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Ogrodzenie posesji to nie tylko p³ot,
ale tak¿e furtka i brama. Wszystkie

elementy powinny byæ jednolite styli-
stycznie. Powinny te¿ mieæ okreœlone wy-
miary, aby by³y zgodne z przepisami, 
a furtka i brama nie utrudnia³y komuni-
kacji.

Ogrodzenia
Wygl¹d, kolorystyka i u¿yte do budo-

wy ogrodzenia materia³y musz¹ wspó³-
graæ z elewacj¹ domu. Musz¹ byæ te¿
trwa³e. Nikomu bowiem nie chce siê 
w nied³ugim czasie remontowaæ ogrodze-
nia – to zbêdny wydatek i strata czasu.

Niektóre ogrodzenia, np. z siatki, ale
te¿ z murowanymi s³upkami i podmu-
rówk¹ oraz przês³ami z drewna mo¿emy
wykonaæ samodzielnie.

Jednak oferta producentów jest tak
bogata, ¿e warto siê z ni¹ zapoznaæ. Ku-

puj¹c bowiem gotowe elementy zaoszczê-
dzimy sporo czasu.

Od siatki do paneli
Ogrodzenia metalowe to przede

wszystkim siatka oraz ró¿nego rodzaju
gotowe panele z prêtów lub p³askowni-
ków.

Siatka
Od lat najpopularniejsza, g³ównie 

z powodu niskiej ceny, jednak ma³o efek-
towna. Kompromisem miêdzy kosztami 
a estetyk¹ mo¿e byæ wykonanie frontowej
czêœci ogrodzenia w inny sposób, np. z es-
tetycznych paneli lub po³¹czenia muro-
wanych s³upków z drewnianymi b¹dŸ
metalowymi przês³ami. Pozosta³e boki
dzia³ki mo¿emy ogrodziæ siatk¹.

Siatka produkowana jest ze stalowego
drutu; mo¿e on byæ splatany lub zgrzewa-

ny (oczka maj¹ zazwyczaj wymiary 5x5
lub 6x6 cm). Drugi rodzaj siatki jest bar-
dziej trwa³y, a wykonane ogrodzenie
sztywniejsze. Oczka mog¹ mieæ uk³ad dia-
gonalny lub prosty �. Drut jest chronio-
ny ocynkiem albo warstw¹ tworzywa naj-
czêœciej w kolorze zielonym. Siatka powle-
kana tworzywem nie wymaga konserwa-
cji, ocynkowan¹ powinno siê malowaæ. 

Siatka jest sprzedawana w odcinkach
15-25-metrowych o wysokoœci od 1 do 
2 m, w postaci rulonów. Nietypowa, choæ
równie¿ dostêpna w handlu jest siatka 
3-4-metrowa.

Panele
S¹ produkowane ze stali lub alumi-

nium jako gotowe elementy przeznaczo-
ne do umieszczenia miêdzy s³upkami �.
Panele mog¹ mieæ budowê tradycyjnego
p³otu sztachetowego. Wtedy pionowe
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Jest oczywiste, ¿e gdy
wybudujemy dom, 

chcemy aby nikt nie 
narusza³ naszej 

prywatnoœci. Dlatego 
stawiamy ogrodzenie.

Marzeniem wielu 
w³aœcicieli jest, aby by³o

jak najbardziej
reprezentacyjne 

i szczelnie zakrywa³o 
posesjê przed wzrokiem

innych. Tymczasem
pierwszy postulat nie 

zawsze ma sens,
a drugi nie jest zgodny 

z przepisami.
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Anna Grocholska
fot. Firma WIŒNIOWSKI



p³askowniki lub prêty s¹ po³¹czone
umieszczonymi poziomo wzmocnienia-
mi. Skierowane do góry koñcówki szta-
chet mog¹ byæ zwieñczone elementami
dekoracyjnymi. Inny wariant to p³asko-
wniki lub druty ujête w ramê z k¹towni-
ka. Metalowe panele s¹ sprzedawane 
w komplecie ze s³upkami z tego samego
materia³u. Coraz bardziej powszechne
jest ³¹czenie paneli i s³upków bez spawa-
nia �. 

S³upki 
S³upki s¹ najczêœciej stalowe, ale te¿

aluminiowe. Jeœli stanowi¹ komplet z pa-

nelami, maj¹ ten sam kolor i stylistykê.
Ponadto stalowe s³upki, najczêœciej 
o przekroju okr¹g³ym stosuje siê w ogro-
dzeniach z siatki. Mocuje siê j¹ drutami.
Konieczne jest rozpiêcie pomiêdzy s³up-
kami (u góry i u do³u) linek stalowych,
zabezpieczaj¹cych siatkê przed obwisa-
niem. Do ich naci¹gania s³u¿¹ specjalne
napinacze. Produkowane s¹ obecnie ta-
kie, które mo¿na zostawiæ na s³upku, aby
co jakiœ czas korygowaæ stan ogrodzenia.
S³upki, jeœli s¹ tylko ocynkowane – wy-
magaj¹ okresowego malowania. Poniewa¿
s³upki s¹ pustymi w œrodku rurami, trze-
ba je zabezpieczyæ od góry, aby nie dosta-
wa³a siê do nich woda.
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� Siatka powlekana o zgrzewanych oczkach (fot. Bekaert)

� Przês³a ogrodzeniowe z aluminium (fot. OBA)

� Zatrzaskowe po³¹czenie panelu ogrodzeniowego ze s³upkiem (fot. Atlant)
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n Przebieg ogrodzenia oraz miejsce
usytuowania wjazdu i furtki jest okreœlo-
ne przez architekta. Zmiany mog¹ byæ do-
konywane tylko za jego zgod¹ – potwier-
dzon¹ korekt¹ projektu.

n Ogrodzenie od strony ulicy musi
byæ a¿urowe od wysokoœci 60 cm ponad
powierzchni¹ terenu. £¹czna powierzch-
nia przeœwitów musi zajmowaæ nie mniej
ni¿ 25% ka¿dego przês³a. Chodzi bowiem
o zapewnienie w³aœciwego przep³ywu po-
wietrza.

n Ogrodzenie musi byæ stabilne, a do
wysokoœci 180 cm nie mo¿e mieæ ostrych,
wystaj¹cych elementów, np. kolców czy
drutu kolczastego.

n Przed przyst¹pieniem do budowy
ogrodzenia wy¿szego ni¿ 220 cm (tak¿e
miêdzy posesjami)  trzeba zamiar budowy
zg³osiæ do miejscowego wydzia³u archi-
tektury. Ma on 30 dni na wniesienie
sprzeciwu.

n Ogrodzenie posesji ni¿szym p³otem
nie wymaga zgody urzêdu.

n P³ot nie mo¿e wychodziæ poza gra-
nicê naszej dzia³ki. Jeœli nie dzielimy siê
kosztem jego postawienia z s¹siadem,
s³upki powinny znaleŸæ siê na naszej po-
sesji.

Zapamiêtaj!
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Kute przês³a 
Produkowane s¹ rêcznie ze stali oraz

¿eliwa. Elementy stalowe s¹ zazwyczaj
³adnie zdobione i efektowne �. Nieste-
ty s¹ drogie. Kute ¿eliwo jest tañsze, ale
za to bardzo ciê¿kie i coraz mniej popu-
larne.

Moc betonu
Popularnoœæ ogrodzeñ betonowych

roœnie, poniewa¿ s¹ trwa³e, nie ulegaj¹ ko-
rozji i skutecznie chroni¹ posesjê. 

Panele
Obecnie produkowane s¹ prefabryko-

wane panele z wibrowanego betonu. Wsu-
wa siê je w pionowe bruzdy w s³upkach.
Panele mog¹ byæ pe³ne, wtedy najczêœciej
na ich powierzchni jest odciœniêty wzór
imituj¹cy np. mur z ceg³y. Du¿y jest wybór
paneli a¿urowych lub pó³pe³nych. Frag-
menty a¿urowe najczêœciej s¹ wype³nione
betonowymi tralkami �. 

Beton mo¿e byæ szary; jeœli chcemy
zwiêkszyæ estetykê ogrodzenia mo¿na po-
malowaæ je farbami do betonu. Niestety,
farba po jakimœ czasie odpryskuje i zabieg
trzeba powtórzyæ. Beton mo¿e byæ te¿
barwiony w trakcie produkcji prefabryka-
tów – oferta kolorystyczna jest bardzo bo-
gata, choæ najczêœciej spotykane s¹ panele
bia³e. 

Panele betonowe maj¹ wysokoœæ 
50-300 cm i d³ugoœæ 200-260 cm. 

Podmurówki 
Najtañsze jest wylanie podmurówki na

docelowym miejscu. Jednak znacznie ³a-
twiejsze jest wykorzystanie gotowego pre-
fabrykatu. Dostêpne s¹ elementy w kszta³-
cie dwuteowej belki o wysokoœci ok. 
50 cm. Ustawia siê je bezpoœrednio na
gruncie, oczywiœcie, uprzednio wyrówna-

nym. Prefabrykat jest szary i nieefektow-
ny, ale stanowi dobr¹ podmurówkê pod
siatkê ogrodzeniow¹. Prefabrykowane
podmurówki z betonu mog¹ byæ te¿ bar-
wione, a ich powierzchnia do z³udzenia
imituje naturalny kamieñ – najczêœciej
piaskowiec w ró¿nych kolorach lub granit. 

S³upki
W sprzeda¿y s¹ s³upki prefabrykowa-

ne; proste i naro¿ne z podporami, zastê-
puj¹ce s³upki metalowe, oraz masywne,
przeznaczone do eleganckich ogrodzeñ.
Zwyk³ych s³upków mo¿emy u¿yæ do za-
mocowania siatki – warto siê wtedy zasta-
nowiæ nad po³¹czeniem ich z „dwuteow¹”
podmurówk¹. S³upki masywne s¹ ju¿ na
tyle estetyczne, ¿e bez obaw mo¿emy wy-
konaæ z nich ogrodzenie od frontu, wy-
pe³niaj¹c przestrzeñ miêdzy nimi panela-
mi �. S³upki, podobnie jak podmurówki,
najczêœciej imituj¹ piaskowiec.
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� Kute ogrodzenie stalowe (fot. Weba)

� Przyk³ady przêse³ betonowych (rys. Drewbet, fot. archiwum BD)

Warto zrobiæ fundament pod ogrodzeniem – nawet,
jeœli technologia jego budowy tego nie wymaga – gdy
w domu jest ostry pies. Jeœli przekopie siê poza pose-
sjê mo¿emy mieæ k³opoty.



Tradycyjne sztachety?
Z drewna mo¿na wykonaæ ca³y p³ot –

nie jest on jednak szczególnie trwa³y – al-
bo przês³a, które umieœcimy pomiêdzy
s³upkami z innego materia³u.

Sztachety
P³ot ze sztachet mo¿e znaleŸæ zastoso-

wanie przy domu jednorodzinnym nie

tylko na wsi. Wiele firm oferuj¹cych
drewno do ogrodu produkuje tak¿e pane-
le drewniane oraz s³upki, które mo¿na ze-
stawiæ w estetyczne ogrodzenie. Panele
maj¹ na ogó³ wysokoœæ 80-190 cm i d³u-
goœæ 100-180 cm. Sztachety i s³upki mog¹
mieæ ozdobne zakoñczenie, zaœ ca³e pane-
le górn¹ krawêdŸ maj¹ p³ask¹ b¹dŸ wygiê-
t¹ ³ukowo (³uk wklês³y lub wypuk³y) �.
Najczêœciej z drewnianych sztachet robi
siê przês³a i ³¹czy je z murowan¹ podmu-
rówk¹ i s³upkami. Przês³a sk³adaj¹ siê 
z w¹skich pionowych deseczek i dwóch
poziomych beleczek, które je ³¹cz¹. 

P³oty myœliwskie
P³otki myœliwskie s¹ szczególnym ro-

dzajem ogrodzeñ drewnianych. Mo¿na ni-
mi wydzielaæ czêœci ogroduj. Mo¿na te¿ za-
znaczyæ granicê ogródka w osiedlach strze-
¿onych. P³oty myœliwskie nie s¹ bowiem
wysokie: 60-120 cm. Równie¿ w tym przy-
padku kupuje siê gotowe panele. 

P³oty ukoœne wykonywane s¹ z pó³-
balików po³¹czonych diagonalnie, tak ¿e

tworz¹ ukoœn¹ kratê. P³oty proste s¹ bu-
dowane równie¿ z pó³balików, ale usta-
wionych pionowo, jeden przy drugim �.

Wystawione na dzia³anie czynników
atmosferycznych drewno wymaga zabez-
pieczenia przed szkodnikami, grzybem 
i wod¹. Mo¿na je zabejcowaæ, wtedy wi-
doczny pozostaje rysunek s³ojów, lub po-
malowaæ farb¹ kryj¹c¹. Od niedawna s¹ 
w handlu farby do drewna, przeznaczone
do stosowania na zewn¹trz, które daj¹
efekt t³ustej powierzchni, po której bar-
dzo dobrze sp³ywa woda.

Parkan z PVC
Ogrodzenia z tworzywa s¹ estetyczne,

nie wymagaj¹ce konserwacji, ale jeszcze
niezbyt u nas rozpowszechnione.

Panele
Produkowane s¹ z barwionego w ma-

sie PVC; najczêœciej spotykany jest kolor
bia³y 	. Tworzywo jest mrozoodporne 
i odporne na promienie UV. Niektórzy
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� S³upki i podmurówka z betonu imituj¹cego
granit (fot. Styl-Bet)
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Dziki – z ró¿nej wielkoœci i kszta³tu ka-
mieni lub od³amów skalnych. W naro¿ni-
kach i na d³u¿szych odcinkach muru nale-
¿y stosowaæ kamienie wiêksze, o szerokoœci
muru. Mur nie jest podzielony na warstwy.

Rzêdowy – równie¿ jest uk³adany
warstwami, z tym ¿e stosuje siê kamienie
o regularnym kszta³cie. W jednej wars-
twie znajduj¹ siê kamienie o takiej samej
wysokoœci, ale wysokoœæ poszczególnych
warstw nie musi byæ taka sama.

Z ciosów – budowany jest z obro-
bionych prostopad³oœcianów kamien-
nych. Nie jest uk³adany warstwowo.

Warstwowy – wykonuje siê z od³a-
mów skalnych ³upanych, w których dol-
na i górna powierzchnia s¹ w miarê rów-
noleg³e. Kamienie uk³ada siê warstwami
o gruboœci 10-40 cm – z jednym du¿ym
mo¿e s¹siadowaæ kilka mniejszych, u³o-
¿onych jeden na drugim. Gruboœæ ca³ej
warstwy musi byæ taka sama, jak wiêk-
szego kamienia u³o¿onego w naro¿niku
muru.

Rodzaje
murów

Cyklopowy – równie¿ ten mur nie
musi byæ podzielony na wyraŸne war-
stwy. Stosuje siê jednak kamienie tzw.
dobierane – ich górna i dolna p³aszczy-
zna musz¹ byæ w miarê równoleg³e.
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producenci oferuj¹ s³upki wzmacniane
wewn¹trz profilami stalowymi.

Panele maj¹ d³ugoœæ 150-230 cm i wy-
sokoœæ 80-180 cm. S¹ lekkie i ³atwe 
w monta¿u. Mog¹ byæ pe³ne lub pó³pe³ne
– z a¿urow¹ wstawk¹ u góry. 

Ogrodzenie montuje siê samodzielnie
³¹cz¹c panele ze s³upkami metalowymi
k¹townikami lub wsuwaj¹c panele w wy-
profilowane w s³upkach rowki.

Przês³a
S¹ ca³kowicie a¿urowe. Montuje siê je

samodzielnie, przytwierdzaj¹c do s³up-
ków wkrêtami lub ko³kami, b¹dŸ na za-
trzask. Przês³a, maj¹, wygl¹d tradycyjne-
go p³otu sztachetowego, ale s¹ delikatne 
i nie nadaj¹ siê do ogradzania posesji.

Przês³a, tak jak panele, s¹ produkowane
g³ównie w kolorze bia³ym.

Murowane – 
te¿ na sucho
Chyba ju¿ nikt nie robi wokó³ posesji

litego muru. Najczêœciej muruje siê s³up-
ki ogrodzeniowe i podmurówki. Pomiê-
dzy nimi umieszcza siê przês³a – metalo-
we, drewniane, z tworzywa.

Poniewa¿ ogrodzenia murowane s¹
bardzo ciê¿kie, niezbêdne jest wykonanie
odpowiednio wytrzyma³ego fundamentu.

Kamienie 
Ogrodzenie z kamieni polnych lub –

znacznie dro¿szych – otoczaków wydoby-
wanych z górskich rzek, pasuje przede
wszystkim do architektury regionalnej,
góralskiej. Stosuje siê ró¿ne rodzaje mu-
rów: dziki, cyklopowy, warstwowy, rzêdo-
wy, z ciosów.

Kamienie ³¹czy siê zapraw¹ cemento-
w¹. Najbardziej do tego budulca pasuj¹
przês³a z drewnianych sztachet. 

Ceg³y
Ceg³y zwyk³e stosunkowo szybko

murszej¹, jeœli nie s¹ zabezpieczone, 
a tynkowanie ogrodzenia jest pracoch³on-
ne. Dlatego najczêœciej podmurówki 
i s³upki buduje siê z klinkieru lub silika-
tu. Klinkier jest materia³em trwa³ym, od-
pornym na warunki atmosferyczne. Wad¹

mo¿e byæ pojawianie siê wykwitów wa-
piennych, ale usuwa siê je specjalnymi
preparatami 
. Efektownie wygl¹daj¹
tak¿e ogrodzenia z ceg³y silikatowej.
Mo¿na zastosowaæ elementy barwione lub
takich, które maj¹ zewnêtrzn¹ p³aszczy-
znê fakturow¹ – ³upan¹ b¹dŸ m³otkowa-
n¹. Silikat wymaga zaimpregnowania
œrodkiem hydrofobowym.

Suchy mur 
Jest to szczególna technologia wzno-

szenia ogrodzeñ. Kszta³tki betonowe 
o powierzchni imituj¹cej najczêœciej pia-
skowiec, zestawia siê w mur bez u¿ywania
zaprawy. Jest to mo¿liwe dziêki odpo-
wiedniemu wyprofilowaniu elementów,
które u do³u maj¹ tzw. zamek. Kszta³tki
maj¹ najczêœciej wysokoœæ ceg³y i d³ugoœæ
odpowiadaj¹c¹ dwóm ceg³om. Mniejsze
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 Ogrodzenie z klinkieru (fot. EkoKlinkier)

� P³otki myœliwskie (fot. Gartenholz H&H)

	 Sztachetowe panele z PVC (fot. Profplast)

� P³ot sztachetowy z paneli drewnianych (fot. Werth-Holz Polska)



elementy, potrzebne np. do „wymurowa-
nia” s³upka, uzyskuje siê dziel¹c podsta-
wowe wzd³u¿ specjalnie w tym celu przy-
gotowanych naciêæ.

Po ustawieniu muru kszta³tki zalewa
siê betonem; w s³upkach konieczne jest
umieszczenie pionowych prêtów zbroje-
niowych. Powstaje stabilna i odporna np.
na napór wiatru konstrukcja �. 

Ka¿de ogrodzenie murowane wyma-
ga zwieñczenia podmurówki i s³upków.
Mog¹ to byæ prefabrykowane pokrywy
betonowe przeznaczone do tego celu lub – 
w przypadku technologii muru suchego –
elementy systemu.

Bramy
Brama jest niezbêdnym elementem

ogrodzenia. Powinna pasowaæ do niego
stylistycznie i sprawnie funkcjonowaæ.
Obecnie niemal standardem jest wyposa-
¿anie bramy w napêd u³atwiaj¹cy jej
otwieranie. W handlu s¹ dostêpne bramy
rozwierane i przesuwne.

Kute i drewniane
Bramy ogrodzeniowe najczêœciej s¹

produkowane z elementów stalowych �.
Rzadziej spotyka siê bramy aluminiowe,
które s¹ co prawda l¿ejsze i bardziej od-
porne na korozjê, ale te¿ dro¿sze. Efek-
towne s¹ bramy odlewane lub kute – spo-
tyka siê tak¿e ¿eliwne, choæ ich oferta nie
jest du¿a.

Brama mo¿e stanowiæ równie¿ ramê
metalow¹ wype³nion¹ drewnem – np. 
deskami – lub panelami z PVC. 

Skrzyd³o stanowi rama wype³niona
panelami lub prêtami. Górna krawêdŸ
bramy mo¿e byæ prosta lub wyprofilowa-

na w ³uk – skierowany do do³u lub do gó-
ry. Ostre zakoñczenie prêtów pionowych
zniechêca do sforsowania bramy. Czêsto
w skrzyd³o wmontowane s¹ elementy
zdobne, np. s³oneczka.

Rozwierane skrzyd³a
Bramy rozwierane mog¹ mieæ jedno

lub dwa skrzyd³a . Otwieraæ siê musz¹
one do œrodka posesji, dlatego wjazd dla
samochodu musi byæ doœæ d³ugi. Skrzy-
d³a poruszaj¹ siê na zawiasach, które mo-
g¹ byæ przyspawane lub przykrêcane do
s³upków. K¹t otwarcia skrzyd³a mo¿e wy-
nosiæ nawet 180°., ale najczêœciej bramê
otwiera siê do 90-100°.

Bramy rozwierane mo¿na otwieraæ
rêcznie lub automatycznie. Do otwierania
automatycznego s³u¿¹ si³owniki, które
umieszcza siê w nawierzchni lub na
skrzydle bramy od strony s³upka. Si³ow-
niki mog¹ byæ hydrauliczne lub elek-
tryczne. Jedna czêœæ si³ownika jest przy-
mocowana do s³upka, druga do skrzyd³a
bramy. Niezbêdny do funkcjonowania
bramy silnik mo¿e byæ przymocowany do
s³upka lub podmurówki ogrodzenia, jak
te¿ ukryty w obudowie przeznaczonej do
wkopania np. przy s³upku ogrodzenio-
wym. Skrzynka jest wtedy niewidoczna 
i nie skusi z³odzieja, ale taki napêd jest 
o ok. 100% dro¿szy od „naziemnego”.

Brama mo¿e byæ otwierana samym
silnikiem – mo¿e mieæ wtedy wagê maks.
200 kg i szerokoœæ do 4 m, lub za poœred-
nictwem t³oka hydraulicznego – waga do
700 kg, szerokoœæ do 8 m.

Automatyka bramy sk³ada siê m.in. 
z elektronicznego programatora, zabez-

pieczenia przed przytrzaœniêciem – foto-
komórka lub listwa reaguj¹ca na nacisk,
oraz klucza do awaryjnego otwierania.

Szyna i przeciwwaga
Brama przesuwna ma najczêœciej

tylko jedno skrzyd³o poruszaj¹ce siê
wzd³u¿ ogrodzenia. Samochód mo¿na
wiêc ustawiaæ niemal na styk z ni¹. Pil-
nowaæ jednak trzeba, aby roœliny rosn¹-
ce w pobli¿u przylegaj¹cej do bramy czê-
œci ogrodzenia nie utrudni³y jej otwiera-
nia. Ten fragment ogrodzenia musi byæ
prosty i na tyle d³ugi, aby pomieœci³ ca³-
kowicie otwarte skrzyd³o. Je¿eli prze-
bieg ogrodzenia lub szerokoœæ nie po-
zwalaj¹ na zamontowanie jednoskrzy-
d³owej bramy przesuwnej, mo¿emy
umieœciæ obok siebie dwie wê¿sze bramy
otwieraj¹ce siê w przeciwne strony.
Mniej miejsca potrzebuj¹ te¿ bramy pa-
nelowe – brama sk³ada siê z kilku seg-
mentów, które podczas otwierania za-
chodz¹ na siebie. Taka konstrukcja jest
jednak doœæ trudna do zdobycia. 

Furtka powinna byæ umieszczona po
tej stronie ogrodzenia, która nie zostanie
zas³oniêta otwartym skrzyd³em.  Bramy
przesuwne mog¹ byæ samonoœne lub po-
ruszaj¹ce siê po szynie.

Bramy samonoœne
Mechanizm jezdny w postaci rolek te-

flonowych jest zamontowany u do³u 
i u góry s³upka tzw. prowadz¹cego. Brama
wisi na nim, nie dotykaj¹c ziemi  st¹d jej
nazwa �. Aby tak du¿y i ciê¿ki element
zachowa³ równowagê, konieczne jest za-
stosowanie przeciwwagi. Stanowi ona
przed³u¿enie skrzyd³a, a jej d³ugoœæ i ciê-
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� Ogrodzenie w technologii suchego muru
(fot. Gigam-Bis)

� Brama ogrodzeniowa mo¿e byæ wykonana 
z metalowych elementów przypominaj¹cych
sztachety (fot. Pelef)

 Bramy rozwierane mog¹ byæ wykonane 
z aluminium (fot. OBA)
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¿ar zale¿¹ od wymiarów i wagi skrzyd³a 
i s¹ precyzyjnie wyliczane przez produ-
centów. 

Odleg³oœæ skrzyd³a od pod³o¿a mo¿e
byæ ró¿na. Jeœli jednak mamy w domu
zwierzaka, nale¿y zamontowaæ bramê na

takiej wysokoœci, aby nie móg³ siê wydo-
staæ pod spodem.

Bramy szynowe
Poruszaj¹ siê po szynie zabetonowa-

nej w gruncie �. Szyna musi mieæ d³u-
goœæ odpowiadaj¹c¹ podwójnej d³ugoœci
skrzyd³a. Jest to konstrukcja tañsza 
i mniej skomplikowana od bramy samo-
noœnej. Niedogodnoœci¹ jest natomiast
koniecznoœæ czêstego czyszczenia szyny.
Drobne kamyki, lód, a nawet zwyk³e b³o-
to czy piasek mog¹ unieruchomiæ bramê.
Na rynku s¹ ju¿ bramy (dro¿sze) z pod-
grzewan¹ szyn¹. Wymaga to doprowadze-
nia instalacji elektrycznej i u³o¿enia kabla
grzewczego, ale chroni przed zamarzniê-
ciem mechanizmu jezdnego w zimie.

Do automatycznego otwierania bra-
my przesuwnej s³u¿y silnik, poruszaj¹cy
zêbatkê, która przesuwa listwê przymoco-

wan¹ do skrzyd³a. Silnik, zale¿nie od mo-
cy, a ta jest dobierana indywidualnie, mo-
¿e poruszyæ bramê wa¿¹c¹ nawet 2 tony.
Brama zatrzyma siê, gdy coœ znajdzie siê
na jej trasie. �

2 0 0 5 5

O g r o d z e n i a ,  b r a m y

� Brama szynowa 
(fot. Demit – Pawe³ Prasowski)� Przesuwna brama samonoœna wymaga 

zastosowania przeciwwagi – na zdjêciu „a” 
(fot. Art-Rol)

ogrodzenia i bramy ogrodzeniowe
ART-ROL (22) 841 62 61 www.artrol.com.pl
ATLANT JB (41) 343 18 81 www.atlant.com.pl
BEKAERT FENCING
(77) 406 22 00 www.bekaert.pl

BOBICKI (12) 644 57 46 www.bobicki.pl
BRAMGAR (61) 813 41 52 www.bramgar.pl
DAMIX (54) 280 45 54 www.damix.pl
DEMIT (58) 306 98 54 www.demit.pl
DREWBET (34) 318 90 27 www.drewbet.pl
GIGAM-BIS (58) 309 92 21
www.ogrodzenia-betonowe.com.pl

GARTENHOLZ H&H
(61) 291 30 19 www.garten-hadrys.com.pl

HEGO BA¯ANOWICE
(33) 852 76 84 www.hego.ig.pl

HERAS POLSKA/BARTEZ
(22) 721 19 20 www.heras.com.pl

HYDRO-POMP
(61) 285 67 71 www.hydro-pomp.com.pl

IGMAPOL (23) 662 90 09 www.igmapol.pl
CIESIO£KIEWICZ JACEK Kowalstwo Artystyczne
(58) 678 77 57 www.kowal.pl

MECHANIK
(76) 862 17 55 www.mechanik.legnica.pl

MONTANA S.A.
(32) 256 45 17 www.montana.pl

OBA (13) 491 50 66 www.guardi-oba.pl
PALEF (71) 301 81 11
POLSVAT (48) 385 13 77 www.polsvat.com.pl
PROFPLAST (41) 381 82 86

www.profplast.com.pl
ROYAL EUROPA
(76) 847 00 80 www.royaleuropa.com

SILESIA SP. Z O.O.
(32) 337 44 40 www.silesia.gliwice.pl

STYL-BET (94) 363 30 76
www.styl-bet.com.pl

WEBA (61) 815 86 00 www.weba.com.pl
WIDAR (22) 610 70 13
WIŒNIOWSKI (18) 447 71 11 www.wisniowski.pl
WERTH-HOLZ POLSKA
(95) 749 10 00 www.werth-holz-polska.pl

nawierzchnie, palisady
AWBUD (32) 671 58 80 www.awbud.com.pl
BRUK-BET (14) 645 55 11 www.bruk-bet.pl
BAZALTEX (32) 284 13 81 www.bazaltex.pl

DREWBET (34) 318 90 27 www.drewbet.pl
EHL POLSKA (76) 850 72 34 www.ehlpolska.pl
EKO KLINKIER
(81) 462 54 38 www.ekoklinkier.pl

FORBET (15) 823 45 57 www.forbet.pl
GARTENHOLZ H&H
(61) 291 30 19 www.garten-hadrys.com.pl

GRANIT STRZEGOM
(74) 856 00 00 www.granit-strzegom.com.pl

GRANIT WIATRAK
(74) 855 58 70 www.granit-wiatrak.com.pl

IBF POLSKA (75) 734 01 11 www.ibf.pl
JADAR (48) 610 29 00 www.jadar.pl
LAS-BUD ZAK£AD DRZEWNY
(91) 577 17 71 www.pergole.pl

LIBET (71) 335 11 01 www.libet.pl
MACKA (71) 333 06 40

www.granitstone.com.pl
MIRBUD (42) 649 15 77

www.mirbud.com.pl
POLBET (52) 342 19 52 www.polbet.top.pl
POZ-BRUK (61) 814 45 00 www.pozbruk.pl
ROUWDACH (61) 447 79 25 www.rouwdach.pl
STYL-BET (94) 363 30 76

www.styl-bet.com.pl
UTEX (32) 739 17 80 www.utex.com.pl
WERTH-HOLZ POLSKA
(95) 749 10 00 www.werth-holz-polska.pl

ZIEL-BRUK (68) 327 85 04
www.ziel-bruk.com.pl

inne 
BAUTECH (monolityczne nawierzchnie betonowe)
(22) 716 77 91 www.bautech.pl

EKO-BORD SYSTEM (obrze¿a)
(61) 830 79 55 www.ekobord.pl

JONIEC (gazony)
(18) 332 55 38 www.joniec.pl

KOMFORT (sztuczna trawa)
(91) 482 20 00 www.komfort.pl

LEMAR (p³yty a¿urowe)
(94) 348 10 19 www.lemar.koszalin.pl

PROBET-DASAG (beton stemplowany)
(68) 363 16 20 www.probet.com.pl

Co, za ile:              
Ogrodzenia, murki
n siatka pleciona, oczka 50x50 mm, ocynkowana –
ok. 7 z³/m2; powlekana poliestrem – ok. 10 z³/m2;
n s³upek o wys. 180 cm, œrednica 42 mm, ocynkowa-
ny – ok. 25 z³; powlekany poliestrem – ok. 27 z³;
n s³upek podporowy wys. 180 cm, œr. 42 mm, ocyn-
kowany – ok. 24 z³; powlekany poliestrem – ok. 27 z³;
n panele ogrodzeniowe z siatki spawanej ocynkowa-
nej: siatka d³. 250 cm + s³upek wys. 170 cm – ok. 
240 z³, z siatki powlekanej poliestrem – ok. 290 z³;
n stalowe przês³a ocynkowane, d³. 250 cm, wys. 
1450 cm – ok. 500 z³; za lakier (z palety RAL) dop³a-
ta ok. 45%;
n betonowe przês³a, d³. 200 cm, wys. 150 cm + 1 s³u-
pek – ok. 70 z³;
n p³ot myœliwski
– prosty, d³. 180 cm, wys. 80 cm – ok. 40 z³; 
– ukoœny, wys. 60 cm, d³. 250 cm, œrednica „sztachet”
46 mm – ok. 25 z³;
n palisada betonowa 20x15x70 cm – ok. 27 z³/szt.;
20x15x100 cm – ok. 37 z³/szt.;
n gazony szer. 46 cm, wys. 30 cm, d³. 66 cm – ok. 
20 z³ kolor szary, ok. 27 z³ inne kolory;
n system suchego muru: dwa s³upki wys. 180 cm,
podmurówka wys. 34 cm, d³. 250 cm – ok. 500 z³.
Bramy
n brama kuta, szer. 320 cm, wys. 150 cm – od 2100 z³ 
n bramy rozwierane
– jednoskrzyd³owa stalowa ocynkowana, szerokoœæ 
7 m, bez napêdu – ok. 400 z³; powlekana poliestrem –
ok. 450 z³;
– dwuskrzyd³owe, stalowa ocynkowana, otwierana
rêcznie – ok. 1600 z³;
– dwuskrzyd³owa, stalowa ocynkowana, otwierana
automatycznie – ok. 2600 z³; 
n bramy przesuwne
– otwierana rêcznie, szer. 3500 cm, wys. 145 cm – ok.
2000 z³;
– otwierana automatycznie, szer. 3500 cm, wys. 
145 cm – ok. 3500 z³; 
– samonoœna stalowa ocynkowana, szer. 10 m, bez na-
pêdu – ok. 580 z³/m2; powlekana poliestrem – ok.
640 z³/m2;

– na szynie –  ok. 430 z³/m2; automatyka ok. 1500 z³
n brama aluminiowa dwuskrzyd³owa rozwierana,
szer. 350 cm, wys. 150 cm – ok. 3600 z³.
Podajemy ceny brutto.

Info Rynek – firmy, ceny

a


