ogrodzenia.qxd

2007-09-15

20:21

Page 118

Bezpiecznie i zacisznie
Zbudowanie domu
i jego wykoñczenie
to jeszcze nie wszystko...
Nie mniej uwagi wymaga
zagospodarowanie
przestrzeni wokó³ niego.
Zwykle zaczynamy od
ogrodzenia.
W jaki sposób
i z jakich materia³ów
je wykonaæ, by by³o nie
tylko solidne
i stanowi³o barierê dla
„nieproszonych goœci“,
ale i efektowne
oraz pasowa³o do stylu
budynku.

Bezpieczny p³ot, czyli jaki?
Aby ogrodzenie posesji zapewnia³o bezpieczeñstwo musi spe³niæ kilka warunków:
z nie musi byæ bardzo wysokie (min. 120 cm), ale powinno mieæ odpowiedni¹ konstrukcjê, im dalej od skupisk ludzkich, tym powinno byæ wy¿sze,
z elementy p³otu nie mog¹
pe³niæ funkcji drabiny
i u³atwiaæ przejœcia
wierzchem,
z poszczególne elementy
ogrodzenia powinny byæ
nitowane lub spawane, a nie
skrêcane na œruby.
z oprócz solidnego p³otu warto
zainstalowaæ alarm i podpisaæ
umowê z firm¹ monitoruj¹c¹.

Integraln¹ czêœci¹ ogrodzenia
(fot. WIŒNIOWSKI)

jest brama, najwygodniej,
gdy jest otwierana automatycznie

Pe³ne czy a¿urowe?
Przepisy wprawdzie ju¿ nie nakazuj¹, ¿eby p³ot przylegaj¹cy do ulicy by³ a¿urowy
od wysokoœci 60 cm, jednak warto zadbaæ o to, by w ogrodzeniu by³y przeœwity.
Ogrodzenie pe³ne od strony ulicy jest w¹tpliwym zabezpieczeniem przed w³amaniem. Ochroni nas przed ciekawskimi spojrzeniami z zewn¹trz, ale ewentualny
z³odziej, który dostanie siê do ogrodu bêdzie czu³ siê w nim bezpiecznie.

Ogrodzenie zgodnie
z prawem
Nie wolno zabezpieczaæ ogrodzenia
(o wysokoœci do 180 cm) ¿adnym ostrym
zwieñczeniem, np. drutem kolczastym czy
wystaj¹cymi prêtami. Narzucone s¹ tak¿e
minimalne wymiary furtki i bramy –
odpowiednio 90 cm i 240 cm. Obie musz¹
otwieraæ siê w kierunku posesji.
Budowê frontowej czêœci ogrodzenia trzeba
pisemnie zg³osiæ do gminnego wydzia³u
architektury. Ten wymóg dotyczy równie¿
p³otów o wysokoœci powy¿ej 220 cm –
zarówno tych od ulicy, jak i miêdzy
s¹siaduj¹cymi posesjami. Jeœli urz¹d nie
wyrazi sprzeciwu, budowê mo¿na zacz¹æ
po 30 dniach od zg³oszenia.
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(fot. PALEF)

Ogrodzenie a¿urowe

Ogrodzenie pe³ne

(fot. STYL-B
BET)
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WOKÓ£ DOMU – OGRODZENIA

Prosto od… kowala?
Przês³a kute produkowane s¹ rêcznie ze stali oraz ¿eliwa. Elementy stalowe s¹
zazwyczaj ³adnie zdobione i efektowne. Niestety s¹ drogie. Kute ¿eliwo jest
tañsze, ale za to bardzo ciê¿kie i coraz mniej popularne.
Wielu producentów wykonuje elementy ogrodzeñ nie tylko wed³ug w³asnych
wzorów, ale te¿ realizuj¹c indywidualne projekty klientów. Jeœli nie mamy sprecyzowanej wizji lub zdolnoœci rysunkowych, projekt mo¿emy przygotowaæ wspólnie
z przedstawicielem producenta.

Siatka – tania,
ale ma³o efektowna
Jest bardzo popularna przede wszystkim
z powodu atrakcyjnej ceny. Sprzedawana
jest w zwojach d³ugoœci 15 oraz 25 m i szerokoœci 1-4 m. Rulony mog¹ byæ zafoliowane, co chroni pow³okê przed
uszkodzeniem podczas transportu. Siatka
mo¿e byæ splatana lub zgrzewana ze
stalowego drutu œrednicy od 2,2
do 5,5 mm. Drut jest zabezpieczony przed
rdzewieniem pow³ok¹ cynkow¹ – tê trzeba
malowaæ co kilka lat, lakierowany
proszkowo albo powlekany PVC lub
poliestrem w ró¿nych kolorach (najczêœciej
zielonym, bia³ym, niebieskim). Siatka
powlekana jest bardziej trwa³a, nie trzeba
jej te¿ odnawiaæ, o ile nie zostanie uszkodzona mechanicznie.

(fot. STYL-B
BET)

Drewno naturalne i… modne
Choæ nie jest tak trwa³e jak metal, ma wielu zwolenników. ¯eby nie wymieniaæ
ogrodzenia co kilka lat, drewno musi byæ zabezpieczone przed wilgoci¹ i grzybami. Najlepiej kupiæ materia³ impregnowany ciœnieniowo, ma on wtedy
charakterystyczny, zielonkawy kolor, choæ s¹ te¿ impregnaty barwi¹ce na br¹zowo. P³ot warto te¿ pomalowaæ farb¹ – kryj¹c¹ lub transparentn¹ lakierobejc¹.
Mo¿na równie¿ kupiæ farby do drewna, z dodatkiem wosku i oleju, po których
woda sp³ywa, nie wsi¹kaj¹c w materia³.
Przês³a tworz¹ drewniane sztachety, które mog¹ byæ zakoñczone p³asko, zaokr¹glone lub ozdobnie frezowane. W gotowych panelach ogrodzeniowych górna
krawêdŸ tworz¹cych je sztachet mo¿e byæ równa b¹dŸ tworzyæ ³uk. Drewniane
p³oty najczêœciej maj¹ wysokoœæ do 190 cm i szerokoœæ przêse³ 100-180 cm.

(fot. ZOWPOL)
Siatkê kupuje siê w zwojach

Jak zamontowaæ
ogrodzenie z siatki?

(fot. EKOKLINKIER)
Drewniane sztachety czêsto ³¹czone s¹ z murowan¹ z cegie³ podbudówk¹

Siatkê naci¹ga siê i montuje do s³upków
– stalowych lub betonowych. Nastêpnie
wprowadza siê linki stalowe w górny i dolny
rz¹d oczek, a czasami tak¿e w po³owie
wysokoœci siatki, które naci¹ga siê przy pomocy tzw. napinaczy. Mo¿na zaopatrzyæ siê
w napinacze przeznaczone do pozostawienia
na s³upkach, dziêki czemu naci¹g ogrodzenia
bez trudu poprawimy w dowolnej chwili.
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Mo¿na kupiæ gotowe panele z bardzo trwa³ego, bo zagêszczanego przez wibrowanie
betonu. Mog¹ one mieæ wygl¹d tralek, ale najczêœciej s¹ pe³ne u do³u i a¿urowe u góry.
Niebarwiony beton mo¿na pomalowaæ odpowiednimi farbami. Takie ogrodzenie co
kilka lat wymaga odnawiania. Nie bêdziemy musieli tego robiæ, jeœli kupimy panele
z barwionego betonu. Przês³a maj¹ najczêœciej d³ugoœæ 200-260 cm i wysokoœæ 50-300 cm.
Elementy s¹ bardzo ciê¿kie, do ustawienia ogrodzenia mo¿e wiêc byæ potrzebny
niewielki dŸwig. Monta¿ jest jednak ³atwy technicznie: w pionowe rowki w s³upkach
wsuwa siê przês³a i miejsce ³¹czenia zalewa rzadk¹ zapraw¹ cementow¹.

(fot. GIGAM-B
BIS)

Ogrodzenie betonowe, dlaczego nie?

Betonowe panele w górnej czêœci s¹ najczêœciej a¿urowe

Co to jest suchy mur?

a)

To system kszta³tek betonowych z wyprofilowanymi w nich zamkami. Ustawione na
sucho – bez zaprawy ogrodzenie zbroi siê prêtami stalowymi i zalewa wewn¹trz betonem.
Powierzchnia kszta³tek wygl¹dem imituje
piaskowiec o fakturze g³adkiej lub ³upanej,
barwiony na ró¿ne kolory. Kszta³tki maj¹
naciêcia, dziêki którym mo¿na je przedzieliæ
na mniejsze elementy, z których ³atwo buduje
siê s³upki.

(fot. WIENERBERGER)

Tradycyjne s³upki murowane?
S³upki i podmurówkê robi siê z betonu – fundament powinien byæ zag³êbiony
w gruncie na ok. 60 cm, a na gruntach tzw. wysadzinowych nawet g³êbiej, poni¿ej
granicy przemarzania. Wymurowane czêœci zazwyczaj wykañcza siê p³ytkami
elewacyjnymi. Rzadziej ogrodzenia s¹ w ca³oœci murowane z kamieni lub cegie³ –
klinkierowych albo silikatowych. Szczególnie w przypadku klinkieru trzeba
uwa¿aæ, ¿eby nie pobrudziæ go zapraw¹. Nawet po starannym oczyszczeniu na
elewacji mog¹ pojawiaæ siê nieestetyczne plamy. Spoiny pomiêdzy ceg³ami musz¹
byæ lekko wklês³e i dobrze wype³niæ przestrzenie, co uniemo¿liwi wsi¹kanie wody
opadowej w ceg³y. Po wymurowaniu trzeba ogrodzenie zakryæ foli¹ na ok. dwa
tygodnie. Zapobiegnie to wsi¹kaniu wody w spoiny. Do murowanych s³upków
najczêœciej mocuje siê przês³a z metalu lub drewna.

(fot. GIGAM-B
BIS)
Suchy mur ³¹czy siê np. z drewnianymi panelami

(fot. ZCE GO£OWCZYÑSKI)

b)

c)

(fot. ZCE GO£OWCZYÑSKI)
Najefektowniej wygl¹daj¹ s³upki i podmurówka wykonane z klinkieru (a), (b), (c)
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Z jakich materia³ów wykonywane s¹ panele ogrodzeniowe?
Produkowane s¹ ze stali lub aluminium jako gotowe elementy przeznaczone do umieszczenia miêdzy s³upkami. Mog¹ mieæ budowê tradycyjnego p³otu sztachetowego. Wtedy pionowe p³askowniki lub prêty s¹ po³¹czone umieszczonymi poziomo wzmocnieniami. Skierowane
do góry koñcówki sztachet mog¹ byæ zwieñczone elementami dekoracyjnymi. Inny wariant to p³askowniki lub druty ujête w ramê
z k¹townika. Metalowe panele s¹ sprzedawane w komplecie ze s³upkami z tego samego materia³u. Coraz bardziej powszechne jest ³¹czenie
paneli i s³upków bez spawania.

(fot. BETAFENCE)

(fot. BETAFENCE)

A mo¿e z metalu?
Metalowe s³upki s¹ najczêœciej stalowe, ale te¿ aluminiowe. Stalowe o przekroju
okr¹g³ym stosuje siê zwykle w ogrodzeniach z siatki. Jeœli s³upki s¹ tylko ocynkowane
– wymagaj¹ okresowego malowania. Poniewa¿ s³upki s¹ pustymi w œrodku rurami,
trzeba je zabezpieczyæ od góry, aby nie dostawa³a siê do nich woda.

A mo¿e ogrodzenie z tworzywa?
(fot. PROFPLAST)

(fot. ROYAL EUROPA)
Wzmacniane panele i profile z PVC s¹ wystarczaj¹co
trwa³e do zbudowania ogrodzenia

Ogrodzenia z PVC s¹ bardzo lekkie i ³atwe w monta¿u. S¹ te¿ wytrzyma³e
i odporne na warunki atmosferyczne. Wznosi siê je z zamkniêtych profili
o przekroju kwadratowym lub prostok¹tnym, barwionych w masie (najczêœciej na
bia³o lub br¹zowo), odpornych na mróz i promienie UV. Panele mog¹ mieæ kszta³t
sztachet, p³otów lamelowych oraz pe³nych segmentów z a¿urami u góry.
Plastikowe sztachety ³¹czy siê wkrêtami, ko³kami lub na zatrzask, ale mo¿na kupiæ
te¿ gotowe panele, które wymagaj¹ jedynie przymocowania do s³upków.
D³ugoœæ przêse³ to 150-230 cm, wysokoœæ 80-180 cm. S³upki ogrodzeniowe z PVC
maj¹ wewn¹trz wzmocnienia ze stalowych kszta³towników u³o¿onych w kwadrat.
Przês³a przytwierdza siê do nich k¹townikami metalowymi lub wsuwa w wyprofilowane prowadnice. Równie¿ w podstawie s³upka znajduje siê wzmocnienie.
S³upki mocuje siê ko³kami rozporowymi najczêœciej do specjalnych coko³ów.
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