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Otoczaki Janowickie – idealne do aranżacji
przydomowych ogrodów i zieleni miejskiej

Kamień to materiał bardzo uniwersalny, niezwykle trwały i ponad-

z białej i wielobarwnej odmiany dolomitu. Grysy Janowickie zależnie od

czasowy. Może także okazać się bardzo praktycznym rozwiązaniem

wielkości mogą być wykorzystywane w aranżacji prostych form: ścieżek,

i to nie tylko dla tych, którzy nie mogą poświęcić dużo czasu na pie-

alejek, wypełnienia między roślinami (proponowana frakcja 8–16 mm)

lęgnację ogrodu.

lub do utworzenia alejek w których nie grzęzną koła wózków dziecięcych

Sprawdzi się na powierzchniach silnie zacienionych lub nasłonecznio-

lub podjazdów dla samochodów osobowych (frakcja 2–8 mm). Natomiast

nych, przesuszonych lub pochyłych, czyli wszędzie tam, gdzie uprawa

kamień grubszy (frakcja 20–63 mm) – np. kruszywo Cappuccino – pod-

roślin sprawia kłopot. Sposób jego zastosowania zależy w dużej mierze

kreśli zróżnicowanie kolorów, kształtów i struktur użytego materiału.

od wyobraźni inwestora.

Coraz częściej wykorzystywany w ogrodzie jest niezwykle efektowny

Najczęściej spotykanym i najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest wy-

kamień w postaci otoczaków. Otoczaki Janowickie są odpowiednikiem

sypanie ścieżki, obrzeża trawników, opaski wokół domu lub tarasu, wy-

naturalnego kamienia rzecznego. Zróżnicowania kolorystyka oraz wiel-

pełnienie przestrzeni między drzewami i krzewami oraz ściółkowanie

kość otoczaków pozwala dobrać odpowiednią do planowanego zastoso-

rabat. Efekt jest bardzo atrakcyjny wizualnie i trwały, a co może najważ-

wania. Drobna frakcja – 8–30 mm, 20–40 mm i 40–60 mm – sprawdzi

niejsze, nie wymaga stałej pielęgnacji czy odświeżania. Dodatkowo, taka

się jako opaska wokół budynku, wysypanie donic, wypełnienie między

warstwa kamienia ogranicza powierzchnie nieprzepuszczalne w ogrodzie,

roślinami, otoczaki nieco większe – 60–90 mm – stanowią typowe wy-

co jest korzystnym rozwiązaniem dla wodnych warunków gruntowych.

pełnienie do gabionów, a duże – 80–160 mm – mogą być wykorzystane

Ciekawym elementem urozmaicenia powierzchni ogrodu będzie np. pod-

jako pojedyncze, wyraziste elementy aranżacji ogrodu, np. do urozma-

wyższenie rabat lub kamienny murek. Najbardziej efektowne wykorzy-

icenia struktury skalniaka. Oryginalnym pomysłem na aranżację ogro-

stanie kamienia to budowa skalniaka. Innym rozwiązaniem może być

du jest wykorzystanie dużych brył skalnych. Taki monolit może stanowić

budowa oczka wodnego z kamiennym obramowaniem.

wyrazisty detal dekoracyjny, element oczka wodnego lub skalniaka, a po

Alternatywą może być fontanna w formie monolitu – dużej bryły ka-

nawierceniu – wolnostojącą fontannę. Bryły dolomitowe odznaczają się

miennej. Stosunkowo nowym zastosowaniem kamienia jest wypełnie-

unikalną formą oraz zróżnicowanym zabarwieniem, dzięki czemu każ-

nie gabionów (stalowych koszy), których formy pozwalają na wykonanie

da bryła jest niepowtarzalna.

rozmaitych elementów małej architektury m.in. ławek, donic, umocnień
skarp, płotów, elementów dekoracyjnych na elewacji budynków o prostych lub bardzo nowoczesnych formach, a nawet instalacji artystycznych.
Od kilku lat obserwuje się wzrost zainteresowania kamieniem ogrodowym produkowanym z dolomitu z naszego złoża „Rędziny”. To piękny
kamień, forma marmuru dolomitycznego, dostępny w odmianie z dominującym kolorem białym i w wersji z niepowtarzalnymi, różnobarwnymi przebarwieniami. Nie tylko kolor, ale i forma może stanowić o jego
atrakcyjności, do wyboru jest kamień łamany, otoczaki a nawet kilkumetrowe bryły o naturalnie nieregularnych kształtach.
Kamień dolomitowy w ogrodzie można wykorzystać jako elementy dekoracyjne i ozdobne przy aranżacji architektury ogrodowej i wodnej. Największą
popularnością wśród odbiorców cieszą się grysy i kruszywa produkowane
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