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G4  
max

G3  
max G4 G3 S60

PRZEMYSŁ, BUDOWNICTWO

drogi pożarowe

parkingi trawiaste 

parkingi żwirowe

drogi dojazdowe

pobocza dróg

place manewrowe

osiedlowe miejsca postojowe, drogi 

torowiska tramwajowe

wzmocnienia skarp, nasypów

tymczasowe drogi

rowy melioracyjne

REKREACJA

parki i tereny rekreacyjne

ścieżki piesze i rowerowe

lotniska – lądowiska

pola golfowe

campingi

padoki, stadniny koni

dukty leśne

DOM I OGRÓD

wjazd do garażu, na posesję

przejścia między rabatami

ścieżki w ogrodzie

zabezpieczenie trawnika  
przed zwierzętami

brzegi i dno stawów

otoczenie domu (drenaż żwirowy)

Możliwe zastosowania

Oficjalny dystrybutor geoPRODUCT

 Ważne informacje

Prawidłowo określona podbudowa w 
projekcie budowlanym gwarantuje 
stabilność nawierzchni i odporność na 
obciążenia. Wyrównanie i ubicie warstwy 
nośnej daje pewność, iż kratki w żaden 
sposób nie zostaną uszkodzone.

Kratki geoSYSTEM wymagają 
zastosowania ziemi o dużej zawartości 
próchnicy z cienką warstwą gleby w 
odpowiedniej klasie. Nie powinna być 
zbyt gliniasta ani zbyt piaskowa. Ma to 
wpływ na jej strukturę, która może być 
skorupiała lub szybko tracić wodę.

Z uwagi na płytką warstwę gleby w 
kratce geoSYSTEM, w trakcie całej 
eksploatacji należy zadbać o częste 
podlewanie oraz regularne nawożenie, 
uzupełnianie w składniki pokarmowe.

Ścianki kratki muszą być całkowicie 
zasypane kamieniem lub zarośnięte 
trawą. Nie powinny wystawać puste, 
gdyż mogą zostać uszkodzone.

INSTRUKCJA MONTAŻU  
eko kratki geoSYSTEM

Praktyczne wskazówki 

MONTAŻ EKO KRATEK

 Wysokość podbudowy zależy od przeznaczenia nawierzchni oraz warunków 
regionalnych. Przykładem mogą być grunty mniej przepuszczalne, na których 
podbudowa powinna być głębsza o ok. 20 cm.

 Układanie kratek zaczynamy od narożnika i łączymy za pomocą zaczepów. 
Kratki można przycinać za pomocą piły lub brzeszczota. W razie potrzeby, 
przy wytyczaniu powierzchni brzegu wykopu, można zabezpieczyć obrzeżami 
geoBORDER, utrzymując odległość elementów 1 cm od obrzeża.

 Ze względu na niestabilność wymiarów, przy układaniu kratek na większych 
powierzchniach zaleca się pobieranie materiału z kilku palet jednocześnie. 
Duże wymiary kratek należy mieszać z małymi, a małe ze średnimi. 

WYPEŁNIENIE TRAWĄ

 Propozycją wypełnienia kratek geoSYSTEM jest najwyższej jakości 
mieszanka traw geoGRASS odporna na suszę, trudne warunki glebowe  
i pokarmowe.

 Od razu po naniesieniu ziemi w kratce geoSYSTEM należy ją intensywnie 
podlać, aby doprowadzić do jej ubicia. Ziemia powinna być ok 0,5 cm  
poniżej ścianki kratki.

 W trakcie wschodów szczególnie ważne jest utrzymywanie stałej 
wilgotności gruntu, podlewanie małymi dawkami w godzinach porannych. 
Wschody będą trwały około 3 tygodni przy założeniu w tym okresie stałej 
wilgotności gruntu.

 Od 4 – 12 tygodni nie należy eksploatować powierzchni do momentu 
całkowitego ukorzeniania trawy. Należy unikać długotrwałego  
parkowania pojazdów.

 Pierwsze koszenie jest możliwe w momencie osiągnięcia przez trawę  
ok. 10 – 12 cm wysokości.

WYPEŁNIENIE KRUSZYWEM

 W celu uniknięcia wzrastania chwastów, między kratką a warstwą 
wyrównującą można zastosować geowłókninę. 

 W przypadku, gdy wypełnienie siądzie poniżej krawędzi kratki, należy 
wyrównać jego poziom, tak aby kratka była całkowicie zasypana kruszywem.

 Warstwy podbudowy

Niniejsza instrukcja jest oparta na własnych doświadczeniach. Podbudowa powinna być 
dobrana do warunków geologicznych, przez inżyniera, według norm budowlanych. 

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA  
grubość 3-5 cm, piasek 
podsypkowy

GEOWŁÓKNINA  
zabezpieczenie  
nawierzchni  
przed chwastami

WARSTWA 
WYRÓWNUJĄCA  
grubość 3-5 cm, 
piasek podsypkowy 

GRUNT RODZIMY  
nawierzchnia ze spadkiem 
1-1,5%

ZAZIELENIONA KRATKA 
ziemia ogrodowa o dużej zawartości 
próchnicy, nasiona traw geoGRASS

KRATKA Z KRUSZYWEM 
kruszywo frakcji 5-20 mm

WARSTWA NOŚNA 
grubość 10-55 cm, 
mieszanka kruszywa 
łamanego frakcji 0-63 mm

GEOWŁÓKNINA 
zabezpieczenie przed 
mieszaniem warstw 
podbudowy

WARSTWA NOŚNA 
grubość 10-55 cm, 
mieszanka kruszywa 
łamanego frakcji 0-63 mm



Instrukcja montażu  
eko kratek geoSYSTEM  
krok po kroku

Przygotowanie nawierzchni
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Montaż ekokratki

Możliwe wypełnienie 

Określ i wyznacz kształt nawierzchni, 
wybierz ziemię na odpowiednią 
głębokość.

Rozprowadź tłuczeń 0-31,5 mm  
i zagęść go mechanicznie.

Rozpocznij od narożnika i układaj kratki rzędami.  
Zaczepy wyznaczają kierunek układania. 

Kratki połącz zaczepami, dociśnij nogą lub dobij młotkiem 
gumowym.

W razie potrzeby możesz łatwo dociąć kratki i dopasować 
mniejszy element.

Zachowaj dylatację między krawężnikiem, a nawierzchnią 
kratki około 3 cm.

Rozprowadź piasek podsypkowy 3 cm  
i uciągnij na łatach murarskich

W wypadku wypełnienia kratki kruszywem możesz 
(opcjonalnie) ponownie zastosować geowłókninę jako 
zabezpieczenie przed chwastami. 

Wyrównaj podłoże zachowując  
1,5% spadku.

Rozłóż geowłókninę (np. Typar SF49), która zapobiegnie 
mieszaniu się warstw i wzmocni podbudowę.

Nawierzchnię wyłożoną kratką wyrównaj zagęszczarką  
lub walcem ogrodowym.

Kruszywo
Kratki wypełnij równomiernie kruszywem.

Trawa  
Kratki wypełnij ziemią ogrodową o dużej zawartości próchnicy. 
Przygotowane kratki z ziemią posiej mieszanką traw geoGRASS.
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