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Pomysły i inspiracje do Twojego ogrodu
"Kamienie ozdobne na ścieżki i rabaty"

 

M A R Z E N A  P Ł A Z A  I  P I O T R  K E N I G



Cześć :-)
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Jako projektanci otrzymujemy codziennie dziesiątki pytań odnośnie
naszych propozycji do wykończenia domów i ogrodów. Postanowiliśmy,
że obejrzymy cały internet i przygotujemy propozycje, aranżacje               
 i podpowiedzi, które mają dostarczyć Ci inspiracji do dalszych działań :-) 

Dowiesz się, gdzie można to kupić lub gdzie znaleźć lokalnego
dystrybutora.

Pamiętaj, książka posiada aktywne linki. Oznacza to, że klikając w zdjęcie
możesz przejść dalej.

Udanych aranżacji i miło spędzonych chwil w ogrodzie :-)
dr inż. arch. kraj. Marzena Płaza i Piotr Kenig

https://polbruk.pl/produkty/p2632~polbruk-exa?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox


Kamienie w ogrodzie mogą spełniać wiele funkcji. Od podpór      
i utwardzeń, po elementy dekoracyjne lub ścieżki. Jaką będą
pełnić rolę w naszym ogrodzie, to głównie zależy od 
 wyobraźni. Wybierając kamień należy zwrócić uwagę na jego
rozmiar, fakturę, wytrzymałość, barwę i przeznaczenie.           
 My skupimy się głównie na kamieniach ozdobnych pod rabaty   
i ścieżki, bo takich rozwiązań najwięcej Wam proponujemy. 
 Oto kilka naszych propozycji :-)

Kamienie ozdobne na ścieżki i rabaty
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https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
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Jak mówi przysłowie "o gustach się nie dyskutuje" i w sumie jestem
podobnego zdania. Niektórzy lubią czernie, inni biele, a jeszcze inni
pstrokate barwy. Jeżeli jednak nie wiesz co wybrać, to zawsze spisze się
zasada jednej tonacji kolorystycznej. Jeżeli na przykład masz czarny lub
antracytowy chodnik, na pewno dobrze będą z nim wyglądać
szare/grafitowe otoczaki i grysy. Jeżeli natomiast ścieżki lub elewacje są
utrzymane w jasnych barwach, wtedy ciekawie może prezentować się nieco
ciemniejsza barwa np. z użyciem kory kamiennej.

Kolor kamienia
 

https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
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Otoczak grecki
śnieżnobiały

Kora antracytowa
Grys grecki

biały

Otoczak Neto
Ebano

https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
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Grys czy otoczaki?
 

Otoczak grecki
śnieżnobiały

Oto jest pytanie :-) Przyznam, szczerze, że jeżeli chodzi o ozdobienie rabaty
kwiatowej, to naszym zdaniem to tylko kwestia gustu. Otoczaki o delikatnym,
zaokrąglonym kształcie stanowią bardzo udane towarzystwo dla roślin        
 i odpowiednio dobrane, płynnie wtapiają się w otoczenie. Inaczej sprawa
ma się w przypadku ścieżek. Tutaj zdecydowanie polecamy grys. Kruszywo
ma zaostrzone krawędzie, a to sprawia, że kamienie dobrze się ze klinują.       
Po zagęszczeniu tworzą twardą, stabilną nawierzchnię, która nie będzie się
rozjeżdżać pod naszymi stopami.

Różnice pomiędzy kamieniami wynikają z sposobu ich wytwarzania.        
 W przypadku otoczaków może być to proces naturalny lub mechaniczny,    
 w którym kamień pod wpływem wody, piasku i tarcia nabiera
odpowiedniego kształtu. Grys natomiast formowany jest w kruszarkach do
kamienia. Ze względu na bardziej skomplikowany proces, otoczaki są nieco
droższe. Oba kamienie występują w wielu frakcjach i barwach.

Grys grafitowy

https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://polbruk.pl/produkty/p2772~polbruk-triada?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
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Oto co wpadło nam w oko!
 

Grys Ross
Verona

Grys różowy Grys zielony

Grys Cherry

https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
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Oto co wpadło nam w oko!
 

Grys Giallo
Mori

Otoczak
Cherry czerwony

Grys
Lazurowy

Otoczak
Ice Blue

https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
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Wszystkie zaproponowane przez nas kamienie oferuje
firma Kamwer z Osielska pod Bydgoszczą. To tylko mała
część ich oferty, ponieważ naprawdę mają tego bardzo
dużo! To chyba największy e-sklep, w którym możesz
zamówić kamienie z dowozem pod dom. Sprawdźcie
sami. Naprawdę warto :-)

Zobacz więcej

https://www.joniec.pl/oferta/elementy-betonowe,1034.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox


Prawa autorskie i majątkowe

Copyrights by Plaza & Kenig Sp. z o.o.

Książka powstała we współpracy z firmą Kamwer Sp. z o.o. z Osielska.
Publikacja w całości, jak i każdy jej fragment nie mogą być powielane ani
rozpowszechniane w żadnej formie  (w szczególności: reprodukowane,
przetwarzane i rozpowszechniane w jakikolwiek sposób za pomocą
urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających,
drukowanych) i w żaden sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia
Plaza & Kenig Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Zabrania się odsprzedaży
lub czerpania korzyści majątkowych z ich wykonywania osobom trzecim
w szczególności w sytuacji świadczenia usług B2B, B2C, itp.. W tym celu
należy skontaktować się z Plaza & Kenig Sp. z o.o. i nabyć odpowiednią
licencję lub zezwolenie.

Wydawca

Plaza & Kenig Sp. z o.o. 
10-683 Olsztyn ul. Trylińskiego 16
NIP: PL-739-388-80-83
REGON: 365191023
KRS: 0000638594
e-mail: biuro@gardenbx.pl
tel.: 574-750-098

Grafika

Zdjęcia © Kamwer Sp. z o.o.
Wizualizacje © Plaza & Kenig Sp. z o.o.

Ikony via Canva.com
 

Skład, wizualizacje, teksty
Plaza & Kenig Sp. z o.o. 

 

Śledź nas 
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https://www.instagram.com/garden_bx/
https://www.facebook.com/GardenBx
https://www.youtube.com/channel/UCM1J2rOud2x2QKIDUDkCzvQ

