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Ogrodzenie od zawsze 
miało ogromną wartość 
symboliczną i użytkową. 

Kiedyś chroniło i strzegło 
prywatności, dziś 

manifestuje nasz gust 
i odrębność od innych 

posesji. Warto przyjrzeć 
się ofertom rynkowym 

z zakresu konstruowania 
ogrodzeń i wybrać coś, 
co najlepiej odda ducha 
naszego domu i ogrodu.

TEKST: JOANNA KULIK

murami
Za siedmioma 

Przed burzą
Te niezwykłe metalowe ogrodzenia marki Casaverde wycinane są 
techniką laserową. Ogrodzenia są projektowane indywidualnie. 
Powstają w limitowanych seriach, na specjalne zamówienie 
klientów. Jest to propozycja dla tych, którzy lubią się wyróżniać.
Cena: od 320 zł netto/m²
WWW.CASAVERDE.COM.PL
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Wybór 
materiałów do ogrodzeń jest 

ogromny. Inwestorzy zwraca-

ją bowiem coraz większą uwa-

gę na estetykę i design ogrodzenia, a także 

uwzględniają jego harmonię z krajobrazem 

i budynkami. Nie bez znaczenia są też aktu-

alne trendy oraz trwałość i odporność kon-

strukcji. Zasadniczy wybór zwykle zawieszo-

ny jest pomiędzy propozycjami klasycznymi 

a nowoczesnymi, lecz możemy również po-

stawić na eklektyzm i dowolnie komponować 

ogrodzenie z różnych materiałów. Połącze-

nie drewna z metalem lub betonem czy na-

turalnego kamienia z elementami kowalstwa 

artystycznego może dać zaskakujące efekty, 

dzięki którym nasza posesja będzie wyróż-

niać się spośród dziesiątek innych. 

Mimo że indywidualne rozwiązania są za-

wsze interesujące, część z  nas poszukuje 

propozycji bardziej dyskretnych i  standar-

dowych. Z pewnością należą do nich ogro-

dzenia z paneli stalowych lub aluminiowych. 

Co istotne, ich górne końce można wzboga-

cić elementami dekoracyjnymi, a same przę-

sła ozdobić ręcznie wykuwanymi dekorami. 

Tak wykonane moduły łączy się ze słupkami 

z tego samego materiału lub umieszcza mię-

dzy konstrukcjami z cegieł czy betonu. Jeśli 

zależy nam jednak na szczypcie oryginalno-

ści, przęsła możemy wykuć na zamówienie 

i wstawić np. pomiędzy elementy kamienne. 

Ciekawym wariantem ogrodzeń panelowych 

są gabiony. Metalowa konstrukcja opiera się 

na siatce, którą wypełnia się żwirem, kamie-

niami lub drewnem. Koneserzy niebanalnych 

pomysłów mogą z  kolei wzbogacić swoje 

ogrodzenia o  kamienne płaskorzeźby lub 

zainwestować w wycinane techniką lasero-

wą metalowe ażury.

Do  budowy ogrodzeń świetnie nadaje się 

również klinkier, z którego najczęściej wyko-

nuje się podmurówki i słupki. Aby uzyskać 

ciekawy efekt, możemy dobrać zarówno 

kolor, jak i i fakturę cegły. Szczególnie efek-

townie wyglądają ogrodzenia kamienne, 

przywodzące na myśl stare mury. Do takiej 

konstrukcji nadają się różne rodzaje kamieni: 

bazalt, kwarcyt, a nawet rzeczne otoczaki. 

Efekty ozdobne uzyskamy, używając łatwiej-

szego w obróbce wapienia i piaskowca.

Miłośnicy nowoczesności mogą zainwesto-

wać w ogrodzenia z paneli betonowych. Kon-

strukcja betonowa, poza walorami estetycz-

nymi, jest również odporna na niekorzystne 

warunki atmosferyczne. Beton w  formie 

kształtek może posłużyć do budowy słup-

ków i  podmurówki. Przestrzeń pomiędzy 

słupkami można wypełnić z kolei przęsłami 

stalowymi lub drewnianymi sztachetami.  n

Panel Zenturo
Metalowe panele można wypełnić np. kamieniami, bądź 
pozostawić puste. Panel zgrzewany jest naprzemiennie 
z drutów o trzech rozmiarach oczek i montowany na słupach 
Bekaclip przy pomocy obejm łączonych śrubą. Oczka paneli 
Zenturo można wypełniać pikselami, taśmą stalową Perfo lub 
taśmą Flexo z tworzywa sztucznego. Cena za panel: od 82,74 
do 194,43 zł netto (w zależności od wysokości panelu)
WWW.BETAFENCE.PL

Kamienne
Ogrodzenia kamienne to coś dla 
wielbicieli tradycji w najlepszym stylu. 
Takie mury są inwestycją na lata, która 
zwróci się w postaci estetycznego 
otoczenia domu. Ogrodzenia marki 
Perskie Oko dają nam ogromne 
pole do popisu, jeśli chodzi o wybór 
surowców, faktury i kolorystyki. 
Do budowy murów wykorzystuje 
się m.in.: granity, piaskowce, bazalt, 
łupek kwarcytowy, łupek tatrzański, 
marmury i trawertyn.
WWW.PERSKIEOKO.PL
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Arch. Kamila Macudzińska,  Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Dobrze zaplanowane i odpowiednio wykonane ogrodzenie powinno być spójne ze stylem architektury budynku – musi paso-
wać do formy bryły, elewacji i elementów wykończenia, a także do charakteru sąsiednich domów. Najbardziej dekoracyjne są 
ogrodzenia z przęseł ażurowych. Modne są połączenia 2–3 materiałów – cegły, kamienia lub betonu z drewnem lub metalem. 
Aby uzyskać atrakcyjny efekt wizualny warto zastosować ten sam lub podobny materiał, którym ozdobiono elewację. Wzór 
przęseł powinien być zbliżony do balustrad balkonów, tarasów i schodów zewnętrznych. Nie należy zapominać o takich deta-
lach, jak skrzynka na listy, pojemnik na gazety i ulotki reklamowe, tabliczka z numerem domu czy domofon. Nieestetyczny kon-
tener na śmieci można ukryć za subtelnym ekranem wykończonym drewnem, klinkierem lub tynkiem mineralnym. Atrakcyjną 
ozdobą ogrodzeń jest naturalna zieleń roślin – po przęsłach może piąć się bluszcz, kolorowe kwiaty lub winogrona. Ciekawą al-
ternatywą ogrodzenia jest żywopłot, którego ekologiczna forma będzie się doskonale prezentować na każdej działce. Przytul-
ny i niepowtarzalny nastrój można także stworzyć dzięki subtelnej grze świateł. Warto pamiętać o tym, że podczas planowania 
wszystkich dekoracji najważniejszy jest umiar – końcowy efekt nie może przytłoczyć piękna samej architektury. 

Vario
Postarzane bloczki Vario można wykorzystać do tworzenia elementów małej 
architektury, takich jak: klomby, donice, ławki, murki, ale także do ogrodzeń. 

Posiadają obijaną strukturę i dostępne są w trzech melanżowych kolorach: 
piaskowym, szaroczarnym i brązowym.Cena: 2,40 zł za sztukę

WWW.SEMMELROCK.PL

Gazony Profl or
Gazony Profl or fi rmy Joniec to dekoracyjne 

elementy ogrodowe, które mają zastosowanie 
przy budowie murów ogrodzeniowych, 

ekranów dźwiękochłonnych, umocnieniach 
skarp i nasypach. Dwa wymiary pozwalają 

na różnorodne aranżacje, a dostępne odcienie 
umożliwiają dopasowanie do charakteru 

otoczenia. Atutem gazonów jest możliwość 
obsadzania kwiatami, skalniakami lub 

iglakami. Cena: od 19 zł do 29 zł za sztukę
WWW.JONIEC.PL

Exterior
Płyty z betonu architektonicznego sprawdzają się nie tylko we wnętrzach. 
Dzięki impregnacji okładziny, beton concreAte jest odporny na działania 
pogody i może być z powodzeniem wykorzystywany w projektach 
ogrodzeń. Beton wzmocniony jest włóknem polipropylenowym, 
a elementy ogrodzenia są niemal od razu gotowe do montażu. Dostępne 
formaty płyt to 150x60, 120x60 i 60x60 cm. Do wyboru są cztery odcienie 
w dwóch wersjach systemu montażu. Cena: w zależności od rozmiaru płyt
WWW.CONCREATE.PL

Andrewex 
Drewno to niezwykle plastyczny i wdzięczny 

materiał, z którego wykonuje się zarówno 
tradycyjne, jak i nowoczesne ogrodzenia. 
Różnorodne sposoby wykorzystania tego 

surowca pozwalają na dowolność w wyborze 
jego rodzaju i koloru. Drewniane ogrodzenia 

sprawdzą się zwłaszcza przy domach 
zbudowanych w pobliżu natury. Prezentowany 

na zdjęciu model wykonany jest z suszonego 
drewna sosny, potrójnie lakierowanego. Cena: 

od 37,90 zł za element
WWW.ANDREWEX.COM.PL
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