PRZEGLkD RYNKU

fot. Libet

Do kostki
kostka
Nawierzchnie ogrodowe
Materiaïów do wykonania podjazdu
i Ăcieĝek jest wiele, jednak podczas
ich wyboru trzeba pamiÚtaÊ,
ĝe nawierzchniÚ powinno siÚ
traktowaÊ jako czÚĂÊ kompozycji,
do której naleĝÈ budynek, jego
elewacja i otaczajÈcy go ogród
oraz ogrodzenie.
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Maïgorzata Cuch
Trakty ogrodowe sïuĝÈ nie tylko do komunikacji: dobrze
zaplanowane podkreĂlajÈ kompozycjÚ ogrodu i uatrakcyjniajÈ go.
Materiaïy na Ăcieĝki i podjazdy mogÈ byÊ róĝne – mniej lub bardziej
trwaïe, ale wszystkie muszÈ byÊ odporne na mróz i Ăcieranie.

Projekt nawierzchni
Przed zakupem materiaïu na nawierzchniÚ i wykonaniem jej warto
dokïadnie zaplanowaÊ przebieg Ăcieĝek i ksztaït oraz wielkoĂÊ
podjazdu. Moĝna wyznaczyÊ je w dwojaki sposób:
kierowaÊ siÚ przebiegiem wydeptanych szlaków,
poprowadziÊ Ăcieĝki na podstawie projektu nawierzchni. Aby
samodzielnie sporzÈdziÊ taki projekt, potrzebny jest plan dziaïki
z uwzglÚdnieniem istniejÈcych i planowanych obiektów (budynki,
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fot. Libet

Z nawierzchni z kostki betonowej ïatwo
uprzÈtnÈÊ liĂcie czy piasek, a dziÚki wypeïnionym
piaskiem szczelinom nie zbiera siÚ na niej woda

ne na Ăcieranie oraz Ăciskanie (granit, bazalt,
sjenit), jak i miÚkkie – nasiÈkliwe, ïatwe w obróbce, mniej odporne na Ăcieranie i Ăciskanie (piaskowiec, wapieñ). Rzadziej stosuje siÚ
marmury, kwarcyt, porfir i serpentynit.
Kostki kamienne powinno siÚ ukïadaÊ
szerszÈ powierzchniÈ ku doïowi. Kostki bazaltowej nie zaleca siÚ stosowaÊ na pochyïych podjazdach, gdyĝ po deszczu jest bardzo Ăliska.
Klinkier. Ma intensywnÈ, trwaïÈ barwÚ
(ĝóïtÈ, czerwonÈ, brÈzowÈ, grafitowÈ, moĝe
byÊ teĝ cieniowany). Jego powierzchnia
moĝe byÊ gïadka lub fakturowana.
Klinkier to bardzo trwaïy i efektowny materiaï. Jest mrozoodporny, odporny na Ăcieranie, nienasiÈkliwy i niewraĝliwy na dziaïanie substancji chemicznych (w tym oleju
silnikowego). Nadaje siÚ na Ăcieĝki oraz podjazdy – nawet dla ciÚĝkich samochodów.
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Bruk w intensywniejszych kolorach nieco
trudniej skomponowaÊ z elewacjÈ budynku czy
elementami ogrodzenia

Barwa bruku betonowego moĝe byÊ szara, ale sÈ teĝ kostki biaïe, ĝóïte, czerwone, brÈzowe, zielone,
grafitowe czy niebieskie. Produkuje siÚ równieĝ kostkÚ o chropowatej powierzchni, uzyskiwanej przez
wypïukanie wierzchniej warstwy i odsïoniÚcie kruszywa: taka kostka jest ïadniejsza i mniej Ăliska od gïadkiej

fot. Polbruk

Wygodne przejĂcie
Na Ăcieĝce ogrodowej swobodnie minÈ siÚ
dwie osoby, jeĂli jej szerokoĂÊ bÚdzie wynosiÊ min. 0,8 m.
SzerokoĂÊ podjazdu to co najmniej 3 m.
DojĂcie od furtki do drzwi wejĂciowych powinno mieÊ szerokoĂÊ 1,2–1,5 m – ïatwo minÈ
siÚ dwie osoby i moĝna bÚdzie wygodnie przejechaÊ wózkiem.
DojĂcie do Ămietnika czy kompostownika nie
musi byÊ szerokie, lecz waĝne jest, by moĝna byïo ïatwo dojechaÊ tam wózkiem ogrodowym lub taczkÈ.

Bruk betonowy o powierzchni obijanej,
nieregularnych krawÚdziach i „antycznym” wyglÈdzie
przypomina starÈ, kamiennÈ nawierzchniÚ

fot. Libet

Najpopularniejszymi materiaïami na
podjazdy i Ăcieĝki sÈ: kostka betonowa,
kostka kamienna, klinkier.
Kostka betonowa. Bardzo trwaïe Ăcieĝki
i podjazdy moĝna uïoĝyÊ z kostki betonowej, którÈ produkuje siÚ z wibrowanego, prasowanego pod ciĂnieniem betonu.
Kostka moĝe mieÊ róĝny ksztaït (prostokÈtny, szeĂciokÈtny czy nieregularny). Moĝna
z niej ukïadaÊ podjazdy, parkingi i Ăcieĝki
o prostych lub krzywoliniowych zarysach,
a na samej nawierzchni – prostoliniowe lub
faliste wzory.
Kostka kamienna. Kamienna nawierzchnia wyglÈda szlachetnie i wspaniale komponuje siÚ z zieleniÈ. Kolory kostek kamiennych to naturalne barwy skaï w róĝnych
odcieniach beĝu i szaroĂci aĝ po czerñ.
Nawierzchnie kamienne czÚsto pokrywajÈ
porosty, mchy i glony, które je wizualnie postarzajÈ.
W ogrodach stosuje siÚ zarówno skaïy twarde – nienasiÈkliwe, trudne w obróbce i odpor-

fot. Polbruk

Materiaïy i na podjazd,
i na ĂcieĝkÚ

fot. Semmelrock

roĂlinnoĂÊ, elementy maïej architektury).
W projekcie nawierzchni powinien byÊ
okreĂlony takĝe jej rodzaj. Projekt najlepiej
powierzyÊ architektowi krajobrazu lub zamówiÊ go w firmie oferujÈcej kostkÚ (czÚsto
jest on wliczony w cenÚ kostki).
Trzeba teĝ uwzglÚdniÊ rodzaj gruntu, na jakim ma byÊ podjazd czy Ăcieĝka. ZnajomoĂÊ
poziomu wód gruntowych przyda siÚ do
zaprojektowania systemu odwodnienia.
Wszystkie nawierzchnie powinno siÚ zaprojektowaÊ z niewielkim spadkiem (co najmniej
2%). Nawierzchnie dochodzÈce do samego
budynku powinny mieÊ takĝe nachylenie podïuĝne (od Ăciany w kierunku ogrodu).

2008-09-29 13:46:04

fot. Jadar

fot. Drewbet
fot. Semmelrock

Nawierzchnie wokóï domu dobierajmy stosownie
do ich funkcji. W miejscu przeznaczonym na stóï
i krzesïa ogrodowe nawierzchnia powinna byÊ równa
i gïadka. Tam, gdzie majÈ siÚ bawiÊ maïe dzieci,
lepszy jest strzyĝony trawnik niĝ kostka granitowa

Nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni
pïukanej, w trzech kolorach, odwzorowujÈca
granitowÈ nawierzchniÚ starych ulic

Do kostki klinkierowej moĝna dokupiÊ
obrzeĝa z tego samego materiaïu.

fot. Rustykal-Granit

”

Nawierzchnia utwardzona
powinna znajdowaÊ siÚ
nieco wyĝej od
sÈsiadujÈcej z niÈ rabaty,
ale na tym samym
poziomie, co graniczÈcy
z nawierzchniÈ trawnik,
aby nie utrudniaïa jego
koszenia

fot. Ziel-Bruk

”

Kostka kamienna o powierzchni surowej lub
obrobionej (piaskowanej czy groszkowanej) jest
mniej Ăliska
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Obrzeĝa i krawÚĝniki ukïada siÚ przed
uïoĝeniem nawierzchni, wzdïuĝ jednego rzÚdu kostek przy zewnÚtrznych krawÚdziach traktu. Osadza siÚ je na ïawach betonowych zagïÚbionych w gruncie.

Zabezpieczenie brzegów
nawierzchni
Zabezpieczenia brzegów wymagajÈ
zwïaszcza trakty z elementów
drobnowymiarowych, poniewaĝ ïatwiej siÚ
one rozsuwajÈ na boki. Obramowanie
nawierzchni z bruku naleĝy dobraÊ
stosownie do jej przewidywanych obciÈĝeñ.
W nawierzchniach przeznaczonych dla
pieszych wystarczÈ obrzeĝa, palisady lub
wylewka betonowa, na parkingach konieczne
sÈ krawÚĝniki.

Kostki kamienne majÈ najczÚĂciej nieregularny
ksztaït, zbliĝony do prostopadïoĂcianu

Uszkodzone elementy bruku betonowego moĝna
ïatwo wymieniÊ

KrawÚĝniki. Osadza siÚ je tak, by ich górna czÚĂÊ wystawaïa ponad nawierzchniÚ.
KrawÚĝniki stosuje siÚ na podjazdach i parkingach.
Obrzeĝa. SÈ to elementy mniej masywne niĝ krawÚĝniki i nie wystajÈ ponad powierzchniÚ. Ich górna, zewnÚtrzna krawÚdě
(od strony roĂlin) moĝe byÊ zaokrÈglona lub
sfazowana. Obrzeĝa stosuje siÚ na tarasach,
Ăcieĝkach i podjazdach. Do Ăcieĝek zakrzywionych przydajÈ siÚ obrzeĝa ïukowe.

Projektant radzi:
Na prostych Ăcieĝkach przed domem najlepiej zastosowaÊ proste wzory z duĝych elementów.
Z maïej kostki ïatwo ukïadaÊ róĝnokolorowe wzory, ale zwykle lepiej wyglÈdajÈ dróĝki jednobarwne.
Indywidualny charakter nawierzchniom
z kostki betonowej mogÈ nadaÊ poïÈczenia
jej z innymi materiaïami, na przykïad z kostkÈ kamiennÈ, ĝwirem lub elementami drewnianymi.
Ciemna nawierzchnia dobrze wyglÈda w zestawieniu z roĂlinami o jasnych liĂciach.
JeĂli bruk ma z czasem nabraÊ naturalnego wyglÈdu, lepiej nie wybieraÊ nañ jaskrawej kostki klinkierowej – jej kolor nie zmieni
siÚ z upïywem czasu.
Na maïych dziaïkach wystarczy utwardziÊ
ĂcieĝkÚ prowadzÈcÈ od furtki do domu oraz
podjazd.
¥cieĝki powinny prowadziÊ do najczÚĂciej
odwiedzanych obiektów, takich jak altana czy
huĂtawka. Zapewni to wygodÚ i zapobiegnie
wydeptywaniu trawnika.
Nie warto utwardzaÊ nawierzchni tam, gdzie
nie jest to konieczne, nadmiar kostki brukowej sprawia przytïaczajÈce wraĝenie i moĝe
przysporzyÊ kïopotów z odprowadzaniem
wody deszczowej.
W miejscach maïo uczÚszczanych lepiej
uïoĝyÊ luěno pïyty chodnikowe.

10/2008

2008-09-29 13:50:08

PrzeglÈd rynku

Brzydkie naloty

fot. CRH Klinkier

Bardzo czÚsto po uïoĝeniu kostki betonowej
pojawia siÚ na niej biaïy nalot, który zwykle
z czasem znika. Biaïy nalot nie wystÚpuje
na kostkach poddawanych hydrofobizacji.
UïoĝonÈ nawierzchniÚ naleĝy wiÚc impregnowaÊ specjalnymi preparatami, które zabezpieczajÈ kostkÚ przed wnikaniem w niÈ wody
i dziÚki temu zapobiegajÈ powstawaniu wykwitów. IntensyfikujÈ one takĝe kolor kostki, zwiÚkszajÈ jej odpornoĂÊ na Ăcieranie oraz mróz
i uïatwiajÈ usuwanie z niej plam oleju.
Popularnym problemem sÈ zielone naloty na nawierzchniach z piaskowca, wynikajÈce z tego, ĝe kamieñ ten ïatwo pochïania
wilgoÊ, a to sprzyja rozwijaniu siÚ glonów
i porostów na jego powierzchni. Nalotu tego
moĝna siÚ pozbyÊ, zmywajÈc go ostrÈ szczotkÈ lub stosujÈc detergenty, a w ostatecznoĂci herbicydy. Piaskowce i wapienie warto
impregnowaÊ, by zabezpieczyÊ je przed wnikaniem wody oraz brudzeniem siÚ. SïuĝÈ do
tego preparaty silikonowe.

Z nawierzchni klinkierowych bardzo ïatwo zmyÊ
zanieczyszczenia, glony, mchy i porosty

Palisady. MogÈ mieÊ róĝnÈ wysokoĂÊ
i ksztaït (dziÚki czemu pasujÈ do róĝnych modeli kostki). Uĝywa siÚ ich na obramowania
Ăcieĝek i tarasów, mogÈ teĝ peïniÊ funkcjÚ
murków oporowych zapobiegajÈcych osuwaniu siÚ ziemi z wyĝej poïoĝonej czÚĂci ogrodu,
wyniesionych rabat czy tarasu ziemnego.
Wylewka betonowa. Stosuje siÚ jÈ na krawÚdziach tarasów i Ăcieĝek. Na wylewce
ukïada siÚ skrajny pas kostki, a pozostaïÈ,
zewnÚtrznÈ czÚĂÊ wylewki przysypuje ziemiÈ i wysiewa trawÚ (dziÚki temu beton jest
niewidoczny).

W ogrodzie moĝna ïÈczyÊ róĝne ich rodzaje,
choÊ warto w tym zachowaÊ umiar.
Pïyty betonowe. Podobnie jak kostka brukowa, mogÈ mieÊ powierzchniÚ gïadkÈ lub chropowatÈ, pïukanÈ, z widocznymi grubszymi
ziarnami naturalnego kruszywa, dziÚki czemu uïoĝona z nich nawierzchnia jest szorstka
i nieĂliska. SÈ teĝ pïyty o powierzchni tïoczonej, imitujÈcej kamieñ ïupany czy kostkÚ kamiennÈ, lub ze ĂciÚtymi krawÚdziami.
Pïyty moĝna ukïadaÊ jedna przy drugiej
lub w odstÚpach – w trawie lub nawierzchni ze ĝwiru. Pïyty nietrudno samodzielnie
uïoĝyÊ, jeĂli nie sÈ zbyt duĝe i nie wymagajÈ
ciÚcia.

Co jeszcze na podjazd...
Nawierzchnia podjazdu musi mieÊ wiÚkszÈ
wytrzymaïoĂÊ niĝ nawierzchnia Ăcieĝek.
Oprócz kostki betonowej, kamiennej czy
klinkierowej moĝna na niÈ zastosowaÊ
betonowe pïyty aĝurowe albo zamówiÊ
nawierzchniÚ z betonu odciskanego.
Betonowe pïyty aĝurowe. NadajÈ siÚ na
podjazdy do domów jednorodzinnych i innych miejsc o niewielkim ruchu pojazdów.
W otworach pïyt moĝe rosnÈÊ trawa lub odporne na deptanie roĂliny zadarniajÈce, jak
karmnik oĂcisty czy macierzanka piaskowa.
Otwory pïyt moĝna teĝ teĝ wypeïniÊ ĝwirem.
Beton odciskany. Wykonanie nawierzchni z betonu odciskanego (nazywanego takĝe
stemplowanym, fakturowanym lub matrycowanym) najlepiej zleciÊ wyspecjalizowanej
firmie. W miejscu podjazdu i Ăcieĝki ukïada ona beton klasy B25 zbrojony wïóknami
polipropylenowymi. Beton ten barwi siÚ powierzchniowo na wybrany kolor, a nastÚpnie
nanosi barwiony utwardzacz i odciska stemplem wzór.
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fot. IBF

Zakupu kostki brukowej znacznie ïatwiej dokonaÊ na podstawie projektu nawierzchni,
w którym okreĂlona jest iloĂÊ potrzebnego
materiaïu i jego gruboĂÊ (grubsza kostka jest
droĝsza, wiÚc nie warto jej kupowaÊ, gdy to nie
jest konieczne). Projekt opïaca siÚ zamówiÊ
u producenta kostki jako czÚĂÊ kompleksowej
usïugi, która obejmie teĝ transport zamówionego towaru i wykonanie nawierzchni.
Kostki betonowe sprzedawane sÈ w paletach. Na poszczególnych kostkach niedopuszczalne sÈ plamy i zabrudzenia niezmywalne
wodÈ oraz jakiekolwiek uszkodzenia naroĝy.
Warto kupiÊ nieco wiÚcej kostki, niĝ przewiduje projekt – materiaï dokupiony póěniej
moĝe róĝniÊ siÚ nieco kolorem (zapas kostki przyda siÚ takĝe podczas ewentualnej wymiany uszkodzonych elementów nawierzchni). Takĝe obrzeĝa najlepiej kupowaÊ wraz
z kostkÈ.
Materiaïy kamienne moĝna kupiÊ w zakïadach kamieniarskich, bezpoĂrednio
w kamienioïomach oraz w centrach ogrodniczych. Pïyty kamienne sÈ tym droĝsze, im
sÈ wiÚksze.
Kostka kamienna jest droĝsza od kostki
betonowej, lecz tañsza niĝ pïyty kamienne.
Podobnie jak pïyty, kostka jest tym tañsza,
im drobniejsza. Najtañsza jest kostka kamienna pochodzÈca z rozbiórki.

Jaka gruboĂÊ kostki
Nawierzchnie wokóï domu powinny mieÊ
noĂnoĂÊ dostosowanÈ do przewidywanych
obciÈĝeñ. TrwaïoĂÊ nawierzchni zaleĝy od
wielkoĂci elementów uĝytych do jej uïoĝenia, lecz najwaĝniejszym warunkiem jej trwaïoĂci jest odpowiednia podbudowa. Na niestabilnym gruncie, miÚkkiej glinie lub torfie,
nawet wiÚksze elementy mogÈ siÚ przemieĂciÊ i poïamaÊ pod ciÚĝarem samochodu
osobowego.
GruboĂÊ elementów na nawierzchnie dobiera siÚ nastÚpujÈco:
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 wzwyĝ – na podjazdy.

fot. IBF

Wybór materiaïów na nawierzchnie Ăcieĝek
ogrodowych jest wiÚkszy niĝ na podjazdy.

fot. Polbruk

...a co jeszcze na ĂcieĝkÚ

WielkoĂÊ betonowych pïyt aĝurowych to
najczÚĂciej 40 x 60 cm. Produkowane sÈ w róĝnych
kolorach

Jak kupowaÊ kostkÚ
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Nawierzchnie ogrodowe

Ukïadanie nawierzchni

fot. Buszrem

Ukïadanie nawierzchni najlepiej powierzyÊ wyspecjalizowanej firmie, dysponujÈcej odpowiednim sprzÚtem. Samemu moĝna wykonaÊ Ăcieĝki ogrodowe, do których niepotrzebne jest stosowanie ciÚĝkiego sprzÚtu.
Po wyznaczeniu obrysu nawierzchni usuwa siÚ zeñ wierzchniÈ warstwÚ ziemi i wykonuje wykop: pod Ăcieĝki powinien mieÊ gïÚbokoĂÊ 15–25 cm, a pod podjazd – 25–40 cm. Dno wykopu
formuje siÚ ze spadkiem w zaplanowanym kierunku. Na wyrównanym i ubitym zagÚszczarkÈ
dnie wykopu ukïada siÚ warstwy podbudowy.

fot. Libet

fot. Libet

Pïyty kamienne majÈ najczÚĂciej 3–5 cm
gruboĂci

NastÚpnÈ warstwÚ ukïada siÚ z piasku
(ewentualnie stabilizowanego cementem).
WarstwÚ tÚ naleĝy wyrównaÊ i utwardziÊ
mechanicznie. Powinna mieÊ gruboĂÊ pod
Ăcieĝki – ok. 5 cm, podjazd – 5–10 cm

fot. Bautech

JeĂli krawÚdzie nawierzchni majÈ byÊ
zabezpieczone krawÚĝnikami lub obrzeĝami,
osadza siÚ je na poczÈtku, w podkïadzie
z chudego betonu

fot. Semmelrock

fot. Libet

fot. Libet

Nawierzchnia z betonu odciskanego moĝe
imitowaÊ materiaïy naturalne: nawierzchniÚ
z desek, pïyt kamiennych czy z cegïy

Pïyty betonowe mogÈ byÊ prostokÈtne lub
kwadratowe, w róĝnych kolorach (czerwone,
zielone czy szare)

Pïyty kamienne. MogÈ byÊ ïamane,
o nieregularnych ksztaïtach, lub ciÚte
(kwadratowe, prostokÈtne). Moĝna zastosowaÊ bardzo trwaïe pïyty z granitu, bazaltu lub sjenitu lub mniej trwaïe, podatne na
Ăcieranie i uszkodzenia – z piaskowca lub
wapienia.
Pïyty kamienne moĝna ukïadaÊ obok siebie z kilkucentymetrowymi przerwami,

KolejnÈ czynnoĂciÈ jest rozïoĝenie na dnie
wykopu geowïókniny, a nastÚpnie – warstwy
podbudowy z grubego kruszywa lub tïucznia,
którÈ stabilizuje siÚ zagÚszczarkÈ. GruboĂÊ
warstwy powinna wynosiÊ pod Ăcieĝki – 10–20
cm, podjazd – 20–30 cm

w których sieje siÚ trawÚ (taka nawierzchnia
wtapia siÚ w trawnik) lub sypie ĝwir.
Podkïady kolejowe. Oryginalne podkïady
pozyskiwano dawniej z rozbiórki torów kolejowych. Byïy bardzo trwaïe dziÚki zaimpregnowaniu kreozotem zabezpieczajÈcym
przed butwieniem i szkodnikami, ale dïugie
lata wydzielaïy draĝniÈcy zapach. Do budowy nawierzchni ogrodowych lepiej wiÚc
stosowaÊ przypominajÈce podkïady kolejowe impregnowane belki drewniane, które
moĝna kupiÊ w centrach ogrodniczych.
NowoĂciÈ na rynku sÈ elementy na nawierzchnie, które do zïudzenia przypomi-

NastÚpnie ukïada siÚ kostkÚ brukowÈ,
dobijajÈc kaĝdy element mïotkiem gumowym.
NawierzchniÚ naleĝy ukïadaÊ od brzegu ku
Ărodkowi, aby nie niszczyÊ juĝ przygotowanej
podbudowy. Szczeliny w nawierzchni z kostki
betonowej wypeïnia siÚ piaskiem z wodÈ,
a miÚdzy kostkami kamiennymi – zasypkÈ
granitowÈ. Na koniec kostkÚ dobija siÚ do
podïoĝa wibratorem powierzchniowym

najÈ drewniane podkïady kolejowe, a wykonane sÈ z barwionego betonu. SÈ one bardzo
trwaïe i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Na Ăcieĝce moĝna je ukïadaÊ na styk
bÈdě luěno, a resztÚ powierzchni obsiaÊ trawÈ lub pokryÊ warstwÈ kruszywa.
„Parkiet” betonowy. NowoĂciÈ na rynku
sÈ takĝe elementy na nawierzchnie ogrodowe, które wyglÈdajÈ jak parkiet z drewna sosnowego. Elementy te wykonane sÈ z betonu, wiÚc sÈ bardzo trwaïe.
Bruk drewniany. Nieco Ăliskie po deszczu sÈ ciÈgi komunikacyjne z klocków
drewnianych lub okrÈglaków pociÚtych na
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fot. Semmelrock

Z podkïadów kolejowych moĝna wykonaÊ
ĂcieĝkÚ, palisadÚ lub obrzeĝe rabaty kwiatowej

„Parkiet” betonowy nadaje siÚ na nawierzchnie
tarasów, Ăcieĝek, a takĝe na stopnie schodów
ogrodowych

krÈĝki. Na nawierzchnie drewniane stosuje
siÚ najczÚĂciej drewno sosnowe lub dÚbowe.
TrwaïoĂÊ bruku drewnianego jest znacznie mniejsza niĝ kostki betonowej, ale moĝna jÈ zwiÚkszyÊ przez zastosowanie drewna
impregnowanego.
Bruk drewniany moĝna wykonaÊ samemu, tnÈc pieñ drzewa na plastry grubo-

fot. Libet

Na nawierzchni ze ĝwiru lub maïych kamieni
zazwyczaj nie tworzÈ siÚ kaïuĝe, gdyĝ woda dobrze
przesiÈka w gïÚbsze warstwy podïoĝa

BD 10_08_przeglad rynku KOSTKA.indd 160

Ăci okoïo 20 cm, a nastÚpnie zaimpregnowaÊ je. JeĂli grunt jest maïo przepuszczalny,
elementy trzeba uïoĝyÊ na 10–15 cm warstwie ĝwiru. Do równego poziomu naleĝy
je dobiÊ specjalnym mïotkiem gumowym.
NawierzchniÚ z bruku drewnianego powinno siÚ ograniczyÊ obrzeĝami (pasujÈ do niej
podkïady kolejowe). Przestrzenie pomiÚdzy
elementami drewnianymi moĝna wypeïniÊ
kruszywem, wsypaÊ miÚdzy nie piasek lub
ziemiÚ i zasiaÊ trawÚ.
Kruszywa. ¥cieĝki w ogrodzie moĝna wykonaÊ z kruszyw takich jak ĝwir, grys, kliniec, tïuczeñ czy pospóïka. Z 1 tony ĝwiru
moĝna uïoĝyÊ ok. 10 m2 nawierzchni. WadÈ
nawierzchni ĝwirowych jest zarastanie roĂlinnoĂciÈ, którÈ trzeba z nich systematycznie usuwaÊ.
¥cieĝkÚ ĝwirowÈ moĝna usypaÊ samodzielnie. Warto uĝyÊ kruszywa o nieregularnych krawÚdziach, poniewaĝ dobrze siÚ
klinuje. Wskazane jest ograniczenie zarysów Ăcieĝki obrzeĝami.

fot. Semmelrock

¥liskoĂci nawierzchni z kostki brukowej
mogÈ przeciwdziaïaÊ zainstalowane pod
nawierzchniÈ:
kable grzejne dïugoĂci dobranej stosownie do wielkoĂci powierzchni i potrzebnej mocy grzewczej (na powierzchniach odkrytych potrzeba 250–300 W/m2);
maty grzejne (produkowane sÈ w gotowych zestawach przygotowanych do bezpoĂredniego uïoĝenia).
Pod Ăcieĝkami kable i maty grzejne ukïada siÚ na caïej powierzchni, a na podjazdach
– tylko pod takim pasem nawierzchni, jakim
przejeĝdĝaÊ siÚ bÚdzie koïami samochodów.
Kable rozmieszcza siÚ równomiernie na siatce
zbrojeniowej, pod powierzchniÈ terenu.
MatÚ ukïada siÚ na cienkiej (2–3 cm) warstwie piasku, a nastÚpnie przysypuje jeszcze
jednÈ, takÈ samÈ warstwÈ piasku. Po uïoĝeniu rurki ochronnej (sïuĝÈcej do przeprowadzenia przewodu czujnika) caïoĂÊ przykrywa siÚ kostkÈ.
System przeciwoblodzeniowy moĝe byÊ sterowany automatycznie. Regulator z czujnikiem
temperatury i wilgotnoĂci wïÈcza ogrzewanie wtedy, gdy warunki sprzyjajÈ oblodzeniu.
Tañszy regulator, z czujnikiem temperatury,
wïÈcza ogrzewanie wtedy, gdy temperatura
spada poniĝej zaprogramowanej.

Nawierzchnia z pïyt kamiennych nie musi mieÊ
obrzeĝy. Duĝe pïyty lepiej wyglÈdajÈ w duĝym
ogrodzie

Otoczaki. Otoczaki na nawierzchniÚ
ogrodowÈ muszÈ byÊ choÊ z jednej strony
pïaskie i tÈ pïaskÈ powierzchniÈ kieruje siÚ
poszczególne kamienie w dóï. Z tony otoczaków zaleĝnie od ich rozmiarów moĝna
uïoĝyÊ od 10 do 15 m2 nawierzchni.

Odwodnienie liniowe
Na odwodnienie liniowe stosowane na podjazdach skïadajÈ siÚ przykryte kratkami korytka, które umoĝliwiajÈ odprowadzanie
wody deszczowej z nawierzchni do kanalizacji lub do studni chïonnej. Górna krawÚdě
korytek musi byÊ na równi z nawierzchniÈ,
a one same – ukïadane ze spadkiem ok. 2%,
aby zebrana woda mogïa z nich spïynÈÊ.
Umieszcza siÚ je zwykle w poprzek podjazdu, na podkïadzie z betonu. JeĂli jednak
podjazd jest dïugi i pïaski, odwodnienie najlepiej uïoĝyÊ wzdïuĝ podjazdu, przez Ărodek nawierzchni, a nie przy brzegu, aby sÈsiadujÈcy z niÈ grunt nie zamulaï korytek.
Korytka wytrzymujÈ nacisk kóï samochodu.
Ich zdejmowane kratki umoĝliwiajÈ usuwanie z korytek zbierajÈcych siÚ tam liĂci czy
innych zanieczyszczeñ.

fot. Hauraton

fot. Semmelrock

Walka
z oblodzeniem

Korytko odpïywowe
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