Artykuï promocyjny

Ogrodzenie, które cieszy!
gardÚ polubiÈ systemy MODY lub ROUND,
których bloczki majÈ ïukowy ksztaït wyglÈdem nawiÈzujÈcy do koïa. Ogrodzenie zbudowane z tych bloczków nadaje indywidualny
charakter otoczeniu. Wszystkie systemy ogrodzeniowe firmy JONIEC dostÚpne sÈ w kilku
kolorach umoĝliwiajÈcych dopasowanie siÚ
do koloru elewacji, dachu, czy innego elementu otoczenia.

Podmurówka

Ogrodzenie staïo siÚ istotnym elementem otaczajÈcej nas architektury. Jego podstawowÈ
funkcjÈ jest zaznaczenie granic dziaïki oraz
ochrona domu, posesji czy firmy. Sïuĝy takĝe jako element ozdobny stanowiÈcy wykoñczenie otoczenia i dopeïniajÈcy aranĝacjÚ
dziaïki.
DecydujÈc siÚ na budowÚ ogrodzenia musimy uwzglÚdniÊ kilka waĝnych czynników,
które sprawiÈ, ĝe kaĝde ogrodzenie bÚdzie
speïniaÊ swoje funkcje przez dïugie lata.

Wybór rodzaju ogrodzenia
Ogrodzenie powinno pasowaÊ do stylu w jakim
zbudowany jest dom lub firma. Ogrodzenia
ïupane GORC de Luxe to poïÈczenie tradycji
i nowoczesnoĂci. upana powierzchnia bloczków nadaje ogrodzeniu niepowtarzalny i szlachetny wyglÈd. Ogrodzenia ïupane GORC
Supreme to system, dziÚki któremu moĝemy
uzyskaÊ masywny i dostojny charakter otoczenia posesji. Osoby ceniÈce tradycyjny i spokojny wyglÈd z pewnoĂciÈ zainteresujÈ systemy ogrodzeniowe: ASTRA BRICK o grysowej
fakturze, ASTRA MULTIGRAIN o fakturze
multigrain oraz ogrodzenie ïupane JONIEC.
Ogrodzenia zbudowane z elementów tych systemów charakteryzujÈ siÚ czystoĂciÈ i prostotÈ formy. Natomiast osoby lubiÈce lekkÈ awan-

Na duĝÈ uwagÚ zasïugujÈ podmurówki prefabrykowane, które znaczÈco uïatwiajÈ i przyspieszajÈ budowÚ ogrodzenia z siatki lub z paneli ogrodzeniowych. Podmurówki firmy
JONIEC (seria classic, basic, slim, massive,
eco) majÈ doskonaïÈ jakoĂÊ oraz estetyczny
wyglÈd bÚdÈcy ich duĝym atutem. Wymiary
podmurówek dopasowane sÈ wielkoĂciÈ do
wiÚkszoĂci dostÚpnych na rynku paneli metalowych, drewnianych, PCV i innych.

Daszki

menty. Zastosowany beton musi mieÊ odpowiednio wysokÈ jakoĂÊ. Na ukoñczonej podmurówce ukïadamy elementy sïupkowe w rozplanowanych miejscach. NastÚpnie montujemy mocowania przÚseï, furtek i bram i rozpoczynamy montaĝ daszków. Daszki montuje
siÚ na mrozoodpornym kleju lub zaprawie
cementowej. NastÚpnie naleĝy uszczelniÊ
wszystkie poïÈczenia pomiÚdzy daszkami

Zwieñczeniem ogrodzenia sÈ daszki, które
sïuĝÈ jako ochrona murków i sïupków przed
szkodliwym dziaïaniem deszczu, Ăniegu,
mrozu. Daszki firmy JONIEC dopasowane sÈ
kolorem, fakturÈ i ksztaïtem do wszystkich
systemów ogrodzeniowych bÚdÈcych w aktualnej ofercie. SprawdzajÈ siÚ teĝ doskonale do wykañczania sïupków i murków zbudowanych z innych materiaïów typu: klinkier
czy kamieñ.

Budowa ogrodzenia
BudowÚ rozpoczyna siÚ od ïaw lub stop fundamentowych wykonanych na gïÚbokoĂci
przemarzania gruntu. Zaleca siÚ, aby w ïawach wykonaÊ dylatacjÚ co 10–15 m. W fundamencie naleĝy uïoĝyÊ zbrojenie poziome,
do którego montuje siÚ prÚty pionowe w miejscu rozplanowanych sïupków. Na fundament
nakïada siÚ izolacjÚ poziomÈ, która uniemoĝliwi przedostawanie siÚ wilgoci do ogrodzenia a zarazem zmniejszy prawdopodobieñstwo wystÈpienia wykwitów wapniowych
oraz zapobiegnie pÚkniÚciom spowodowanych mrozem. Na tak przygotowane ïawy
ukïada siÚ na sucho elementy ogrodzenia.
Zbudowane warstwy ogrodzenia zalewa siÚ
gÚstÈ plastycznÈ mieszankÈ betonowÈ, która
powinna dokïadnie wypeïniÊ uïoĝone ele-

i bloczkami. Po okresie schniÚcia betonu
moĝna przystÈpiÊ do czyszczenia zabrudzeñ
powstaïych podczas montaĝu oraz do impregnacji ogrodzenia.
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