
Pomysły i inspiracje do Twojego ogrodu
"Nawierzchnie na podjazdy, ścieżki i tarasy."

 

M A R Z E N A  P Ł A Z A  I  P I O T R  K E N I G
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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
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https://polbruk.pl/produkty/p2632~polbruk-exa?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox


Nawierzchnie  na podjazdy, ścieżki i tarasy.
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Wybór nawierzchni to odwieczny problem każdego z nas :-)
Mnogość rozwiązań  wcale w tym nie pomaga. My, projektując
nasze aranżacje, często kilka godzin poświęcamy na
poszukiwanie i dobranie najciekawszych materiałów. Spodobały
nam się oryginalne wzory nawierzchni z firmy Polbruk S.A.         
 W swojej ofercie mają oczywiście klasyczną kostkę, ale my
chcemy zaproponować Ci nieco bardziej oryginalne rozwiązania.
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Płyta Exa, czy nie wygląda super?
Zwróćcie uwagę na ten oryginalny wzór

a'la plaster miodu.

Można z nią stworzyć standardowe
prostokątne tarasy lub oryginalne

nierugalarne kompozycje połączone
z  trawą lub innym podłożem.
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Na co zwrócić uwagę przy wyborze
nawierzchni?
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Musi Ci się podobać! :-)
Powinna być wytrzymała i odpowiedniej grubości.
Ważna jest niska ścieralność i odporność na przebarwienia.
Powinny charakteryzować się wysoką mrozoodpornością      
 i niską nasiąkliwością.

1.
2.
3.
4.

Polbruk Metrik
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A co powiesz na to? Oryginalny i wyróżniający
się parametrami technicznymi i nieprzeciętną
estetyką polbruk z serii MultiComplex. Płyty
można zastosować zarówno na alejkach            
 w ogrodzie, jak i na tarasach. Do wyboru mamy
aż 7 różnych kolorów oraz 3 różne wymiary.
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https://polbruk.pl/produkty/p2577~polbruk-multicomplex?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://polbruk.pl/produkty/p2577~polbruk-multicomplex?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
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Równie ciekawa jest seria Commix, nieco bardziej
klasyczna, ale do wyboru mamy aż 9 różnych
kolorów i 4 wielkości. Dzięki takiej różnorodności
możemy tworzyć oryginalne i stylowe aranżacje.
Grubość 6 centymetrów pozwala wykorzystać
kostkę zarówno na ścieżkach jak i podjazdach. 
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https://polbruk.pl/produkty/p2468~polbruk-commix?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://polbruk.pl/produkty/p2468~polbruk-commix?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox


 

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

Oto nasza propozycja aranżacji tarasu z wykorzystaniem projektów rabat ogrodowych
i kostki Polbruk. Wzdłuż ogrodzenia od lewej widzimy kolejno projekt rabaty 1, 3 i 2.
Całość kompozycji nadaje ładnego eleganckiego wyglądu i wyjątkowego klimatu. Płot
został osłonięty wysokimi trawami, żywotnikami oraz bluszczem pospolitym.        
 Do wykończenia nawierzchni użyliśmy Polbruk Commix w kolorze taupe i nerino. 
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Polbruk Commix
w kolorze taupe

 

Polbruk Commix
w kolorze nerino
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Pamiętaj, bardzo ważną kwestią, przy zakupie kostki lub płyt betonowych    
 i wykonanie z nich nawierzchni, jest odpowiedni dobór ich grubości do
miejsca użytkowania. Zasada w tym przypadku jest stosunkowo prosta.     
 Im grubsze są elementy, tym większa jest ich wytrzymałość. Do zastosowań
na tarasie i przeznaczonych do ruchu pieszego ścieżkach w ogrodzie mogą
być zastosowane rozwiązania poniżej 6 cm. Natomiast w przypadku, gdy po
nawierzchni będą się poruszać czasem pojazdy, warto, aby grubość
materiału wynosiła w okolicach 6 cm. Jeżeli planujesz nawierzchnię           
 w miejscu, gdzie będzie intensywny ruch pojazdów, to polecałbym            
 te o grubości 8 cm.
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Porada 
 

Polbruk Triada gr. 8 cm
(20x30, 20x40, 20x50 cm)
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Zaprezentowaliśmy tylko garstkę propozycji,          
 które wpadły nam w oko. Jednak każdy ma swój
indywidualny gust, więc zachęcamy do obejrzenia
pełnej oferty, gdzie znajdziesz kilkadziesiąt propozycji
produktów i wzorów, które ozdobią Twój zielony
zakątek :-)

Murek Albero

Zobacz więcej
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Prawa autorskie i majątkowe
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Książka powstała we współpracy z firmą Polbruk S.A. z siedzibą               
 w Gdańsku. 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
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Śledź nas 

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

