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Montaż eko kratek  

✓ Wysokość podbudowy zależy od przeznaczenia nawierzchni oraz warunków regionalnych. 

Na gruntach mniej przepuszczalnych (glina) podbudowa powinna być głębsza o ok. 20 cm. 

✓ Układanie kratek zaczynamy od narożnika i łączymy za pomocą zaczepów. Kratki można 

przycinać szlifierką kątową lub sekatorem. W razie potrzeby, przy wytyczaniu powierzchni 

o zróżnicowanym kształcie, brzeg wykopu można zabezpieczyć obrzeżami geoBORDER, 

utrzymując odległość elementów 3 cm od obrzeża. 

✓ Ze względu na właściwości tworzywa kratki kurczą się przy niskiej temperaturze, 

rozszerzają przy wyższej - odchylenia w wymiarach mogą mieć do +/-3%. Niestabilność 

wymiarów może spowodować problem z łączeniem kratek. Zaleca się wtedy pobieranie 

materiału z kilku palet jednocześnie. Duże wymiary kratek należy mieszać ze średnimi, 

średnie z małymi  
✓ Układając kratki przy innych nawierzchniach – krawężniku, kostce bukowej, elementach 

stałych jak słupki parkingowe, należy zachować odstęp 3-8 cm.  
✓ Przy większych nawierzchniach należy zastosować dylatację - co 10 metrów zastosować 

odstęp ok 5-8 cm między kratkami. Można zastosować łącznik dylatacyjny geoLINK. 

Zapobiega to wyskakiwaniu kratek do góry przy zmianie temperatur zewnętrznych.   
✓ Kratki należy montować przy temperaturze zewnętrznej co najmniej  +8⁰. 

Wypełnienie trawą 

✓ Zalecamy mieszankę traw geoGRASS, która jest kompozycją odmian odpornych na suszę, 

znoszących trudne warunki glebowe i pokarmowe. Ważne żeby zastosować trawy kępowe, 

a nie rozłogowe. W miejscach zacienionych należy zastosować trawę ‘Do cienia’. 

✓ Od razu po naniesieniu ziemi w kratce geoSYSTEM należy ją intensywnie podlać, aby 

doprowadzić do jej ubicia. Przy zakładaniu trawnika 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 

✓ Do wypełnienia należy użyć kamienia łupanego -samoklinującego, frakcji 8 – 20 mm 
✓ 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. 

Praktyczne wskazówki  
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Prawidłowo określona podbudowa gwarantuje stabilność nawierzchni i 
odporność na obciążenia. Wyrównanie i ubicie warstwy nośnej daje 
pewność, iż kratki w żaden sposób nie zostaną uszkodzone. 
ruch pieszy: 10 cm      ruch lekki: 30 cm    ruch ciężki: 40- 55 cm 

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. 

 

 
 

Warstwy podbudowy  
KRATKA Z KAMIENIEM 
kamień łupany-samoklinujący,  
frakcji min. 8-20 mm 

GEOWŁÓKNINA 
zabezpieczenie nawierzchni 
przed chwastami 

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA 
grubość 3-5 cm, piasek 
podsypkowy 

WARSTWA NOŚNA 
grubość 10-20 cm, 
mieszanka kruszywa 
łamanego frakcji 0-31,5 mm 
grubość 10 – 30 cm, tłuczeń 
drogowy frakcji 31,5 – 63 mm 

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

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA 
grubość 3-5 cm, piasek 
podsypkowy 

WARSTWA NOŚNA 
grubość 10-20 cm, kliniec 
frakcji 0-31,5 mm z domieszką 
ziemi, grubość 10 – 30 cm, 
tłuczeń frakcji 31,5 – 63 mm 

GEOWŁÓKNINA  
oddzielająca warstwy 

GRUNT RODZIMY 
nawierzchnia ze spadkiem 1,5% 

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

Ważne informacje 
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Przygotowanie nawierzchni  

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

 

2 Wyrównaj podłoże zachowując 1,5% spadku. 

 

3 
Rozłóż geowłókninę (np. Typar SF49), która uniemożliwi mieszanie się warstw i wzmocni 
podbudowę. 

 

4 Rozprowadź warstwę nośną z tłucznia i zagęść go mechanicznie. 

Instrukcja montażu 
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5 Rozprowadź piasek podsypkowy 3 cm i uciągnij na łatach murarskich 

 

6 
W przypadku wypełnienia kratki kruszywem możesz ponownie zastosować geowłókninę 
jako zabezpieczenie przed chwastami.  
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Montaż eko kratki 

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

 

8 Kratki połącz zaczepami, dociśnij nogą lub dobij młotkiem gumowym. 

 

9 W razie potrzeby możesz łatwo dociąć kratki i dopasować mniejszy element. 
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10 
Zachowaj dylatację między krawężnikiem lub innymi elementami, a nawierzchnią kratki 
około 3 -5 cm. 

 

11 
Nawierzchnię wyłożoną kratką wyrównaj zagęszczarką z gumową nakładką lub walcem 
ogrodowym. 
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Możliwe wypełnienie 

Kruszywo  

Kratki wypełnij równomiernie klinującym kruszywem frakcji 5-20 mm. 

 

Trawa   

Kratki wypełnij ziemią ogrodową o dużej zawartości próchnicy. Na przygotowane kratki z ziemią 
wysiej mieszanką traw geoGRASS.  

 
 
 
 
 

www.geoproduct.pl 



  

 
 
 
 
 
 
  

WYPEŁNIENIE KAMIEŃ WYPEŁNIENIE TRAWA 

sugerowana alternatywa sugerowana alternatywa 

geoPRODUCT Sp. z o.o. Sp. k. 
Grójec 23 
63-000 Środa Wielkopolska 
 

www.geoproduct.pl 
 

t:  +48 61 8938 228 
t:   +48 61 2870 909 
m:  +48 508 497 188 
e:  info@geoproduct.pl 

Zastosowanie 
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