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Tanie bezproblemowe utwardzanie chodników, podjazdów, parkingów 
i innych nawierzchni.
Nie rozjeżdżamy, wolne od kolein , żwir pozostaje stabilny.
Utwardzona nawierzchnia pozostaje przepuszczalna dla wody, brak podtopień.
Od spodu zabezpieczone wprasowaną geowłókniną budowlaną, nie przerasta, 
nie wciska się w ziemię.
Bardzo łatwe do układania.

www.coregravel.pl
tel tel

biuro@coregravel.pl
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równowaga  
inspirowana naturą

trawnik  
pod kontrolą

s t a b i l i z a t o r y  n a w i e r z c h n i

Coregravel  
– dla naturalnego  

krajobrazu



InnowacyjnIe I ekologIcznIe  
przepuszczalne kratki trawnikowe
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Dzięki szerokiej gamie kratek dostępnych na ryn-

ku klient bez problemu znajdzie model, który speł-

ni jego oczekiwania i wymagania. Na różnego typu 

ścieżki i opaski dookoła domu odpowiednie będą 

kratki przeznaczone dla ruchu pieszych. Mocniejsze 

na podjazd do posiadłości lub na parking przy firmie. 

Najsolidniejsze modele stosowane są na parkingi 

Kratki trawnikowe to ekologiczne, przepuszczalne dla wody i zapewniające naturalną wegetację 

roślin rozwiązanie. Pojawienie się tego produktu na rynku stworzyło możliwość wyboru. Teraz 

nawierzchnię gruntową można wzmacniać nie tylko standardowymi sposobami, które zamykają 

naturalną przepuszczalność ziemi. Możemy zdecydować się na obojętną dla gleby kratownicę.

użyteczności publicznej, w tym użytkowane przez sa-

mochody typu TIR i Straż Pożarna.

Dzięki temu, że możemy wybrać wysokość, wzór, 

a nawet kolor kratki trawnikowej, dopasujemy ją 

idealnie do nawierzchni i otoczenia. I tak, jeśli pla-

nujemy wjazd czy parking wypełnić ziemią i obsiać 

trawą, dobrze jest wybrać kratkę wyższą w kolorze 

Konieczność utwardzenia ścieżek czy tras ogrodowych jest niepodważalna – 
nikt z nas nie lubi taplać się w błocie, przechodząc z domu do garażu. Przy czym 
nie każdy z nas jest zwolennikiem wprowadzania w ogrodowy krajobraz mate-
riałów takich jak betonowa kostka brukowa czy płyty chodnikowe, a niestety 
naturalny kamień kosztuje majątek. Pięknie wytyczone ścieżki żwirowe koja-

rzą się natomiast z nieustającą pielęgnacją, trawnik, chociaż zachęca do bosych 
spacerów, to raczej tylko w suche dni. Czy na pewno? 

Zapraszamy Państwa do lektury naszego e-wydania, w którym firma Ecomax przedsta-
wi nowoczesne materiały, dzięki którym można stworzyć piękne, naturalne, a do tego 
TRWAŁE ścieżki ogrodowe i nie tylko.
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zielonym. Niższa czarna kratka zaś lepiej będzie się 

prezentować wypełniona żwirkiem, grysem lub in-

nym kruszywem. Przepuszczalna i ekologiczna kratka 

trawnikowa jest popularna w całej Europie. Znalazła 

ona zastosowanie na przykład na lotnisku Heath-

row jako powierzchnia trawiasta, przeznaczona dla 

ruchu samochodów ciężkich (kratka Inovgreen). Na-

wierzchnie parkingowe przy stadionach w Gorzowie 

i nowym stadionie Legii również wykonane są z kratki 

trawnikowej (Inovgreen).

Zastosowanie kratki trawnikowej ma nie tylko aspekt 

ekologiczny, ale również ekonomiczny.

Choć modele z najlepszych materiałów recyklingo-

wych to zwykle koszt większy niż przy barwionej ko-

stce z masy betonowej, to już ułożenie samej kratki 

nie wymaga wyspecjalizowanego zespołu ani sprzę-

tu w przypadku przydomowych inwestycji.

Jednak jeśli kratka układana jest w miejscach, gdzie 

ruch będzie cięższy i częsty, prace z wykonaniem 

solidnej podbudowy najlepiej zlecić profesjonalnej 

firmie. Fachowcy dokładnie określą grubość minimal-

nej podbudowy dla przewidywanego ruchu i terenu, 

na którym kratka jest planowana.

W przypadku nawierzchni biologicznie czynnych nie 

wymagany jest projekt drenażowy, a co za tym idzie 

nie musimy wykonywać całego systemu odprowa-

dzenia wody gruntowej. Dzięki takiemu rozwiąza-

niu oszczędzamy również na konieczności opodat-

kowania naszej inwestycji z tytułu odprowadzenia 

wód gruntowych, jak ma to miejsce w przypadku za-

mknięcia inwestycji kostką czy jakąkolwiek inną nie 

przepuszczalną nawierzchnią.

Mówiąc o aspektach ekonomicznych, należałoby 

wspomnieć o transporcie towarów, stosowanych 

do wykonywania nawierzchni. Solidne a zarazem 

lekkie w porównaniu z betonową kostką czy kamie-

niem kratki trawnikowe to dużo niższy koszt prze-

wozu. Średnio na paletę pakowane jest 60m² kratki, 

a przy pełnym załadunku dla samochodu z naczepą 

średnia ładowność to 1600 m². Przy dobrej organi-

zacji pracy zarówno w przypadku przydomowych, 

jak i tych większych inwestycji, różnica ekonomiczna 

na korzyść kratek trawnikowych jest dość duża.
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Możliwe zastosowania  

przepuszczalnych kratek trawnikowych: 

 dom i ogród – podjazdy na podwórka i do garaży, 

wiaty, ścieżki ogrodowe,

 drenaż ze żwirkiem lub grysem;

 przemysł – powierzchnie magazynowe, place 

pod kontenery, zajezdnie przy magazynach, 

drogi dojazdowe do magazynów i składów 

towarowych;

 użyteczność publiczna – parkingi dla 

samochodów osobowych i ciężarowych,

 drogi P/POŻ, lądowiska dla helikopterów, parkingi 

osiedlowe, ścieżki w parkach,

 umacnianie poboczy dróg i brzegów rzek, 

wzmacnianie nawierzchni przy torach 

tramwajowych;

 sport – hipodromy oraz place do jazdy konnej, 

dróżki na polach golfowych,

 pola namiotowe i strzelnice.

Montaż kratek:

 Wytyczyć kształt nawierzchni.

 Zdjąć wierzchnią warstwę podłoża.

 Nałożyć żwir 5/32 pod kątem 3st i zagęścić.

 Dla samochodów osobowych warstwa nośna  

od 20cm dla ciężarowych od 50cm.

 W zależności od potrzeby rozłożyć włókninę 

budowlaną.

 Na warstwie nośnej wysypać piasek/żwirek  

mniej więcej 2,5 cm, równomiernie rozprowadzić  

i zagęścić.

 Kratki układać rzędami, łącząc zaczepami.

 Kratki wypełnić według uznania żwir/kamyk  

lub dla trawy – mieszanka piasku i humusu.
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STaBIlIzaToRy nawIeRzcHnI  
– dla naturalnego krajobrazu

System paneli do utrwalania nawierzchni sypkich, takich jak: każdego rodzaju żwiry, grysy i inne kruszywa 

o różnych frakcjach. Dzięki panelom Coregravel teren jest nie tylko naturalny architektonicznie,  

ale także stabilny. Kruszywo po zablokowaniu komórek panela sprawia, że żwir oraz grys zabezpieczony 

jest przed koleinowaniem, tak zwanym efektem tonięcia, co ma miejsce w przypadku użytkowania sypkich 

nawierzchni – bez stabilizatora. Budowlana geowłóknina, która wprasowana jest w część spodnią panela, 

dodatkowo zabezpiecza naszą nawierzchnię przed przerostami traw i chwastów, dzięki czemu nie grozi nam 

pielenie fug z mchu lub trawy. Geowłóknina zabezpiecza także kruszywo przed wciskaniem w podłoże.  

Jest ona materiałem mocnym, niemalże całkowicie przepuszczalnym dla wody.
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Przyjazny dla środowiska i idealny do aranżacji w każ-

dej przestrzeni naturalnego krajobrazu – stabilizator 

nawierzchni, to doskonała alternatywa dla wszyst-

kich ceniących sobie naturę oraz czystość. Nawierzch-

nia Coregravel w niektórych krajach nazywana jest 

samoczyszczącą, gdyż po każdorazowych opadach 
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deszczu zo-

staje automatycz-

nie przemyta, a kurz, piasek, 

błoto czy inne zabrudzenia przenikają 

kruszywo i nie pozostawiają plam oraz śladów. 

Dodatkowo zastosowany w panelu system „Slo-

pe Protection” auto poziomuje się na podłożu, co 

oznacza bardzo dobrą elastyczność a także pokrycie 

nieidealnie wypoziomowanej powierzchni. Panel 

obojętny jest na środki chemiczne oraz promie-

nie UV. W zależności od modelu produkowany jest 

z czystych materiałów produkcyjnych (polipropy-

len V) lub materiałów recyclingowych (polipropy-

len R). Bardzo ważną zaletą paneli jest ich świetna 

przepuszczalność wody. Nawierzchnia wzmocniona 

panelem jest niemal w 100% przepuszczalna i spra-

wia, że woda (padający deszcz) przenika przez nią tak 

samo jak przy zwykłej nawierzchni żwirowej czy zie-

mi. Dzięki temu nasza naturalna Eko – nawierzchnia 

nie wymaga systemu odprowadzania wody deszczo-

wej (brak konieczności projektu drenażowego) oraz 

przyłączenia do komunalnych rozwiązań, a co za tym 

idzie nie zmusza nas do opodatkowania z tytułu od-

bioru wód opadowych. Ten aspekt ekonomiczny to 

nie tylko oszczędności związane z podatkiem i syste-

mem odprowadzania deszczówki. To także recycling 

wody opadowej – dzięki przenikaniu nawierzchni 

deszczówka przedostaje się w głąb gleby, gdzie jesz-

cze bardziej ją użyźnia. Jednocześnie nie jest odpro-

wadzana niepotrzebnie do kratek.

zastosowanie:
 naturalne dla krajobrazu Eko-ścieżki

 place grillowe i ogrodowe

 podjazdy do garaży

 nawierzchnie ścieżek rowerowych

 podjazdy na posesje

 parkingi

 ścieżki na polach golfowych

 ścieżki zdrowia (w tym ścieżki dla 

niepełnosprawnych)

 wzmocnienie oczek wodnych

 alejki przykościelne i cmentarne
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montaż:
Panele Coregravel układa się szybko, łatwo i bez 

żadnego fachowego przygotowania. W zależności 

od warunków terenowych, np. podłoże, przepusz-

czalność wody, obciążenie – należy zwrócić uwagę 

na odpowiednie przygotowanie oraz utwardzenie 

terenu. Przy inwestycjach typu: przydomowe ścież-

ki żwirowe, place grillowe czy nawierzchnie altanek 

a także w przypadku terenu piaskowo-żwirowego 

– wystarczającym może być wyrównanie i utwardze-

nie podłoża oraz rozłożenie i wypełnienie panela.

Układanie paneli należy rozpoczynać zawsze w rogu 

lub w przypadku ścieżek zaczynając od jedne-

go z końców. Zaczepy typu panel – panel, muszą  

znajdować się u dołu i być zwrócone w kierunku  

układania.

W przypadku układania wzdłuż istniejących krawędzi 

należy zachować odstęp 1-2 cm – strefa dylatacyjna. 

Ułatwieniem przy układaniu jest fakt, że arkusz pane-

la jest rozmiaru 1200x800 mm, co znacznie ułatwia 

a także przyśpiesza ich układanie. W przypadku wy-

konania podjazdów oraz parkingów, warto zwrócić 

się o fachową pomoc do wykwalifikowanej firmy 

ogrodowej lub brukarskiej. Jeśli zaś zdecydujemy 

się na wykonanie we własnym zakresie, najlepiej jest 

przyjąć wykonanie podbudowy, jak pod kostkę.
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TRawnIk PoD konTRolĄ
Zwolennicy pięknych, naturalnych ogrodów wiedzą doskonale, że utrzymanie w ryzach „dzikości” wymaga 

o wiele więcej pracy niż pielęgnacja terenów zorganizowanych. Dużym problemem jest szczególnie zachowanie 

granic nawierzchni – rabat, żwirowych ścieżek. Nieodcięty trawnik wrasta w grządki, kora czy kamienie wysypują 

się na trawę, utrudniając koszenie. Z kolei zastosowanie betonowych krawędzi – krawężników, palisad, zmienia 

„naturalny” wygląd ogrodu. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie obrzeży Eko Bord.
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Pozwalają one w estetyczny sposób ograniczyć brze-

gi nawierzchni, a są przy tym niewidoczne, dlatego 

nie wpływają na stylistykę ogrodu. Wykonane z pla-

stycznego materiału, umożliwiają tworzenie naj-

rozmaitszych kształtów – także naturalnych łuków 

– w bardzo łatwy i szybki sposób (wystarczy naciąć 

tylną listwę obrzeża). Montaż Eko Bord nie wymaga 

zastosowania specjalistycznych narzędzi ani wyko-

nywania wykopów. Obrzeża układa się na podłożu, 

przytwierdzając je za pomocą gwoździ z tworzywa 

lub stalowych, a następnie zasypuje korą, kruszy-

wem czy po prostu ziemią, tak, że stają się one nie-

zauważalne.

Dla miłośników natury bardzo istotny jest też fakt, że 

produkcja Eko Bord przebiega w sposób ekologicz-

ny, z wykorzystaniem surowców wtórnych.

Jak widać obrzeża trwanikowe Eko Bord, doskonale 

i niezauważalnie ograniczając trawniki, ścieżki żwiro-

we, rabaty, rzeczywiście są idealnym rozwiązaniem 

dla zwolenników naturalnego ogrodu. Ale nie tylko 

dla nich, ponieważ Eko Bord są uniwersalne, świetnie 

sprawdzają się też przy wyznaczaniu innych typów 

nawierzchni, takich jak kostka brukowa, bruk klinkie-

rowy, płyty chodnikowe, kostka granitowa czy pane-

le Coregravel.
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zalety obrzeży eko Bord:
 możliwość swobodnego tworzenia  

przeróżnych kształtów brzegów  

nawierzchni;

 idealne do różnego rodzaju kostki brukowej, 

ścieżek żwirowo-grysowych oraz oddzielania kory 

od trawy;

 łatwy montaż bez konieczności wykonania 

wykopu oraz stosowania specjalistycznych 

narzędzi;

 estetyczne, optycznie niezauważalne ograniczenie 

brzegów nawierzchni;

 zaletą obrzeża EKObord jest wykonanie 

z surowców wtórnych

montaż obrzeży:
1. Przez nacięcie tylnej listwy obrzeża uzyskujemy 

możliwość tworzenia różnych kształtów 

nawierzchni.

2. Mocowanie obrzeży: do nawierzchni miękkich 

za pomocą gwoździ z tworzywa oraz za pomocą 

gwoździ stalowych do tłucznia i gliny.

3. Ostatnim etapem montażu obrzeży Eko Bord jest 

zasypanie kruszywem, korą itp., tak ażeby były 

one niewidoczne.

W przypadku montażu w temperaturze poni-

żej 5°C zaleca się stosowanie szczeliny dylata- 

cyjnej ok. 1,5 ~ 2,0 cm co +-5 mb.

zastosowanie obrzeży:
 EkoBord UNI – wysokość 45mm – kostka brukowa 

gr. 6 cm lub granit 6x8, kratki trawnikowe, płyty 

chodnikowe i tarasowe.

 EkoBord MAX – wysokość 58mm – kostka 

brukowa gr. do 8 cm lub granit 8x11, kratki 

trawnikowe, idealna wysokość na rabaty, 

odpowiednia ilość kory przykryje korzeń.

 EkoBord GRAND – wysokość 78mm – kamień 

polny, granit 15x17, kostka gr. 10 cm, ogrodowe 

rabaty.



Tanie bezproblemowe utwardzanie chodników, podjazdów, parkingów 
i innych nawierzchni.
Nie rozjeżdżamy, wolne od kolein , żwir pozostaje stabilny.
Utwardzona nawierzchnia pozostaje przepuszczalna dla wody, brak podtopień.
Od spodu zabezpieczone wprasowaną geowłókniną budowlaną, nie przerasta, 
nie wciska się w ziemię.
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