Záhonov˘ obrubník

Opracování:

Záhonov˘ obrubník

5

5

5

5

UÏití a popis: Pfiemístiteln˘ zahradní chodník
posuvn˘ zhotovíme z desek CETRIS® HOBBY
tlou‰Èky 24 mm. Na pochÛzí vrstvu potfiebujeme odfiezy ‰iroké 170 mm v délce 1 250 mm.
Na spojovací díl pouÏijeme desky CETRIS®
v délce 340 mm.

Záhonov˘ obrubník CETRIS® HOBBY lze opracovávat stejn˘mi nástroji jako cementotfiískové
desky CETRIS® BASIC. Obrubník je moÏno vrtat,
fiezat, popfiípadû frézovat. Pro opracování obrubníku se doporuãuje pouÏít nástroje opatfiené tvrdokovem, pro pfiípad dûlení pouÏít ruãní
kotouãovou pilu s moÏností nastavit kotouã pro
vytváfiení ‰ikm˘ch fiezÛ. Pfii opracování dochází
ke vzniku jemného prachu, kter˘ není zdraví
‰kodliv˘, pfiesto se doporuãuje jeho odsávání.

Spotfieba desek CETRIS®
a ostatních materiálÛ:
Na jeden modul zahradního posuvného
chodníku potfiebujeme:
• CETRIS® HOBBY tl. 24 mm
– 1 250 x 170 mm 2 ks
• CETRIS® HOBBY tl. 24 mm
– 340 x 170 mm 3 ks
• 12 ks vrutÛ délky 40 mm
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Záhonov˘ obrubník CETRIS® HOBBY je urãen
k vymezení tvaru zahradních záhonÛ a chodníkÛ. Obrubník je moÏno osadit do betonového
loÏe, popfiípadû pfiímo do r˘hy a obsypat
zeminou. Obrubníky se kladou na sraz, pro dosaÏení pfiímosti se doporuãují ukládat pomocí
dfievûné latû nebo natáhnutého provázku. Pfii
ohraniãení lomen˘ch ploch se obrubník zkrátí
a ‰ikm˘m fiezem se upraví boãní hrany na poÏadovan˘ tvar.

DlaÏdicov˘ zahradní chodník
s obrubníkem
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UÏití:

Záhonov˘ obrubník CETRIS® HOBBY je deska pravoúhlého formátu o rozmûru 1 250 x 250
x 28 mm, která vzniká dûlením standardního formátu desky CETRIS®. Horní hrana je oboustrannû
zkosena, boãní hrany jsou frézováním upraveny pro vzájemné spojení (pero + dráÏka). Obrubníky
je moÏno fiezat, vrtat popfiípadû frézovat.

Záhonov˘ obrubník CETRIS® HOBBY lze opracovávat stejn˘mi nástroji jako cementotfiískové
desky CETRIS® BASIC. Obrubník je moÏno vrtat,
fiezat, popfiípadû frézovat. Pro opracování obrubníku se doporuãuje pouÏít nástroje opatfiené tvrdokovem, pro pfiípad dûlení pouÏít ruãní
kotouãovou pilu s moÏností nastavit kotouã pro
vytváfiení ‰ikm˘ch fiezÛ. Pfii opracování dochází
ke vzniku jemného prachu, kter˘ není zdraví
‰kodliv˘, pfiesto se doporuãuje jeho odsávání.

Zahradní chodník
posuvn˘
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v‰echny hodnoty v mm

Pfii osazení do betonového loÏe je nutné minimální uloÏení obrubníku 100 mm. Nad záhon (popfiípadû nad chodník) mÛÏe obrubník pfiesahovat max.100 mm. Podkladní beton musí b˘t minimálnû tfiídy B10.

DlaÏdicov˘ zahradní chodník s obrubníkem

Pfii osazení obrubníkÛ do r˘hy a obsypu zeminou mÛÏe obrubník nad záhon (popfiípadû nad
chodník) pfiesahovat max. 50 mm. Pfii osazení
je tfieba obrubník zajistit proti vyboãení z roviny
dodateãn˘m spojením, napfiíklad pomocí ocelové pásoviny, pfiiloÏené k obrubníkÛm a kotvené
vruty nebo ‰rouby.
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