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Montáž obrubníků geoBORDER v zahradě
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Podívejte se,

jak se to dělá!

Podívejte se,

jak se to dělá!

Pokud používáte obrubníky rovné, stačí vkládat hřeby ob jeden otvor (tj. použít 3 hřeby 
na každý obrubník). Při vytváření oblouků je nutné dávat hřeb do každého otvoru (tj. 6-7 
hřebů na každý obrubník).

Pro fixaci obrubníku použijte plastové nebo kovové hřeby. Pro měkké podloží (např. 
zemina) jsou vhodné plastové hřeby geoPIN, pro pevnější podloží (jíl, zhutněný podklad) 
jsou vhodné kovové hřeby geoNAIL.

Obrubníky nemontujte při teplotách nižších než + 10°C (při tvarování do oblouku + 15°C). 

Důležité informace:

Vyznačte požadovaný průběhu
obrubníků pomocí provázku
napnutého na kolíky, oblouky
můžete vytyčit zahradní hadicí.

Chcete-li vytvořit oblouk, nastřihněte
obrubník zahradními nůžkami v dolní
části dle obrázku. Pokud vystřihnete
segmenty úplně, můžete vytvořit
vnitřní i vnější oblouk.

Pospojujte jednotlivé obrubníky
pomocí zámků, které se nachází
na začátku a konci každého obrubníku.
Můžete si pomoci gumovou palicí.

Rýčem prořízněte trávník a vyhlubte
rýhu pro obrubník. Hloubku zvolte dle
výšky obrubníku (nebo o něco vetší).

Obrubníky uložte na požadované
místo, upravte tvar a srovnejte výšku
a zafixujte kotevními hřeby.

Okamžitě po pokládce zahrňte
obrubník zeminou, kůrou nebo
dekorativním kamenivem!
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Montáž obrubníků geoBORDER kolem dlažby
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Pospojujte jednotlivé obrubníky
pomocí zámků, které se nachází
na začátku a konci každého obrubníku.
Můžete si pomoci gumovou palicí.

Vytvarujte z obrubníků požadovanou
plochu. Chcete-li vytvořit oblouk,
nastřihněte obrubník zahradními
nůžkami v dolní části dle obrázku.

Pokládku zámkové dlažby proveďte
dle montážních pokynů výrobce.
Obrubník pokládejte na zpevněný
podklad, těsně k zámkové dlažbě.

 Obrubníky fixujte do podkladu
pomocí kovových hřebů geoNAIL
(dl. 25 cm, Ø 8 mm). 

Důležité informace:

Veškeré informace v tomto návodu, zejména návrhy na použití a zpracování našich výrobků, vycházejí z našich 
současných zkušeností a znalostí, a jsou poskytovány v dobré víře. Týkají se běžných případů, přičemž se 
předpokládá, že výrobky jsou skladovány a použity přiměřeným způsobem. Vzhledem k tomu, že výrobek se 
pokládá na různých podkladech a za odlišných pracovních podmínek, nezakládají ani tyto pokyny, ani případné 
ústní poradenství, žádnou odpovědnost nebo záruku za výsledek práce, ať již z jakéhokoliv právního vztahu. 
Uživatel je vždy povinen prověřit, zda jsou výrobky vhodné pro daný účel použití a zda má aktuální verzi návodu. 
Změny údajů o výrobcích zůstávají vyhrazeny. Obecně platí naše všeobecné obchodní a záruční podmínky.

Tento montážní návod je majetkem společnosti PROSTAVBU s.r.o. a je chráněn autorskými právy. Žádná reprodukce 
nebo prezentace obsahu, částečná nebo celková, nemůže být provedena bez předchozího písemného souhlasu autora.

Pokud používáte obrubníky rovné, stačí vkládat hřeby ob jeden otvor (tj. použít 3 hřeby 
na každý obrubník). Při vytváření oblouků je nutné dávat hřeb do každého otvoru (tj. 6-7 
hřebů na každý obrubník).

Zhutněné podloží pod dlažbou musí přesahovat  alespoň 15 cm za kraj obrubníku.

Obrubníky montujte až po položení dlažby, ale před tím, než plochu dlažby zhutníte 
vibrační deskou.

Výšku obrubníku zvolte tak, aby horní okraj osazeného obrubníku byl nepatrně pod 
úrovní dlažby. Až dlažbu zhutníte vibrační deskou, dlažba si sedne a budou lícovat. Do 
výšky obrubníku je potřeba zohlednit nejen výšku dlažby ale i kladecí vrstvy. Například 
pro dlažby s výškou 6 cm volíme obrubník GB78, pro dlažby 4 cm obrubník GB58.

Obrubníky nemontujte při teplotách nižších než + 10°C (při tvarování do oblouku + 15°C). 

Obrubník pokládejte přímo na zhutněné podloží, ne na vyrovnávací kladecí vrstvu pod 
dlažbou (obvykle drcené kamenivo 4-8 mm).

Podívejte se,

jak se to dělá!
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Dlažby geoSYSTEM

Obrubníky geoBORDER

Kotvící hřeby a parkovací značky

GE50 max: 5 cm výška 
GE40 max: 4 cm výška 

S60s: 4 cm výška 

GE40: 4 cm výška 
GE30: 3 cm výška 

S60: 4 cm výška 

GB78  7,8 cm: výška GB58  5,8 cm: výška GB45  4,5 cm: výška 

GP40: 4 cm výška GE25: 2,5 cm výška 

500x500 mm

100 cm 100 cm 100 cm

500x500 mm

GP38: 38 cm délka GP25 24 cm: délka 

410x410 mm 385x385 mm

605x405 mm 600x400 mm

GN25 25 cm: délka 

geoPIN geoPEG geoNAIL

GP50 50 cm: délka 
GM10 25 cm: délka 

geoMARKER

průměr 100 mm

Přehled sortimentu geoPRODUCT

www.zatravnovaci-dlazby.cz
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