach 

ogrodu oraz czasem jego trwania

fo
t.
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Do nawadniania trawnika stosuje si  zraszacze 

wynurzalne, które umieszczone s  pod ziemi , a ponad 

jej powierzchni  wynurzaj  si  pod wp ywem ci nienia 

wody (gdy nie pracuj , s  niewidoczne)
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ny). Nast pnie okre la si  liczb  sekcji (system nawadniaj cy dzie-

li si  bowiem na sekcje, obejmuj ce fragmenty ogrodu o ró nym 

rodzaju ro linno ci – o ró nych wymaganiach w stosunku do wil-

gotno ci gleby) i dobiera elementy systemu (liczb , rozmieszczenie 

i rodzaj zraszaczy oraz d ugo  i rednic  rur). Trzeba uwzgl dni

przy tym rodzaj gleby i ro linno ci oraz ci nienie wody. 

 Lokalizacj  zraszaczy na planie terenu oznacza si  punktami, 

a ich zasi gi – okr gami. Odleg o  mi dzy zraszaczami powinna 

by  równa po owie d ugo ci rednicy ich zasi gu nawadniania, aby 

ka dy fragment trawnika by  dostatecznie podlany. Je li dzia ka jest 

ma a, najpierw planuje si  ustawienie zraszaczy o najwi kszym za-

si gu, które b d  nawadnia  g ówn  cz  ogrodu, a nast pie w po-

zosta ych miejscach planuje si  zraszacze o mniejszym zasi gu i li-

nie kropluj ce. 

Koszty projektu

Koszty zwi zane z zamówieniem kompleksowego projektu zago-

spodarowania ogrodu zale  g ównie od jego skomplikowania, licz-

by projektów cz ciowych oraz wielko  dzia ki i mog  wynosi  od 

500 z  do kilku tysi cy z otych.

 Koszt projektu koncepcyjnego wynosi przeci tnie 1–2 z /m2,

w przypadku gdy nie zamawiamy do tego projektu wykonawczego. 

Je li natomiast nasze zamówienie obejmuje kompleksowy projekt 

ogrodu, to cena projektu koncepcyjnego b dzie nawet 2 razy ni sza. 

Ka da wizualizacja to dodatkowy koszt: min. 300 z . Cena projektu 

wykonawczego zale y od wielko ci projektowanego ogrodu oraz z o-

ono ci projektu i wynosi 2–10 z /m2. Dodatkowa op ata mo e by

konieczna za sporz dzenie kosztorysu prac zwi zanych z wykona-

niem ogrodu.

Realizacja projektu

Mo na pokusi  si  o samodzielne urz dzenie ogrodu, co nie jest 

trudne na podstawie projektu wykonawczego. Ale najwygodniej zle-

ci  zagospodarowanie ogrodu profesjonalnej firmie, która zaprojek-

tuje i wykona za nas wszystkie niezb dne prace we w a ciwej kolej-

no ci. Op aca si  to szczególnie wówczas, gdy nie mamy czasu na 

samodzieln  prac  ani „r ki” do ro lin.  Firmy urz dzaj ce ogrody 

najcz ciej udzielaj  rocznej gwarancji na posadzone ro liny (wy-

mianie podlegaj  te, które si  nie przyj y albo choruj ). 

 Koszt urz dzenia ogrodu zale y od z o ono ci prac, warto ci u y-

tych materia ów i rodzaju zastosowanego sprz tu. Niektóre firmy 

podaj  koszt urz dzenia ogrodu, wynosi on zazwyczaj 20–40 z /m2.

Gdy szacowany koszt przekracza tymczasowo nasze mo liwo ci fi-

nansowe, lepiej wykona  ogród w kilku etapach roz o onych w cza-

sie, ni  dzia a  niezgodnie z projektem. Do poszczególnych etapów 

prac mo emy wynaj  odr bne firmy. 

Prawid owa kolejno  prac jest nast puj ca:

oczyszczenie terenu z pozosta o ci po budowie domu lub z chwa-

stów;

 prace ziemne – zmiana ukszta towania powierzchni terenu, po-

prawa struktury gleby;

 prace budowlane: kopanie fundamentów czy wykonanie wykopu 

pod zbiornik wodny;

rozprowadzenie podziemnej cz ci instalacji elektrycznej i in-

stalacji automatycznego nawadniania (je li która  z instalacji prze-

biega  ma pod nawierzchni  planowanego podjazdu lub cie ki, 

elementy instalacji umie my w przepustach – sztywnych rurach 

o sporym przekroju, dzi ki temu ich ewentualna wymiana nie b -

dzie stanowi  problemu);

budowa nawierzchni;

sadzenie ro lin;

zak adanie trawnika;

monta  nadziemnej cz ci instalacji (zraszacze, lampy).

Ogrodowe cie ki i podjazdy
Wa nym, ale czasoch onnym oraz do  kosztownym etapem urz -

dzania ogrodu jest u o enie nawierzchni. Do wyboru mamy wie-

le ró nych materia ów. Oto charakterystyka najbardziej popularnej 

kostki brukowej i odpowiedzi na najcz stsze pytania Czytelników 

i Forumowiczów.

Kostka betonowa. Zdecydowanie najbardziej popularnym mate-

ria em nawierzchniowym jest kostka betonowa. Jest powszechnie 

dost pna, oferowana w szerokiej gamie kolorów i kszta tów, niedro-

ga, a przy odrobinie wprawy mo na j  u o y  samodzielnie. 

Nawierzchnie z kostki brukowej s  wyj tkowo trwa e, a dzi -

ki szczelinom pomi dzy elementami dobrze odprowadzaj  wod .

Na dobrze wykonanej nawierzchni nie tworz  si  ka u e, atwo te

z niej usun  li cie i piasek, a uszkodzony chodnik lub podjazd a-

two naprawi , wymieniaj c tylko zniszczone elementy.

Kostka betonowa produkowana jest z mieszanki betonowej z do-

datkami uszlachetniaj cymi, formuje si  j  w specjalnych wibro-

Nawierzchnia cie ki powinna znajdowa  si  na 

tym samym poziomie co s siaduj cy z ni  traw-

nik, aby jego koszenie nie by o utrudnione

2–10 z /m2 zap acimy za

wykonawczy projekt ogrodu, 

a 20–40 z /m2 – za jego realizacj

fo
t.
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Z betonowej kostki brukowej 

mo na uk ada  ró nokoloro-

we wzory, jednak nawierzch-

nie o stonowanych barwach 

atwiej skomponowa  z ogro-

dzeniem i elewacj  domu

fo
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prasach, dzi ki czemu gotowe kostki s  dobrze zag szczone, g adkie 

i „trzymaj ” wymiary.

Mog  by  kwadratowe, prostok tne, sze ciok tne, w kszta cie fali 

(o agodnie wygi tych brzegach) oraz domina. Dost pne s  w wielu 

kolorach, od szarego, przez czerwony, br zowy, zielony, grafitowy, 

do niebieskiego, bia ego i ó tego. Stosuj c odpowiednie zestawienia 

kszta tów i barw, mo na nawet uzyska  wzory, które sprawiaj  wra-

enie trójwymiarowych. 

Górne kraw dzie kostek mog  by  proste lub fazowane (z uko-

nie ci tymi kraw dziami), dzi ki czemu s  odporniejsze na obicia 

i wyszczerbienia. Kraw dzie fazowane u atwiaj  równie  sp ywanie 

wody w szczeliny mi dzy elementami.

Kostka kamienna. Jest bardzo trwa a i efektowna, ale sporo dro -

sza od betonowej. Jest bardzo odporna na cieranie i ciskanie. Im 

wi ksze elementy, tym stabilniejsza nawierzchnia – dlatego mniej-

sze przeznaczone s  do wyk adania cie ek, tarasów i podjazdów 

z przewidywanym niewielkim ruchem samochodów, wi ksze – na 

nawierzchnie intensywnie u ytkowane, na przyk ad podjazdy dla 

ci kich samochodów. Zasady uk adania kostki kamiennej s  nie-

mal identyczne jak betonowej. 

Najbardziej popularna jest kostka granitowa (w kolorach od jasno-

szarego do ó torudego), sjenitowa lub bazaltowa (w kolorze czar-

nym), a tak e z serpentynitu i piaskowca. Najcz ciej ma kszta t

nieregularnych sze cianów, ale mo na równie  kupi  kostk  o za-

okr glonych kraw dziach (tzw. rustykaln ). Wymiary kostki ka-

miennej nie s  podawane dok adnie, ale jako wymiar przybli ony, 

z tolerancj  do 2–3 cm, poniewa  kostki te nie s  ci te, lecz powstaj

przez od upywanie z bloków  skalnych.

Od czego zale y trwa o  i wytrzyma o  kostki?

Wytrzyma o  nawierzchni z kostki zale y nie tylko od jej grubo-

ci i od wytrzyma o ci na ciskanie (50 lub 35 MPa), ale równie  od 

pod o a, na którym zosta a u o ona. Im jest ono twardsze, tym sze-

rzej i g biej rozchodz  si  si y nacisku oraz napr enia. Dlatego 

nawet kostka niewielkiej grubo ci, u o ona na bardzo twardym 

gruncie, wytrzymuje stosunkowo du e obci enia i odwrotnie – na-

wierzchnia z grubej kostki u o ona na le utwardzonym gruncie nie 

b dzie wystarczaj co trwa a. Warto o tym pami ta , analizuj c ro-

dzaj obci e  i grubo  podbudowy.

W jaki sposób zaplanowa  kszta t i przebieg cie ki?

Przebieg cie ek mo na wyznaczy  palikami, powi za  je sznurkiem, 

obejrze  efekt z ka dej strony i przej  si  po tak wyznaczonych tra-

sach, eby sprawdzi , czy b d  wygodne. Inny sposób to wytyczenie 

cie ek tam, gdzie zosta y wydeptane podczas u ytkowania ogrodu.

Czy warto uk ada  kostk  samodzielnie?

Cho  u o enie kostki wydaje si  ma o skomplikowane, wymaga do-

wiadczenia i odpowiedniego sprz tu. Najwygodniej zamówi  kom-

pleksow  us ug , która obejmie projekt nawierzchni i jej wykonanie 

cznie z materia em, transportem, pracami ziemnymi i sprz ta-

niem. Najcz ciej w koszt metra kwadratowego nawierzchni, oprócz 

samego materia u, wlicza si  prace ziemne, przygotowanie pod o a

oraz wype nienie szczelin piaskiem. 

Firm wykonawczych najlepiej szuka  na stronach internetowych 

producentów kostki, którzy polecaj  autoryzowane firmy brukarskie. 

Warto wybra  firm , która oferuje wykonanie kilku propozycji 

projektów. Wa ne jest, by przemy le  kwesti  kolorystyki, wielko-

ci elementów, czenia kolorów i wkomponowania dekoracyjnych 

rozet. Nale y pami ta , by dopasowa  kolorystyk  nawierzchni do 

barw elewacji domu. Wa ne równie  jest to, by nie przesadzi  z ilo-

ci  kolorów. Zbytnia pstrokacizna szybko mo e si  znudzi . Poza 

tym za tak  ekstrawagancj  zap acimy na pewno wi cej. 

Jak kupowa  kostk ?

Zanim zap acimy za materia , obejrzyjmy kilka losowo wybranych 

elementów – beton powinien by  g adki, bez rys, p kni  i ubytków. 

Zwró my uwag  na kraw dzie kostek – musz  by  równe i proste. 

Wa ne s  te  kolor i faktura wierzchniej warstwy – powinny by

jednolite, bez plam. Za plamy nie s  uwa ane jasne wykwity wa-

pienne, które po pewnym czasie same znikaj . Niektóre nowoczesne 

kostki brukowe poddawane s  hydrofobizacji, która zapobiega po-

wstawaniu takich wykwitów.

Betonow  kostk  mo na wyk ada  powierzchnie 

o kszta cie ko a czy pó kola, trzeba tylko zastosowa

elementy o odpowiednim kszta cie

fo
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Jak dobiera  grubo  kostki?

grubo  kostki [cm] miejsce stosowania

6
na nawierzchnie przenosz ce obci enia 

do 3,5 tony 

8 podjazdy dla samochodów ci arowych

10
place magazynowe, po których porusza si  ci ki 

sprz t

fo
t.

 S
e

m
m

e
lr

o
c

k

W ogrodzie szczególnie atrakcyjnie prezentuj  si  p yty 

kamienne. Pami tajmy jednak, e te o du ych wymia-

rach najlepiej pasuj  do du ych ogrodów
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Dobrze jest kupi  troch  wi ksz  ilo  kostki, ni  ta okre lona po-

cz tkowo, bo nie ma adnej gwarancji, e dokupiona pó niej (gdyby 

jej zabrak o podczas uk adania) b dzie mia a identyczny kolor. Warto 

równie  mie  ma y zapas na ewentualne pó niejsze naprawy.

Z czego wykonuje si  kraw niki, obrze a, palisady?

Wszystkie wymienione elementy mog  by  betonowe, kamienne lub  

z tworzyw sztucznych.

Obrze a nale y uk ada  na powierzchni gruntu, by nie wystawa-

y ponad p aszczyzn  nawierzchni. Kraw niki natomiast wkopuje 

si  w grunt tak, by nieco wystawa y ponad cie k .

Na podjazdach i w innych miejscach, gdzie b d  si  porusza  sa-

mochody,  kraw niki musz  by  osadzone na awach betonowych. 

Na cie kach przeznaczonych dla pieszych wystarczaj ce b d

obrze a. Palisady polecane s  do uk adania na niewysokich nasy-

pach, gdy  zapobiegaj  osuwaniu si  ziemi.

Czy zawsze konieczne s  korytka i kratki odp ywowe?

Ich zadaniem jest odprowadzanie wody deszczowej do kanalizacji lub 

do w asnych urz dze  rozs czaj cych. Korytka uk ada si  wzd u

nawierzchni, a kratki w poprzek podjazdów (zw aszcza szerokich). 

Ka de korytko jest od wierzchu zakryte kratk , która wytrzymu-

je ci ar samochodu. Korytko umieszczone przed wjazdem do gara u

w piwnicy zabezpiecza przed nap ywaniem wody deszczowej.

Czy mo na zabezpieczy  podjazd i doj cie do domu 

przed oblodzeniem?

Na cie kach i podjazdach z kostki brukowej mo e by lisko, ale 

mo na temu zapobiec, je li pod nawierzchni  zainstaluje si  system 

przeciwoblodzeniowy. Mog  tworzy  go:

 kable grzejne, których d ugo  dobiera si  zale nie od wielko ci 

powierzchni i potrzebnej mocy grzewczej (na powierzchniach od-

krytych potrzeba 250–300 W/m2);

 maty grzejne, produkowane w gotowych zestawach przygotowa-

nych do bezpo redniego u o enia.

W jaki sposób piel gnowa  nawierzchni  z kostki?

Kostk  nale y zaimpregnowa , co j  wzmocni, uszczelni i uodpor-

ni na czynniki atmosferyczne. Zmniejsza si  te  w ten sposób jej 

nasi kliwo  (ok. 10 %), dzi ki czemu mrozoodporno  wzrasta 

ok. 50%, a odporno  na cieranie – ok. 40%. Zaimpregnowana na-

wierzchnia jest te  mniej podatna na powstawanie wykwitów na 

skutek dzia ania wody i wilgoci. Impregnat nanosi si  po u o eniu 

nawierzchni. 

Co zamiast kostki?

fo
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rd Kraw niki i obrze a (tak e te z tworzywa, mocowane do 

pod o a za pomoc  gwo dzi) osadza si  na wyrównanym 

i ubitym zag szczark  dnie wykopu przed u o eniem kostki
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Bruk klinkierowy jest bardzo trwa y i odporny na zabrudzenia 

oraz odbarwienia. Tradycyjne ceg y maj  ró ne odcienie czerwieni 

– od pomara czowego do br zu, ale bywaj  te  czarne. Na cie -

ki nadaje si  ceg a matowa (nieszkliwiona), a najlepsza jest ta po-

chodz ca z rozbiórki. 

Bruk drewniany natomiast mo na u o y  z ci tych, grubych ko-

narów lub drewnianej kostki sosnowej lub akacjowej (impregno-

wanej ci nieniowo rodkiem grzybobójczym). Aby zabezpieczy

bruk przed rozsuwaniem si , cie ki nale y ograniczy  kraw -

nikami, a szczeliny mi dzy kostkami wype ni  drobnym wirem 

lub piaskiem.  

P yty kamienne mog  by  ci te lub amane – o nieregularnych 

kszta tach. Najtrwalsze s  p yty wykonane z granitu, bazaltu lub 

sjenitu.

P yty betonowe mog  by  kwadratowe lub prostok tne, jedno-

barwne lub z dodatkiem kolorowego kruszywa. Uk ada si  je bez-

po rednio obok siebie lub w odst pach, w których mo na posia

traw  lub wysypa wir.

Beton stemplowany jest to nawierzchnia z betonu klasy B25, 

zbrojonego w óknami propylenowymi i barwionego powierzchnio-

wo, uk adanego na miejscu budowy. Mo e imitowa  kamie , ce-

g , piaskowiec, bruk rzymski, granitowy, p yt  kamienn , a nawet 

stare deski. Uk adaniem takich nawierzchni – nazywanych „press-

betonem” – zajmuj  si  wyspecjalizowane firmy. W ci gu jednego 

dnia trzyosobowa ekipa mo e u o y  100 m2 takiej nawierzchni. Po 

przygotowaniu pod o a – w deskowaniu – uk ada mieszank  beto-

now  z odpowiednimi dodatkami. Nast pnie za pomoc  elastycz-

nych form z tworzyw sztucznych odciska wybrany wzór.

Spory format i prosty kszta t p yt betonowych umo liwiaj  szybkie 

u o enie nawierzchni ogrodowej

fo
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