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Ogrodzenie powinno byÊ
dopeïnieniem domu, to znaczy pasowaÊ do jego charakteru, bryïy, stylu i wykoñczenia elewacji.
Lepiej go nadmiernie nie
zdobiÊ, bo bÚdzie wyglÈdaïo
pretensjonalnie. Dobrze,
jeĂli da siÚ stylem dopasowaÊ
do okolicznej architektury,
choÊ w Polsce to nie zawsze
siÚ udaje...

SzerokoĂÊ fundamentu
pod ogrodzenie
murowane
Pod typowy sïupek o szerokoĂci 38 cm
(1,5 cegïy) wystarczy fundament o szerokoĂci 30 cm. Do takich sïupków robi
siÚ murek o szerokoĂci 25 cm (1 cegïa)
– szerokoĂÊ fundamentu w tym wypadku to 20 cm. Zalecana wysokoĂÊ
fundamentu to 70 cm, przy czym ok.
10 cm powinien wystawaÊ on ponad
teren. Tak dobrane wymiary sprawiajÈ, ĝe elementy murowane bÚdÈ szersze od fundamentów po okoïo 3 cm
z kaĝdej strony. Utworzony w ten sposób
kapinos zabezpieczy fundament przed
spïywajÈcÈ wodÈ opadowÈ.
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Siatki,

mury,
fot. Joniec

parkany

Solidny mur czy kilka razy tañsza siatka? Trwaïy kamieñ czy drewno, które trzeba
bÚdzie konserwowaÊ? Koszty i walory eksploatacyjne sÈ oczywiĂcie waĝne, ale trzeba zaczÈÊ od ustalenia, jakie ogrodzenie jest nam potrzebne: czy ma to byÊ szczelna zapora od haïasu i kurzu z ulicy, czy przeciwnie – jak najmniej widoczna, lekka
przegroda, która nie bÚdzie zasïaniaÊ ïadnego widoku z okien domu? A moĝe wystarczy tylko symboliczne zaznaczenie granic posesji do czasu, gdy uroĂnie nam gÚsty ĝywopïot? Waĝne jest teĝ oczywiĂcie, czy ma to byÊ ogrodzenie jak najtrwalsze,
czy tylko tymczasowe. Czasem liczyÊ siÚ takĝe bÚdzie sposób montaĝu lub ïatwoĂÊ
transportu.
Na rynku moĝna wybieraÊ spoĂród gotowych projektów ogrodzeñ albo zbudowaÊ je
wedïug wïasnego pomysïu: waĝne, by wszystko odbyïo siÚ zgodnie z prawem i bez sÈsiedzkich waĂni.

Przepisy
Ogrodzenie musi stanÈÊ na terenie dziaïki, choÊ sÈsiedzi mogÈ miÚdzy sobÈ ustaliÊ,
ĝe postawiÈ je na granicy posesji: wtedy muszÈ siÚ teĝ zgodziÊ co do jego wyglÈdu
i kosztów. Warto zabiegaÊ o takie porozumienie, bo jest korzystne dla obu stron
– koszty budowy i póěniejszego utrzymania dzielone sÈ po poïowie.
Ogrodzenie nie wymaga pozwolenia na budowÚ, lecz w wymienionych niĝej sytuacjach – zgïoszenia zamiaru budowy do wydziaïu architektury starostwa powiatowego. Ma to miejsce wtedy, gdy ogrodzenie:
bÚdzie miaïo wiÚcej niĝ 2,20 m wysokoĂci;
bÚdzie zlokalizowane od strony ulicy, placów, torów kolejowych oraz innych
miejsc publicznych.
Uwaga! Zgïoszenie musi byÊ zïoĝone 30 dni przed planowanym rozpoczÚciem budowy. Musi zawieraÊ informacje o rodzaju oraz sposobie wykonania ogrodzenia, a takĝe o terminie rozpoczÚcia prac. JeĂli po 30 dniach od daty zgïoszenia starostwo nie

Z czego ogrodzenie?
JeĝdĝÈc po Polsce, oglÈdamy wiele oryginalnych
i fantazyjnych ogrodzeñ. Niestety wiele z nich przytïacza nadmiarem elementów dekoracyjnych, wiele
nijak nie pasuje do otaczajÈcej zabudowy, jeszcze inne
– same w sobie niepiÚkne, ale przynajmniej niezwracajÈce uwagi – szpecÈ okolicÚ, bo ich wïaĂciciele staranne pomalowali je na kilka wyrazistych kolorów.
W naszym przeglÈdzie prezentujemy materiaïy, z których najczÚĂciej wykonywane sÈ ogrodzenia. JeĂli nie
wiemy, co wybraÊ, poproĂmy o pomoc architekta.
Siatka
Da siÚ niÈ szybko i tanio ogrodziÊ duĝÈ posesjÚ.
Uwaĝana za ogrodzenie maïo estetyczne, ale moĝna temu prosto i tanio zaradziÊ, obsadzajÈc jÈ roĂlinami. NajczÚĂciej wykonana jest z drutu ocynkowanego, czasem dodatkowo pokrytego warstwÈ
tworzywa sztucznego (PVC), dziÚki czemu jest od-

fot. Betafence

SiatkÈ najczÚĂciej grodzi siÚ dziaïki z tyïu domu. JeĂli
obsadzi siÚ jÈ roĂlinami, wyglÈda estetycznie i przyjaěnie

2078 zï
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JONIEC

Ogrodzenie Pantanet Family, siatka zgrzewana, ocynkowana z powïokÈ PVC
wymiary (wys.): 61–203 cm,
oczka: 101,6 × 50,8 mm
koszt:
siatka: 20 × 10 zï = 200 zï
sïupek: 7 × 48,35 zï = 339 zï
montaĝ + fundamenty:
7 × 200 zï = 1400 zï (firma usïugowa)

Ogrodzenie systemu Modyñ, z bloczków
betonowych, zalewowych, faktura grysowa
wymiary (szer. × wys.): sïupek:
40 × 120 cm, podmurówka: 175 × 20 cm
koszt:
sïupek + daszek: 8 × 61,96 zï = 492,68 zï
podmurówka + daszek:
8 × 148,19 zï = 1185,52 zï
montaĝ: 400 zï (firma usïugowa)

2480 zï

od 2536 zï

GIGAM BIS

METPOL

Ogrodzenie z pïyt betonowych peïne,
z aĝurowym wykoñczeniem
wymiary (szer. × wys.):
przÚsïo: 200 × 200 cm
koszt:
przÚsïo: 10 × 88 zï = 880 zï
sïupek: 10 × 28 zï = 280 zï
montaĝ: 10 × 132 zï = 1320 zï

Ogrodzenie panelowe przetïaczane, ze
stali ocynkowanej
wymiary (szer. × wys.):
panel: 250 × 150 cm, oczka: 5 × 20 cm
koszt:
panel: 8 × 154 zï = 1232 zï
sïupek + obejmy: 8 × 68 zï = 544 zï
montaĝ: 20 × 38–42 zï = 760–840 zï
(w tym koszt fundamentów pod sïupki)

2614 zï

3151 zï

JONIEC

COMPLEX

Ogrodzenie systemu Joniec, z elementów betonowych, zalewowych, imituje
ogrodzenie z piaskowca ïupanego
wymiary (szer. × wys.):
sïupek: 28 × 130 cm
podmurówka: 220 × 40 cm
koszt:
sïupek: 8 × 134,94 = 1079,52 zï
podmurówka: 8 × 141,85 = 1134,80 zï
montaĝ: 400 zï (firma usïugowa)

Ogrodzenie Kwarc dwa ïuki – wypukïy,
z drewna sosnowego zakoñczony
ïukowÈ kratkÈ
wymiary (szer. × wys.):
przÚsïo: 180 × 165–180 cm
koszt:
przÚsïo: 11 × 189,20 zï = 2081 zï
sïupek + ostrze do ziemi + 4 uchwyty:
11 × (16,36 + 17,54 + 4,28 zï) = 420 zï
montaĝ: ok. 650 zï (firma usïugowa)

podajemy ceny brutto

odpowie na zgïoszenie, moĝna rozpoczÈÊ budowÚ
ogrodzenia.
Polskie prawo budowlane okreĂla doĂÊ szczegóïowo warunki, jakie muszÈ byÊ speïnione, by
ogrodzenie byïo bezpieczne: na wysokoĂci poniĝej
1,80 m nie moĝe byÊ zakoñczone ĝadnymi ostrymi przedmiotami, drutem kolczastym, tïuczonym
szkïem lub wystajÈcymi prÚtami.
Od strony bardzo ruchliwej lub gïoĂnej drogi moĝna postawiÊ ogrodzenie peïne, jednak duĝo lepiej
wyglÈda takie, w którym wystÚpujÈ aĝurowe przeĂwity. To sprawi, ĝe bÚdzie ono takĝe bardziej przyjazne dla Ăwiata przyrody: kto zrobi nisko przeĂwity w peïnym ogrodzeniu, uïatwi wÚdrówkÚ maïych
zwierzÈt, np.: jeĝy, ĝab czy Ălimaków.
W przepisach dotyczÈcych ochrony Ărodowiska
nie znajdziemy nic na temat powierzchni aĝurowej ogrodzeñ. RegulujÈ to zapisy Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Kaĝda
gmina ustala wïasne plany zagospodarowania
przestrzennego, dlatego przed budowÈ ogrodzenia
naleĝy pójĂÊ do gminy i zapoznaÊ siÚ z takimi
dokumentami.

1939 zï

4011 zï
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Ogrodzenie systemu Gorc, z bloczków
betonowych, zalewowych, imituje
ogrodzenie z piaskowca ïupanego
wymiary (szer. × wys.):
sïupek: 38 × 96 cm
podmurówka: 200 × 64 cm
koszt:
sïupek: 8 × 117,46 zï = 939,68 zï
podmurówka: 8 × 265,73 zï = 2125,84 zï
montaĝ: 400 zï (firma usïugowa)

Ogrodzenie z systemu Classic 10.06,
z ksztaïtek stalowych ocynkowanych
(7 standardowych kolorów)
wymiary (szer. × wys.):
przÚsïo: 120 × 250 cm, prÚty: 14 × 14 cm
koszt:
przÚsïo: 8 × 347 zï = 2776 zï
sïupek + akcesoria montaĝowe:
8 × (80 + 24,40 zï) = 835 zï
montaĝ: ok. 400 zï (firma usïugowa)

fot. Betafence

3466 zï

Ogrodzenie z paneli siatkowych. Panele wykonano
z ocynkowanego drutu stalowego powleczonego PVC

6019 zï

6950 zï
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STYL-BET

Ogrodzenie z systemu Style, z prÚtów
stalowych ocynkowanych (7 standardowych kolorów)
wymiary (szer. × wys.):
przÚsïo: 250 × 90 cm, prÚty: 12 × 12 cm
koszt:
przÚsïo: 8 × 598 zï = 4784 zï
sïupek + akcesoria montaĝowe:
8 × (80 + 24,40 zï) = 835 zï
montaĝ: ok. 400 zï (firma usïugowa)

podajemy ceny brutto

pïyta denna betonowa

Ogrodzenie moduïowe z elementów
z betonu pïukanego, grysów i ĝwirów
(20 kolorów)
wymiary (szer. × wys.): przÚsïo:
230 × 114 cm, sïupek: 30 × 17,5 cm
podmurówka: 50 × 17,5 cm
koszt:
sïupek: 10 × 328 zï = 3280 zï
podmurówka: 10 × 327 zï = 3270 zï
montaĝ: ok. 400 zï (firma usïugowa)

9147 zï

12 942 zï

WI¥NIOWSKI

GAH ALBERTS

Ogrodzenie z systemu Lux 10.58,
z prÚtów stalowych ocynkowanych
(7 standardowych kolorów)
wymiary (szer. × wys.):
przÚsïo: 250 × 120 cm, prÚty: 14 × 14 cm
koszt:
przÚsïo: 8 × 989 zï = 7912 zï
sïupek + akcesoria montaĝowe:
8 × (80 + 24,40 zï) = 835 zï
montaĝ: ok. 400 zï (firma usïugowa)

Ogrodzenie z profili stalowych wypeïnionych naturalnymi deskami z drewna sosnowego/Ăwierkowego szerokoĂci 10 cm
wymiary (szer. × wys.):
przÚsïo: 158 × 120 cm
koszt:
przÚsïo: 13 × 855,22 = 11 118 zï
sïupek + komplet montaĝowy:
13 × (101,26 + 39,04 zï) = 1824 zï
montaĝ: zestaw do samodzielnego
montaĝu

Ogrodzenia drewniane
Dobrze wpisujÈ siÚ zarówno w pejzaĝ miejski, jak
i wiejski, dlatego sÈ bardzo popularne. Drewna
moĝna uĝyÊ do wykonania caïego ogrodzenia, czyli sïupków i przÚseï, lub teĝ tylko przÚseï, a wtedy sïupki mogÈ byÊ murowane, betonowe lub sta-

fot. Complex

skimmer

porniejsza na korozjÚ. JeĂli siatka jest nieocynkowana, przynajmniej raz na rok musi byÊ odnowiona.
SiatkÚ moĝna zazwyczaj kupiÊ razem ze wszystkimi elementami potrzebnymi do jej montaĝu:
sïupkami, które mocuje siÚ co 25–30 m;
linkami stalowymi, którymi u góry i u doïu
(ewentualnie teĝ poĂrodku) usztywnia siÚ siatkÚ;
drutem ocynkowano-powlekanym – czÚsto stosowanym zamiast linek stalowych;
napinaczem sïuĝÈcym do naciÈgania linek lub
drutu;
zaciskami, które umieszcza siÚ na koñcach linki
stalowej lub drutu.
SiatkÚ sprzedaje siÚ w rolkach – najczÚĂciej dïugoĂci 10 m.
Panele siatkowe zwane kratowymi. To nowoczesna odmiana zgrzewanej z drutu i malowanej proszkowo siatki (kraty). Jej elementy rozciÈga
siÚ fabrycznie na ramach stalowych lub aluminiowych, a montuje juĝ na placu budowy miÚdzy
sïupkami. Panele siatkowe sÈ trochÚ droĝsze, ale
bardziej estetyczne od tradycyjnej siatki.

Pïoty drewniane wykonuje siÚ z elementów
o róĝnych ksztaïtach

fot. Praktiker

przecznie. Moĝna teĝ pomalowaÊ je na dowolny kolor. Poszczególne elementy ïÈczy

Ogrodzenia stalowe
SÈ najbardziej uniwersalne i nietrudno je
dopasowaÊ do stylu domu. Mocuje siÚ je do
sïupków metalowych lub murowanych.

Sïupki metalowe najczÚĂciej wykonuje siÚ
z ksztaïtowników o przekroju zamkniÚtym,
a od góry zasïania specjalnym kapturkiem (na
przykïad z tworzywa sztucznego lub metalu).
PrzÚsïa mogÈ byÊ zrobione z pïaskowników lub kÈtowników. MogÈ byÊ takĝe kute
rÚcznie – bÚdÈ wtedy duĝo droĝsze. Gotowe
elementy moĝna zamówiÊ u kowala lub
u producenta ogrodzeñ.
Ogrodzenia metalowe wymagajÈ zabezpieczenia antykorozyjnego: ocynkowania ogniowego i malowania farbami.
Panele drewniane sÈ bardzo ïatwe w montaĝu,
ale nie sÈ trwaïym ogrodzeniem. Moĝna je
wykorzystaÊ do zasïoniÚcia nieatrakcyjnego
ogrodzenia, np. ze starej siatki

fot. Praktiker

fot. Complex

lowe. Sïupki z drewna stosuje siÚ rzadko, bo
sÈ duĝo mniej trwaïe.
O urodÚ drewna trzeba dbaÊ, starannie
je konserwujÈc. ¿erdzie, deski, okrÈglaki
czy bale moĝna ukïadaÊ w najróĝniejszych
konfiguracjach: pionowo, poziomo, po-

Panele betonowe
Bardzo popularne i... bardzo krytykowane.
PopularnoĂÊ zawdziÚczajÈ temu, ĝe szybko
moĝna z nich zbudowaÊ wzglÚdnie trwaïe
i solidne ogrodzenie: po osadzeniu w gruncie betonowych sïupków panele wsuwa siÚ
miÚdzy nie w specjalnie uformowane rowki. Krytyka wynika z tego, ĝe przypominajÈ ogrodzenia cmentarzy czy kolejowych
wÚzïów przeïadunkowych, niezaleĝnie od
tego, czy sÈ peïne, czy aĝurowe i jaki jest ich
wzór. BudowÚ takiego ogrodzenia warto zatem przedyskutowaÊ ze swoimi sÈsiadami,
bo na forach internetowych mnóstwo jest
utrzymanych w rozĝalonym tonie wypowiedzi tych, którzy chcieli uciec od miejskiego
betonu, ale im siÚ nie udaïo.

fot. Praktiker

Róĝne warianty wykoñczenia przÚseï metalowych

Ogrodzenia metalowe mogÈ byÊ wykonane
z pïaskowników albo kÈtowników lub kute rÚcznie.
Kaĝde z tych rozwiÈzañ jest bardzo estetyczne
i ïatwo daje siÚ dopasowaÊ do stylu domu

fot. WiĂniowski

siÚ gwoědziami lub wkrÚtami ze stali nierdzewnej.
NajczÚĂciej na ogrodzenia uĝywa siÚ drewna Ăwierkowego, sosnowego i modrzewiowego. Drewno na ogrodzenie powinno byÊ
zdrowe, dobrze wysuszone i zaimpregnowane. NajczÚĂciej uĝywa siÚ do tego impregnatów bezbarwnych lub barwiÈcych, na które moĝna jeszcze naïoĝyÊ farbÚ. W sprzedaĝy
dostÚpne sÈ takĝe farby mikroporowe, czyli produkty ïÈczÈce cechy farby i impregnatu: przepuszczajÈ parÚ wodnÈ i sprawiajÈ, ĝe
drewno „oddycha”. Sztachety i deski mogÈ
mieÊ niewielkie sÚki, ale rygle, czyli elementy poziome, do których sÈ mocowane, juĝ nie.
Panele drewniane. To gotowe elementy z
ram wypeïnionych listwami, sztachetami lub
lamelami uïoĝonymi w róĝne wzory. MogÈ
byÊ impregnowane ciĂnieniowo, a wtedy nie
wymagajÈ dodatkowej konserwacji.
NajczÚĂciej majÈ wymiary:
szerokoĂÊ – od 1 m do 1,8;
wysokoĂÊ – 50–180 m.
ChoÊ sÈ ïatwe w montaĝu, nie cieszÈ siÚ
duĝÈ popularnoĂciÈ.

fot. CRH Klinkier

Ogrodzenie dziaïki
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Ogrodzeniowe
ABC

byÊ szerszy od muru co najmniej
o 10 cm;
mieÊ poziomÈ izolacjÚ przeciwwilgociowÈ wykonanÈ z dwóch warstw
papy na lepiku lub folii budowlanej;
mieÊ szczeliny dylatacyjne co 10 m.
Dla rozbicia monotonnego wyglÈdu
muru moĝna w nim uformowaÊ wnÚki
na donice z kwiatami lub zrobiÊ otwory
przypominajÈce okna. Takie ogrodzenie
trzeba jednak wykonaÊ z pomocÈ dobrego i sprawdzonego fachowca. Mury lite
sÈ drogie i wymagajÈ konserwacji.

Sïupki. Moĝna na nie uĝyÊ rur stalowych,
wybetonowaÊ je w deskowaniu lub wymurowaÊ z cegieï bÈdě kamienia.
Podmurówka. Moĝe byÊ betonowa albo wymurowana z kamienia lub z cegieï.
PrzÚsïa. To wypeïnienia pól miÚdzy sïupkami. MogÈ byÊ wykonane z drewna, stali lub metalu.

sïupki

Górne elementy sïupków ogrodzeniowych zabezpiecza siÚ
czapami, które mogÈ mieÊ róĝne
warianty w zaleĝnoĂci od tego,
czy sïupek jest murowany na
jednÈ, póïtora czy dwie cegïy

przÚsïo

Mury ceglane
Takie ogrodzenie optycznie
zmniejsza przestrzeñ wokóï domu, ale redukuje uciÈĝliwoĂci zwiÈzane z sÈsiedztwem
np. haïaĂliwej drogi. Mury z cegieï zwykïych
najczÚĂciej siÚ tynkuje, z klinkierowych czy
silikatowych wystarczy starannie wyspoinowaÊ. Ogrodzenia murowane muszÈ byÊ osadzone na fundamencie zagïÚbionym poniĝej
poziomu przemarzania gruntu: w zaleĝnoĂci
od regionu na 80–120 cm. Jedynie w nienasiÈkliwych gruntach piaszczystych posadowienie fundamentu moĝe byÊ mniejsze i wynieĂÊ 40–60 cm.
Uwaga! Zbyt pïytkie posadowienie ïawy fundamentowej jest jednÈ z przyczyn pÚkania
murów, wysadzania czy nawet wywracania
siÚ ogrodzeñ.
Fundament powinien:
byÊ wyprowadzony 15–20 cm nad poziom
gruntu;

izolacja
przeciwwilgociowa

podmurówka

beton klasy B15

Mury kamienne
Moĝna je wznosiÊ z wiÚkszoĂci rodzajów kamienia. SÈ bardzo cenione za naturalny wyglÈd, choÊ nie ze wszystkich rodzajów kamienia sÈ tak samo trwaïe. Najtrwalsze to
trudne w obróbce granity, bazalty, porfiry
i kwarcyty. SÈ to jednak bardzo drogie materiaïy. Znacznie tañsze wapienie i piaskowce wybierane sÈ czÚĂciej. Czasami na ogrodzenia uĝywa siÚ kamienia polnego; takie
ogrodzenia popularne sÈ na terenach gór-

Sïupki
MogÈ byÊ wykonane z nastÚpujÈcych
materiaïów:
z pustaków, bloczków betonowych lub
zbrojonego betonu i pokryte okïadzinÈ:
– betonowÈ imitujÈcÈ kamieñ lub cegïÚ;
– ceramicznÈ: z klinkieru lub gresu;
– kamiennÈ;
– silikatowÈ;
z kamienia
z drewna

Mur ceglany z elementami kutymi i przÚsïami metalowymi to bardzo
efektowne, ale i drogie rozwiÈzanie

skich, czyli tam, gdzie duĝo jest tego surowca. Kamienie ïÈczy siÚ zaprawÈ cementowÈ.
Lite ogrodzenia kamienne, podobnie jak
mury ceglane, muszÈ byÊ osadzone na fundamencie zagïÚbionym poniĝej poziomu przemarzania gruntu i podzielone szczelinami dylatacyjnymi na odcinki nie dïuĝsze niĝ 10 m.

fot. Elestra

fot. Röben

Elementy ogrodzenia
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Ogrodzenia z PVC
PasujÈ tam, gdzie dom ma elewacjÚ pokrytÈ
sidingiem. WyglÈdajÈ jak ogrodzenia drewniane pomalowane farbÈ kryjÈcÈ. SÈ lekkie
i bardzo ïatwe w montaĝu: najczÚĂciej
moĝna je kupiÊ z potrzebnymi do tego na-

Ogrodzenie dziaïki

rzÚdziami i zïoĝyÊ samodzielnie. PrzÚsïa
sïa
owmocuje siÚ do sïupków za pomocÈ kÈtowh
ników metalowych lub wyprofilowanych
uchwytów.
Ogrodzenia z PVC nie wymagajÈ konserwacji. SÈ maïo odporne na uszkodzenia, ale
zepsute elementy ïatwo wymieniÊ.

Bramy i furtki
Zazwyczaj wykonuje siÚ je z tych samych materiaïów i w tym samym stylu co ogrodzenie.
Umieszcza siÚ je w linii ogrodzenia, chyba ĝe
droga jest wÈska, wtedy zaleca siÚ cofniÚcie
ich w gïÈb posesji. MuszÈ otwieraÊ siÚ do wewnÈtrz i nie stanowiÊ przeszkody dla osób poruszajÈcych siÚ na wózku inwalidzkim.
Brama wjazdowa
Powinna byÊ usytuowana na wysokoĂci
wjazdu do garaĝu, tak aby droga do nieOgrodzenie w liczbach

minimalna
szerokoĂÊ furtki
to 0,9 m

fot. WiĂniowski

Do bramy warto dokupiÊ napÚd, który dobiera siÚ do jej rodzaju, masy i czÚstotliwoĂci otwierania. Bramy z napÚdem wymagajÈ
fachowej konserwacji.
Furtka
Niektórzy wolÈ jÈ mieÊ jak najbliĝej wejĂcia
do domu, inni umieszczajÈ jÈ celowo tak, by
to dojĂcie wydïuĝyÊ i urzÈdziÊ je jak najbardziej malownicze. Wedïug prawa budowlanego, Ăwiatïo przejĂcia powinno wynosiÊ co najmniej 90 cm, ale lepiej, jeĂli furtka
ma szerokoĂÊ 100–110 cm. Moĝna jÈ wyposaĝyÊ w zamek zwykïy lub elektromagnetyczny. NajczÚĂciej w jej sÈsiedztwie umieszcza siÚ
skrzynkÚ pocztowÈ i wideofon.

Zainstalowany w sÈsiedztwie furtki domofon
lub wideofon uïatwi... identyfikacjÚ niezapowiedzianych goĂci
Brama uchylna dwuskrzydïowa. Aby byïa bardziej wygodna w uĝytkowaniu, moĝna dokupiÊ do
niej napÚd elektryczny

do wysokoĂci 1,80 m ogrodzenie nie moĝe byÊ
zakoñczone ĝadnymi ostrymi przedmiotami

czym szersza brama, tym
wygodniej siÚ z niej korzysta,
dobrze, aby jej szerokoĂÊ
nie byïa mniejsza niĝ 2,40 m

jeĂli chcemy zbudowaÊ ogrodzenie powyĝej
2,20 m, powinniĂmy uzyskaÊ na to zgodÚ
wydziaïu architektury starostwa powiatowego

Furtka powinna byÊ tak zamontowana, aby otwieraÊ jÈ do wewnÈtrz posesji

fot. WiĂniowski

Ogrodzenie murowane z przÚsïami
metalowymi. PodmurówkÚ i przÚsïa
moĝna wykoñczyÊ róĝnymi materiaïami,
w tym m.in. mrozoodpornym kamieniem
elewacyjnym

ggo byïa jak najk
krótsza i prosta.
P
Powinna byÊ wyggodna i przystosow
wana nie tylko do
ssamochodów osob
bowych, ale teĝ dosstawczych (aby do
d
domu moĝna byïo
p
podjechaÊ
ze sprzÚte AGD, meblami
tem
c drewnem do
czy
k
kominka).
Zgodnie
z przepisami pow
winna
mieÊ nastÚp
pujÈce
wymiary:
szerokoĂÊ – minim
mum
2,4–3,5 m;
wysokoĂÊ
– 1–2,4 m.
We wjeědzie
n
na posesjÚ moĝna
zasto
zastosowaÊ jeden
z dwóch rodzajów bram:
przesuwne – sprawdza
sprawdzajÈ
d
siÚ na maïych
d
i ïk h skrzydïo
k
dï przesuwane jest po
dziaïkach:
linii ogrodzenia na rolkach zamocowanych
od strony posesji. Bramy przesuwne mogÈ
byÊ samonoĂne lub poruszaÊ siÚ po listwie
zwanej Ălizgaczem. Bramy samonoĂne
sÈ ïatwiejsze w uĝytkowaniu, zwïaszcza
zimÈ, ale potrzeba na nie wiÚcej miejsca.
W bramach ze Ălizgiem zanieczyszczenia
mechanizmu jezdnego piaskiem, bïotem,
a zimÈ zamarzanie Ăniegu w listwie
mogÈ powodowaÊ blokowanie siÚ bram
przesuwnych;
uchylne – jedno- lub dwuskrzydïowe.
WymagajÈ od 1,5 do 1,80 m wolnego miejsca
na podjeědzie. Zawiasy skrzydeï przykrÚca siÚ lub spawa do sïupków ogrodzenia. SÈ
tañsze od bram przesuwnych, ale mniej wygodne w uĝytkowaniu.

fot. Faac

fot. Semmelrock System

fot. Stone Master
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czeniem zabudowania ogrodzenia i jego uĝytkowania). Mieli teĝ zapewnione doradztwo

ZAKUP
KONTROLOWANY
fot. Archiwum BD

Kupujemy z naszym
Czytelnikiem ogrodzenie
dziaïki

w zakresie montaĝu, impregnacji i renowacji
ogrodzeñ. Pomoc bÚdÈ mogli uzyskaÊ nawet po
wielu latach od zakupu.
Od producenta dostali namiary na firmÚ montaĝowÈ. Takĝe i ona udzieliïa im upustu w wysokoĂci 5%.

Koszty
Za ogrodzenie frontowe (sïupki, podmurówka,

Poszukiwane: ogrodzenie na dziaïkÚ
o wymiarach 25 × 40 m (1000 m2).
CzÚĂÊ frontowa: podmurówka
i sïupki z elementów betonowych
zalewanych, przÚsïa drewniane.
CzÚĂÊ boczna i tylna: cokóï betonowy, sïupki stalowe oraz siatka
ocynkowana.

Wycena
Nasi Czytelnicy – Asia i Marcin – zakoñczyli budowÚ domu. Teraz zamierzajÈ ogrodziÊ dziaïkÚ. Dïugo zastanawiali siÚ nad rozwiÈzaniem:
drewniane czy metalowe, siatka czy ogrodzenie
z betonu? Zaleĝaïo im na tym, aby firma,
u której zïoĝÈ zamówienie, zajÚïa siÚ takĝe
montaĝem lub poleciïa innÈ, sprawdzonÈ firmÚ
wykonawczÈ.
Po obejrzeniu stron internetowych i zapoznaniu siÚ z ofertÈ zamieszczonÈ w prasie branĝowej, postanowili wybraÊ firmÚ Joniec. Sïyszeli
od swoich znajomych, ĝe jest to solidny i rzetelny producent, który ma kilka systemów ogrodzeniowych, w róĝnych cenach. To pozwoliïo im
dopasowaÊ rodzaj ogrodzenia do wïasnych moĝliwoĂci finansowych. Skontaktowali siÚ z przedstawicielem firmy i na podstawie wstÚpnych wytycznych (uksztaïtowania terenu, kolorystyki
elewacji, stylu architektury otoczenia) dokonali
ostatecznego wyboru.

Zdecydowali, ĝe od frontu (40 m) ogrodzÈ systemem Gorc. Wybrali sïupki o wysokoĂci 136,5 cm
na podmurówce i drewniane przÚsïa o szerokoĂci
2,52 m. Z boku i od tyïu wybrali siatkÚ ocynkowanÈ o wysokoĂci 1,25 m takĝe na fundamencie.
Firma, po obliczeniu iloĂci materiaïu, sporzÈdziïa zamówienie i okreĂliïa termin realizacji. Asia
chciaïa, by kolor sïupków harmonizowaï z kolorem elewacji, dlatego zrezygnowali z koloru szarego (standardowego) i wybrali ĝóïty – za caïoĂÊ,
w zwiÈzku z tym, musieli zapïaciÊ o 370 zï wiÚcej, a realizacja opóěniïa siÚ przez to o 5 dni roboczych. Na tym etapie firma nie przyjÚïa od
nich ĝadnych przedpïat ani zaliczek. PïatnoĂÊ regulowana jest w dniu odbioru towaru u kierowcy
lub w biurze. Moĝna takĝe przelaÊ pieniÈdze na
konto bankowe przed wyjazdem transportu.
Wykonawca, w przypadku zamówieñ o wartoĂci przekraczajÈcej 3 tys. zï, daje rabat. Asi i Marcinowi udaïo siÚ wynegocjowaÊ 5% rabatu.
Tym samym ich koszty pomniejszyïy siÚ o kwotÚ
ok. 800 zï.
Pozostaïa kwestia transportu. Ich dom leĝy w odlegïoĂci 300 km od producenta, dlatego postanowili skorzystaÊ z transportu spedycyjnego.
Kosztowaïo ich to 1200 zï. Cena za transport zaleĝy od wagi ogrodzenia i odlegïoĂci. Jest moĝliwoĂÊ odbioru ogrodzenia transportem wïasnym.
Z takiej moĝliwoĂci jednak nie skorzystali. Asia
i Marcin uzyskali takĝe 5 lat gwarancji (która
przysïuguje pod warunkiem zgodnego z przezna-

przÚsïa) zapïacili:
– za elementy (bloczki i daszki) – 5715,90 zï,
za przÚsïa – 1200 zï;
– za materiaï do montaĝu (beton, zbrojenie, klej)
– 2900 zï;
– za montaĝ – 4800 zï.
Od tej wartoĂci naleĝy jeszcze odliczyÊ rabat
– 730 zï. W sumie 13 885 zï.
Za ogrodzenie boczne i tylne (fundament, sïupki,
siatka ocynkowana) zapïacili:
– za elementy (fundament, ïÈczniki, sïupki i siatkÚ) – 4473,95 zï;
– za materiaï do montaĝu (beton) – 700 zï;
– za montaĝ – 3600 zï
W tym przypadku takĝe naleĝy odliczyÊ rabat:
440 zï. W sumie 8333 zï
Za caïe ogrodzenie wraz z montaĝem i transportem Asia i Marcin zapïacili 22 215 zï.

PRZYKADOWY WYBÓR
System
ogrodzeniowy
Gorc
firmy
Joniec

Koszt caïkowity: 22 215 zï

Z doĂwiadczeñ Czytelników
P

odobno o gustach siÚ nie dyskutuje. Ale ja wiem jedno – nigdy nie zrobiïbym sobie ogrodzenia betonowego.
Nie podoba mi siÚ coĂ takiego, strasznie
wyglÈda, jest nieestetyczne. W dodatku zasïania widok. Gdy moi sÈsiedzi „zafundowali” mi taki murek, pierwsze, co
zrobiïem, to obsadziïem go pnÈczami.
all

G

dy zamierzaïem zrobiÊ nowe ogrodzenie, najpierw poszedïem do sÈsiada i zaproponowaïem mu podziaï kosztów. Zgodziï siÚ. Nie spieraliĂmy siÚ, jak ma wyglÈdaÊ ogrodzenie, poniewaĝ
z góry byïo wiadomo, ĝe wybierzemy siatkÚ (kwestia, czy ma to byÊ siatka ocynkowana, czy nie, byïa
drugorzÚdna). UstaliliĂmy, ĝe on zapïaci za montaĝ,
ja za materiaïy – w ten sposób koszty podzieliliĂmy
mniej wiÚcej po poïowie.
Jacek

M

arzy mi siÚ ogrodzenie klinkierowe
z przÚsïami metalowymi, podmurówkÈ
i sïupkami w kolorze harmonizujÈcym z kolorem elewacji. Ale jak przejrzaïam strony i oferty firm, zaïamaïam siÚ – ceny sÈ przeraĝajÈce.
SkÈd wziÈÊ takÈ kwotÚ? I tak koszty budowy
przewyĝszyïy nasz zakïadany na poczÈtku budĝet. Ogrodzenie zrobimy chyba dopiero za jakiĂ czas....
m
WiÚcej wypowiedzi na forum.budujemydom.pl
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