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Artyku  promocyjny

1WYBÓR WYKONAWCY
Wybór wykonawcy nie jest, wbrew po-
zorom, spraw atw . Koszt us ugi wy-

konawczej cz sto przewy sza cen  materia u
do budowy ogrodzenia, wi c warto postara
si , aby zlecone prace wykonane by y profe-
sjonalnie i bez zarzutu. Wykonawca powinien 
posiada  odpowiednie kwalifikacje i upraw-
nienia, dzi ki którym w a ciwie i kompetent-
nie opracuje sposób i harmonogram budowy 
uwzgl dniaj c wszystkie parametry takie, jak: 
miejsce budowy, rodzaj gruntu, bezpo rednie 
otoczenie, pora roku, itp. Wykonawca musi pra-
cowa  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
oraz z przepisami Ustawy Prawo Budowlane. 
Warto spyta  o referencje i do wiadczenie, 
aby móc cieszy  si  zbudowanym ogrodze-
niem przez d ugie lata.

2WYBÓR OGRODZENIA
Ogrodzenie warto dopasowa  do stylu 
w jakim zbudowany jest dom. Je li ar-

chitektura domu jest klasyczna i spokojna to 
dobrym wyborem b dzie ogrodzenie upane 
GORC. upana powierzchnia bloczków nada-

je ogrodzeniu niepowtarzalnego i szlachetne-
go wygl du. Osoby ceni ce tradycyjny wygl d
z pewno ci  zainteresuj  systemy ogrodzenio-
we ASTRA, które charakteryzuje si  czysto ci
i prostot  formy. Osoby lubi ce lekk  awangar-
d  polubi  systemy MODY  lub ROUND, któ-
rych wygl d sprawia, e otoczenie domu ma 
indywidualny i oryginalny charakter. Paleta 
barw oferowana przez firm  JONIEC umo li-
wia dopasowanie ogrodzenia do koloru ele-
wacji, dachu czy innego elementu otoczenia.

3BUDOWA OGRODZENIA
awy fundamentu nale y wykona  na 

g boko ci poni ej strefy przemarzania 
gruntu dla danego regionu. Nie warto lekcewa-
y  tego parametru, gdy  zamarzaj ca w zimie 

woda gruntowa powoduje uszkodzenia funda-
mentu, a co za tym idzie ca ego ogrodzenia. 
Podczas budowy fundamentu warto uwzgl d-
ni  nast puj ce wytyczne: w awach wykona
dylatacj  pionow  co 10–15 metrów, aby zapo-
biec p kaniu betonu wskutek nadmiernych na-
pr e ; w fundamencie u o y  poziome zbro-
jenie, które dodatkowo usztywni fundament; 
w miejscu planowanych s upków u o y  zbro-
jenie pionowe. Na fundamencie nale y po o-
y  izolacj  poziom , która zabezpieczy ogro-

dzenie przed kapilarnym podci ganiem wody 
z gruntu – izolacja znacz co zapobiegnie wy-
st pieniu wykwitów wapniowych oraz p k-
ni ciom spowodowanych mrozem. Bloczki, 
z których budujemy ogrodzenie nale y uk a-
da  tak, aby ci le do siebie przylega y oraz 
aby nie by o odchyle  w pionie i poziomie. 

Elementy ogrodzenia warto przyklei  do siebie 
za pomoc  kleju monta owego, aby uszczelni
wszystkie spoiny. Puste komory bloczków na-
le y szczelnie wype ni  odpowiednio zapro-
jektowan  mieszank  betonow  tak, aby nie 
powsta y rysy skurczowe. Czynnikiem maj -
cym ogromn  wag  i wp yw na trwa o  ogro-
dzenia jest odpowiednio przygotowany beton 
do zalewania bloczków. Wa ne parametry, na 
które trzeba zwróci  uwag  to: konsystencja 
betonu, czas, który up ywa od momentu wy-
mieszania masy betonowej do momentu zala-
nia bloczków (nie d u ej, ni  40 min.), prawi-
d owe zag szczenie mieszanki zapewniaj ce 
wi zanie betonu. Zabronione jest dolewanie 
wody do wymieszanego i zag szczonego be-
tonu, gdy  os abia to jego jako . Daszki z wy-
konanym kapinosem nale y zamontowa  na 
mrozoodpornym kleju lub zaprawie cemen-
towej a nast pnie dok adnie uszczelni  po -
czenia i szczeliny powsta e mi dzy daszkami 
oraz daszkami a bloczkami. Aby zabezpieczy
daszek przed zabrudzeniami, porostem mchu 
lub innymi czynnikami zaleca si  pomalowa-
nie go dobr  farb  do betonu.

4IMPREGNACJA I KONSERWACJA
Po okresie schni cia betonu nale y wy-
czy ci  resztki zabrudze  z powierzchni 

bloczków. Po uprzednim osuszeniu wszystkich 
elementów nale y zaimpregnowa  ogrodzenie 
preparatem dobrej jako ci – ma to ogromny 
wp yw na zabezpieczenie ogrodzenia przed 
wilgoci  oraz zmniejszenie jego nasi kliwo-
ci. Teraz mo na przyst pi  do monta u bram, 

furtek, prz se .

4 kroki do trwa ego i pi knego ogrodzenia
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