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W harmonii  
z naturą. 

geoSYSTEM  
G4 max  

 

Optymalne 
rozwiązanie dla 

największych. 

geoSYSTEM  
G3 

 

Wszystko 
na swoim 

miejscu

geoSYSTEM  
S60s  

 

Nawet  
w najtrudniejszych 

warunkach. 

Montaż  
geoSYSTEM 

geoGRASS 
Nasiona traw. 

geoMARKER 
Znacznik 

parkingowy. 

geoBORDER  
45/58/78 

 

Nieograniczone  
możliwości.

geoSYSTEM  
 

Wprowadzenie  
i zastosowanie. 

geoSYSTEM  
G4  

 

Uniwersalne 
zastosowanie. 

geoSYSTEM  
G5max  

 

Maksymalna 
wytrzymałość na 

obciążenie.

geoSYSTEM  
S60 

 

Wytrzymałość, 
która zaskakuje. 

spis treści//

Innowacyjne i ekologiczne 
rozwiązania geoPRODUCT 
przeznaczone są do 
wykonywania umocnień 
nawierzchni.

geoPRODUCT



Tworzywo, z którego wykonana jest 
kratka geoSYSTEM, jest obojętne 
dla środowiska, odporne na warunki 
atmosferyczne (wilgoć, skrajne 
temperatury) i promienie słoneczne. 
Do produkcji wykorzystany jest w pełni 
przetwarzalny granulat (PP PE HDPE) 
pochodzący w 100% z recyklingu, który 
spełnia rygorystyczne wymagania norm 
polskich i europejskich.
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DBAMY O ŚRODOWISKO

 
 

100% recycling  
Nasze produkty wytwarzamy z tworzywa 
pochodzącego w 100% z recyclingu  
– skupujemy odpady, mielimy, zagęszczamy 
i wtryskujemy. W ten sposób otrzymujemy 
nowy produkt ze starego.

100% recycled 
Wszystkie nasze produkty mogą być 
ponownie przetworzone. 

Wpływ na środowisko 
Nieszkodliwe dla środowiska i neutralne dla 
wód gruntowych. 

Wytrzymałość 
Produkty są odporne na działanie kwasów, 
ługów, soli drogowej, amoniaku, kwaśnych 
deszczy i alkoholi. 

Wodoprzepuszczalność 
Nawierzchnia wzmocniona eko kratą jest 
praktycznie w 100% wodoprzepuszczalna. 
Wody opadowe przenikają do gruntu, 
zapobiegają powodziom.

Żywa nawierzchnia  
z geoSYSTEM 
Zielone nawierzchnie w miastach mają 
pozytywny wpływ na wilgotność, 
regulują przepływ powietrza, tłumią fale 
akustyczne, pełnią rolę filtrującą powietrze. 

Powierzchnia  
biologicznie czynna 
Eko krata geoSYSTEM obsadzona trawą 
może być traktowana jako powierzchnia 
biologicznie czynna.

W HARMONII  
Z NATURĄ

BIERZEMY 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZA TO CO 
PRODUKUJEMY. 
RECYCLING POMOŻE 
NAM UTRZYMAĆ  
W CZYSTOŚCI NASZE 
ŚRODOWISKO.

100% RECYCLING
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geoSYSTEM to ażurowe płyty z tworzywa, 
które metodą wtykową łączy się w jednolitą 
nawierzchnię. To produkt kompromisowy 
– godzi surowe wymagania dotyczące 
wytrzymałości z dążeniem do zachowania 
naturalnego charakteru zagospodarowanej 
powierzchni. Idealnie sprawdza się na 
rozległych terenach zielonych, podjazdach, 
drogach dojazdowych, parkingach, skarpach  
i chodnikach. 

Po zasianiu trawy lub zastosowaniu innego 
wypełnienia kratka staje się praktycznie 
niewidoczna, dzięki temu projektanci  
i inwestorzy mogą w pełni wykorzystywać 
estetyczne walory naturalnej nawierzchni, 
projektować obszary o zmiennej kolorystyce 
czy fakturze. Nośność i trwałość nawierzchni 
zależy od przygotowania prawidłowej 
podbudowy, która jest odpowiedzialna 
za stabilność i odprowadzanie wody. 
Nawierzchnia taka wykazuje jednocześnie 
dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne  
– rozjeżdżanie, wycieranie i wydeptywanie.

geoSYSTEM
 
G5 
max

 
G4 
max

G4 G3 S60 S60s

PRZEMYSŁ, BUDOWNICTWO

drogi pożarowe

parkingi trawiaste 

parkingi żwirowe

drogi dojazdowe

pobocza dróg

place manewrowe

osiedlowe miejsca postojowe, drogi 

torowiska tramwajowe

wzmocnienia skarp, nasypów

rowy melioracyjne

REKREACJA

ścieżki piesze i rowerowe

lotniska – lądowiska

pola golfowe

campingi

padoki, stadniny koni

DOM I OGRÓD

wjazd do garażu, na posesję

ścieżki w ogrodzie

zabezpieczenie trawnika  
przed zwierzętami

brzegi i dno stawów

otoczenie domu (drenaż żwirowy)

KOSTKA BRUKOWA,  
PŁYTA BETONOWA 

KRATKA TRAWNIKOWA  
KRATKA PARKINGOWA 

powierzchnia nieprzepuszczalna,  
woda opadowa odprowadzana jest  
do kanałów burzowych

niezakłócony obieg wody w glebie,  
powierzchnia wodoprzepuszczalna prawie  
w 100% 

powierzchnia biologicznie czynna: do 50% powierzchnia biologicznie czynna: do 90%

pokrycie powierzchni roślinnością:  
0-60%

pokrycie powierzchni roślinnością :  
blisko 80-90%

chłonięcie wody przez materiał: ok. 20% chłonięcie wody przez materiał: 0%

ciężka fizycznie i optycznie nawierzchnia naturalny charakter zagospodarowanej  
nawierzchni

waga: ok. 120 kg/ mkw waga: ok. 5,6 – 7,8 kg/ mkw

transport: ze względu na dużą wagę  
wysoki koszt 

transport: niskie koszty, łatwy

montaż: 10-60 mkw/h, wysoki koszt, montaż: 60-150 mkw/h, niski koszt,  
prosty i szybki

elastyczność: brak, nierównomierne  
przenoszenie siły na nierównych  
nawierzchniach, ryzyko uszkodzenia

elastyczność: tak, równomierne przenoszenie 
siły pod wpływem nacisku

konieczność składowania zużytego,  
zepsutego materiału

przeróbka zniszczonego materiału – recycling

niska odporność na temperatury,  
w połączeniu z wodą możliwość  
osadzania, pękania nawierzchni

odporność na działanie niskich i wysokich  
temperatur, nawierzchnia nie nagrzewa się

cena materiału: porównywalna cena materiału: porównywalna

koszt ułożenia: ok. 30% wyższy koszt ułożenia: ok. 30% niższy

koszt transportu: ok. 5 krotnie wyższy koszt transportu: ok. 5 krotnie niższy

DLACZEGO EKO KRATKA,  
A NIE BETONOWA PŁYTA AŻUROWA?

PRZESTRZEŃ  
BEZ OGRANICZEŃ

ZASTOSOWANIE

2

Certyfikaty 
 
Badania na wytrzymałość 
przeprowadzone przez:  
Politechnika Poznańska – Instytut 
Konstrukcji Budowlanych, Institut fur 
texttile Bau- und Umwelttechnik GmbH

Kontrola produkcji:  
Instytut Techniki Budowlanej – ITB

Zgodność z normą:  
PN-EN 13249:2002/A1:2006 

Zastosowanie na drogach pożarowych: 
Zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia  
w wodę oraz dróg pożarowych  
– Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030

Europejska Deklaracja  
Zgodności:

MOŻLIWE WYPEŁNIENIE 
EKO KRATKI

geoSYSTEM 
geoSYSTEM jest doskonałą 
alternatywą dla „ciężkich” 
(fizycznie i optycznie) betonowych 
płyt chodnikowych, betonowych 
płyt ażurowych, kostki brukowej, 
asfaltu i innych typów nawierzchni 
utwardzonej. 

str. 6 str. 7
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Kratki trawnikowe 
geoSYSTEM chronią 
nawierzchnię przed skutkami 
intensywnej eksploatacji 
(rozjeżdżanie, zadeptanie) 
jednocześnie ułatwiając 
wyrównywanie terenu.

Kratka geoSYSTEM 
G5max pozwala zachować 
naturalny charakter terenu, 
nie rezygnując jednocześnie  
z wysokich wymagań 
dotyczących wytrzymałości 
zagospodarowanej 
powierzchni. 

geoSYSTEM  
G5max  

8000 mkw trawnika  
w geoSYSTEM,  
Marina w Puławach

geoSYSTEM na drodze 
pożarowej Business Garden 
Warszawa

Zielona droga pożarowa

Lotnisko rekreacyjne

Tymczasowe miejsca postojowe, 
centrum handlowe Lubin

To pierwszy ekologiczny kompleks biurowy 
w Polsce. Na projekt składa się 7 budynków 
usytuowanych na działce o powierzchni 
6 hektarów z czego, aż 60% stanowi 
powierzchnia biologicznie czynna. 

Wzmocnione  
ścianki o grubości  
5mm. 

•	 drogi	pożarowe

•	 lotniska	–	lądowiska

•	 parkingi	trawiaste	

•	 drogi	dojazdowe

•	 pobocza	dróg

•	 place	manewrowe

•	 osiedlowe	miejsca	postojowe

•	 torowiska	tramwajowe

•	 campingi

3
Zastosowanie

Powierzchnia 
biologicznie  
czynna:  
 

80%  
powierzchnia  
wolna  
 

20%  
tworzywo 

Wytrzymałość na obciążenia:  
350 ton/ m2 (bez wypełnienia)

kg kg kg kg

MAKSYMALNA  
WYTRZYMAŁOŚĆ

Wymiary 50 x 50 cm

Wysokość ścianek 5 cm

Grubość ścianek 5 mm

Wielkość oczek
49 oczek  
7 cm x 7 cm  
(w jednej kratce)

Ilość na m2 4 szt.

Waga
 2,30 kg/ sztuka 
9,20 kg/ 1 m2

Stabilność wymiarów
+/- 3% ( -30°C  
do +50 ° C)

Trwałość materiału  minimum 10 lat

Dopuszczalny nacisk na oś 230 kN/ oś

Dane techniczne

Wypełnienie
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Kratka geoSYSTEM 
G4max to gwarancja 
wysokiej wytrzymałości, 
przy jednoczesnej 
optymalizacji zużycia 
kruszywa, dzięki mniejszej 
wysokości ścianek.

geoSYSTEM  
G4max  

•	 drogi	pożarowe

•	 lotniska	–	lądowiska	

•	 parkingi	trawiaste	

•	 parkingi	żwirowe

•	 drogi	dojazdowe

•	 pobocza	dróg

•	 place	manewrowe

•	 osiedlowe	miejsca	postojowe	

•	 torowiska	tramwajowe

•	 campingi

4
Zastosowanie

OPTYMALNE  
ROZWIĄZANIE  
DLA NAJWIĘKSZYCH

Powierzchnia 
biologicznie  
czynna:  
 

80%  
powierzchnia  
wolna  
 

20%  
tworzywo 

Dane techniczne

Wypełnienie

Wymiary 50 x 50 cm

Wysokość ścianek 4 cm

Grubość ścianek 5 mm

Wielkość oczek
49 oczek  
7 cm x 7 cm  
(w jednej kratce)

Ilość na m2 4 szt.

Waga
 1,80 kg/ sztuka 
7,20 kg/ 1 m2

Stabilność wymiarów
+/- 3% ( -30°C  
do +50 ° C)

Trwałość materiału  minimum 10 lat

Dopuszczalny nacisk na oś 230 kN/ oś

Parking przed marketem 
Piotr i Paweł

Zielona droga pożarowa,  
Sanktuarium w Bystrzycy Kłodzkiej

Osiedlowy parking, Środa Wielkopolska

Parking przed marketem 
Biedronka

Wytrzymałość na obciążenia:  
350 ton/ m2 (bez wypełnienia)

kg kg kg kg

str. 10 str. 11

Wzmocnione  
ścianki o grubości  
5mm. 



5
Miejsca parkingowe, 

osiedle we Wrocławiu

ZIelony parking, Warszawa Muranów

Nawierzchnia przed stadniną koni, boks, Baranówko

Uniwersalne zastosowanie 
kratki geoSYSTEM G4 
daje szerokie możliwości. 
Możliwość zastosowania 
trawy i kruszywa pozwala na 
wkomponowanie się kratki w 
każdy rodzaj zagospodarowania 
przestrzennego.

geoSYSTEM 
G4  

UNIWERSALNE  
ZASTOSOWANIE

Parking żwirowo-trawiasty, Malta Poznań

Trawiasty parking dla gości, Dom Zdrowia Lila w Ciechocinku

Wytrzymałość na obciążenia:  
250 ton/ m2 (bez wypełnienia)

•	 drogi	pożarowe

•	 parkingi	trawiaste	

•	 parkingi	żwirowe

•	 pobocza	dróg

•	 osiedlowe	miejsca	postojowe

•	 torowiska	tramwajowe

•	 wzmocnienia	skarp,	nasypów

•	 rowy	melioracyjne

•	 ścieżki	piesze	i	rowerowe

Zastosowanie

•	 lotniska	–	lądowiska

•	 pola	golfowe

•	 campingi

•	 padoki,	stadniny	koni

•	 wjazd	do	garażu,	na	posesję

•	 ścieżki	w	ogrodzie

•	 zabezpieczenie	trawnika	przed	zwierzętami

•	 brzegi	i	dno	stawów

•	 otoczenie	domu	(drenaż	żwirowy)

Wymiary 50 x 50 cm

Wysokość ścianek 4 cm

Grubość ścianek 3 - 4 mm

Wielkość oczek
49 oczek  
7 cm x 7 cm  
(w jednej kratce)

Ilość na m2 4 szt.

Waga
 1,40 kg/ sztuka 
5,60 kg/ 1 m2

Stabilność wymiarów
+/- 3% ( -30°C  
do +50 ° C)

Trwałość materiału  minimum 10 lat

Dopuszczalny nacisk na oś 170 kN/ oś

Powierzchnia 
biologicznie  
czynna:  
 

85%  
powierzchnia 
wolna  
 

15%  
tworzywo 

Dane techniczne

Wypełnienie

kg kg kg kg
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Wytrzymałość na obciążenia:  
250 ton/ m2 (bez wypełnienia)

6
•	 drogi	pożarowe

•	 parkingi	trawiaste	

•	 parkingi	żwirowe

•	 pobocza	dróg

•	 osiedlowe	miejsca	postojowe	

•	 torowiska	tramwajowe

•	 wzmocnienia	skarp,	nasypów

•	 rowy	melioracyjne

•	 ścieżki	piesze	i	rowerowe

•	 lotniska	–	lądowiska

•	 pola	golfowe

•	 campingi

•	 padoki,	stadniny	koni

•	 wjazd	do	garażu,	na	posesję

•	 ścieżki	w	ogrodzie

•	 zabezpieczenie	trawnika	 
	 przed	zwierzętami

•	 brzegi	i	dno	stawów

•	 otoczenie	domu	(drenaż	żwirowy)

Zastosowanie

geoSYSTEM  
S60

Wytrzymałość oraz wymiary 
kratki geoSYSTEM S60 
dają szerokie możliwości 
zastosowania zarówno  
na terenach prywatnych  
jak i komercyjnych.

Dane techniczne

Powierzchnia 
biologicznie  
czynna:  
 

83%  
powierzchnia 
wolna  
 

17%  
tworzywo 

Wymiary 60 x 40 cm

Wysokość ścianek 4 cm

Grubość ścianek 3 mm

Wielkość oczek
54 oczka  
7 cm x 7 cm  
(w jednej kratce)

Ilość na m2 4,2 - 4,4 szt.

Waga  1,45 kg/ sztuka

Stabilność wymiarów
+/- 3% ( -30°C  
do +50 ° C)

Trwałość materiału  minimum 10 lat

Dopuszczalny nacisk na oś 170 kN/ oś

Wypełnienie

WYTRZYMAŁOŚĆ  
KTÓRA ZASKAKUJE

Tymczasowe parkingi na obszrze 14 tys. m2, 
Motoarena Toruń

przed...

i po

Zielony parking, 
Uniwersytet w Toruniu

Stadion żużlowy, Motoarena Torun

kg kg kg kg
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Wytrzymałość na obciążenia:  
120 ton/ m2 (bez wypełnienia)

•	 parkingi	żwirowe-	auta	osobowe

•	 wjazd	do	garażu,	na	posesję

•	 ścieżki	piesze	i	rowerowe

•	 pola	golfowe

•	 campingi

•	 padoki,	stadniny	koni

•	 ścieżki	w	ogrodzie

•	 zabezpieczenie	trawnika	 
	 przed	zwierzętami

•	 otoczenie	domu	(drenaż	żwirowy)	

Zastosowanie

WSZYSTKO  
NA SWOIM MIEJSCU

Wjazd na prywatną posesję, 
Poznań

Żwirowy parking przed firmą, 
Koszalin

Podwórko przed przedszkolem, 
Poznań

Stadnina koni, Neustad Niemcy

Parking z kruszywa przed bankeim, 
Poznań

Powierzchnia 
biologicznie  
czynna:  
 

86%  
powierzchnia  
wolna  
 

14%  
tworzywo 

Dane techniczne

Wypełnienie

Wymiary 50 x 50 cm

Wysokość ścianek 3 cm

Grubość ścianek 4 mm

Wielkość oczek
49 oczek  
7 cm x 7 cm  
(w jednej kratce)

Ilość na m2 4 szt.

Waga
 1,20 kg/ sztuka 
4,60 kg/ 1 m2

Stabilność wymiarów
+/- 3% ( -30°C  
do +50 ° C)

Trwałość materiału  minimum 10 lat

Dopuszczalny nacisk na oś 80 kN/ oś

geoSYSTEM  
G3 Idealnie nadaje się do 

zastosowania kruszywa,  
co szczególnie sprawdza się 
na parkingach i wjazdach na 
posesję.

kg kg kg kg
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•	 parkingi	żwirowe-	auta	osobowe

•	 parkingi	dla	rowerów

•	 wzmocnienia	skarp,	nasypów

•	 rowy	melioracyjne

•	 brzegi	i	dno	stawów

•	 otoczenie	domu	(drenaż	żwirowy)

Zastosowanie

kg kg kg kg
Wytrzymałość na obciążenia:  
100 ton/ m2 (bez wypełnienia)

NAWET  
W NAJTRUDNIEJSZYCH  
WARUNKACH

Powierzchnia 
biologicznie  
czynna:  
 

90%  
powierzchnia 
wolna  
 

10%  
tworzywo 

 
Do wypełnienia  
kratki zaleca się przede 
wszystkim kruszywo lub 
roślinność.

Dzięki dużym oczkom 
można zasadzić wiekszą 
roślinność.

Dane techniczne

Wypełnienie

Wymiary 605 x 405 cm

Wysokość ścianek 4 cm

Grubość ścianek 3 mm

Wielkość oczek
15 oczek  
12 cm x 12 cm  
(w jednej kratce)

Ilość na m2 4 szt.

Waga
 0.8 kg/ sztuka 
3,20 kg/ 1 m2

Stabilność wymiarów
+/- 3% ( -30°C  
do +50 ° C)

Trwałość materiału minimum 10 lat

Dopuszczalny nacisk na oś ruch pieszy

Opaska drenażowa 
wokół hali, Warszawa

Osiedle Malownicze, Wrocław

Wzmocnienie nasypu, 
Stary Browar-Poznań 

Rów melioracyjny, 
Nowy Gołębin

przed

Wzmocnienie skarpy, 
Warszawa

geoSYSTEM  
S60s

Kratka geoSYSTEM S60s 
przeznaczona jest do 
powierzchni trudnych, 
takich jak skarpy, rowy 
melioracyjne czy drenaże 
wokół domu.
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WARSTWA WYRÓWNUJĄCA  
grubość 3-5 cm, piasek podsypkowyWARSTWA WYRÓWNUJĄCA  

grubość 3-5 cm, piasek 
podsypkowy 

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

GRUNT RODZIMY  
nawierzchnia ze spadkiem 1-1,5%

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

KRATKA Z KRUSZYWEM 
Kruszywo frakcji 5-20 mm

WARSTWA NOŚNA 
grubość 10-55 cm, 
mieszanka kruszywa 
łamanego frakcji 0-63 mm

WARSTWA NOŚNA 
grubość 10-55 cm, 
mieszanka kruszywa 
łamanego frakcji 0-63 mm

montaż 
geoSYSTEM

Elementy systemu tworzą 
jedną dużą płytę, zapewniając 
równomierne rozłożenie 
obciążeń, co przeciwdziała 
powstawaniu kolein pod kołami 
samochodów. Kratki łączone są 
samoblokującymi zaczepami. 

•	 Ruch	pieszy		 	 10	cm

•	 Samochody	osobowe	 20-25	cm

•	 Samochody	ciężarowe		 45-55	cm

•	 Drogi	pożarowe		 45-55	cm9
Wysokość podbudowy

Warstwy podbudowy

Instrukcja	montażu	eko	kratki	geoSYSTEM

1.   
Wytyczyć kształt nawierzchni za pomocą  
palików i sznurka.

2.   
Wybrać ziemię na odpowiednią głębokość – 
zależną od charakteru planowanej nawierzchni.

4.   
Wypełnić warstwą nośną, a następnie wyrów-
nać ją i ubić zagęszczarką.

3.   
Podłoże wyrównać i zagęścić mechanicznie.

5.   
Na warstwie nośnej wysypać piasek  
i równomierne rozprowadzić.

6.   
Kratki układać rzędami, łączyć zaczepami  
(można użyć młotka gumowego).

7.   
Powierzchnię wyłożoną kratkami wyrównać 
zagęszczarką lub walcem ogrodowym. 

8.   
Kratki wypełniać kruszywem lub mieszanką 
pod trawnik.

rozprowadzenie warstwy 
wyrównującej 

rozprowadzenie warstwy nośnej
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Realizacje	geoSYSTEM

Annowo, Lądowisko leśne 

Na pasie startowym o długości 500 
mb, szerokości 36 m czyli na 18000 
mkw, lotnisko jest wzmocnione eko 
kratką trawnikową geoSYSTEM G4. 
Ułożoną kratę zasypano humusem i 
wykonano hydrosiew trawy. 

Wykonawca to Skanska S.A., 
inwestor Nadleśnictwo Gołąbki.

Centrum Poznania, dziedzinec 
kamienicy ‚Pod Szczerbatym’

Na niewielkim terenie deweloper 
musiał wykonać miejsca postojowe 
dla samochodów, a jednocześnie 
chciał zapewnić mieszkańcom trochę 
zieleni.

Na wodoprzepuszczalnej podbudowie 
z kruszywa łamanego, ułożono 
geoSYSTEM G4. Krata parkingowa 
została zasypana ziemią i obsiana 
mieszanką traw geoGRASS.

Dziedziniec zyskał naturalny 
charakter, a samochody mogą 
swobodnie parkować na zielonych 
miejscach.

Warszawa, Osiedle Zielona Italia

Droga pozarowa oraz miejsca postojowe wzmocnione geoSYSTEM G4 i obsadzone trawą

Puławy, Marina 

Na obszarze 8000 mkw zastosowano 
geoSYSTEM G5 max. Kratkę wykorzystano 
do wzmocnienia nawierzchni miejsc 
campingowych, placów piknikowych, dróg 
dojazdowych do garaży, do slipowania łodzi.

Nawierzchnia jest wzmocniona, wytrzymuje 
maksymalne obciążenia, a jednocześnie 
pozostaje zielona.
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Praktyczne	wskazówki

•	 Stabilność	nawierzchni	oraz	odporność	
na działanie obciążenia gwarantuje 
odpowiednio wykonana podbudowa. 
Rodzaj podbudowy powinien być 
określony w projekcie budowlanym. 
Prawidłowe wyrównanie i ubicie 
warstwy nośnej i wyrównującej daje 
pewność, iż kratki nie uszkodzą się pod 
kołami samochodów, a na drodze nie 
będą tworzyły się doły i koleiny.

•	 Wysokość	podbudowy	zależy	od	
przeznaczenia nawierzchni oraz 
warunków regionalnych.  
Na gruntach mniej przepuszczalnych (np. 
glina) zaleca się podbudowę o ok. 20 cm 
głębszą

•	 Układanie	kratek	rozpoczynamy	od	
wyprowadzenia narożnika, zaczepy 
pierwszej kratki wyznaczają kierunek 
układania kolejnych,  kratki można 
łatwo przycinać ręczną piłą tarczową 
(tzw. gumówką), piłą łańcuchową lub 
brzeszczotem, w przypadku wytyczania 
powierzchni o zróżnicowanym kształcie 
brzegi wykopu można zabezpieczyć 
obrzeżami geoBORDER. Elementy należy 
układać w odległości maksymalnie 1 cm 
od obrzeża.  

•	 Ze	względu	na	niestabilność	wymiarów,	
która może być +/-3% przy układaniu 
kratek zaleca się pobieranie materiału 
losowo z kilku palet jednocześnie. 
Dotyczy to przede wszystkim większych 
powierzchni. Najlepiej duże wymiary 
mieszać z małymi, na końcu układać 
średnie wymiary. 

•	 Z	uwagi	na	konieczną	do	zastosowania	
w eko kratce geoSYSTEM cienką 
warstwę gleby, bardzo istotny jest dobór 
odpowiedniej jej klasy. Gleba nie powinna 
być zbyt gliniasta, gdyż będzie się szybko 
zaskorupiała. Nie może też być zbyt lekka 
(piaskowa) ponieważ będzie szybko traciła 
wodę. Powinno się zastosować dobrą 
zasobną organiczną ziemię ogrodniczą o 
dużej zawartości próchnicy. 

•	 Sugerujemy	zastosować	mieszankę	
traw geoGRASS  zawierającą gatunki 
szczególnie odporne na trudne 
warunki glebowe oraz pokarmowe, 
charakteryzujące się małymi wymaganiami 
pokarmowymi, dużą odpornością na suszę. 

•	 Ziemię	po	naniesieniu	w	eko-kratce	
geoSYSTEM  należy intensywnie podlać, 
aby doprowadzić do jej ubicia. Ziemia 
powinna być o ok. 0,5 cm poniżej ścianki 
kratki.  Siew nasion należy przeprowadzić 
„na krzyż”, wysiewając połowę 
przeznaczonych nasion idąc wzdłuż, a 
pozostałą połowę w poprzek. Zapewni 
to równomierną obsadę roślin na całej 
powierzchni. Następnie należy przykryć 
nasiona  przysypując całą powierzchnię 
piaskiem (granulacja 0,6-1,2 mm) na 
grubość kilku milimetrów. 

•	 W	trakcie	wschodów	szczególnie	ważne	
jest utrzymywanie stałej wilgotności 
gruntu podlewając małymi dawkami w 
godzinach porannych. Wschody będą 
trwały około 3 tygodni przy założeniu w 
tym okresie stałej wilgotności gruntu. 

•	 Powierzchni	nie	należy	eksploatować	
do momentu całkowitego ukorzenienia 
trawy (ok. 4-12 tygodni). Należy unikać 
długotrwałego parkowania pojazdów w 
jednym miejscu. 

•	 Pierwsze	koszenie	należy	przeprowadzić,	
gdy trawa osiągnie wysokość ok. 10-12 
cm. W pierwszym roku po zasiewie należy 
kosić wysoko 4-5 cm, aby doprowadzić 
do szybkiego zadarnienia gruntu. Po 
osiągnięciu zwartej murawy koszenie 
można obniżyć maksymalnie do wysokości 
1-2 cm.

•	 Z	uwagi	na	płytką	warstwę	gleby	w	
eko-kratce geoSYSTEM,  w trakcie całej 
eksploatacji należy zadbać  o częste 
podlewanie oraz stałe uzupełnianie 
składników pokarmowych – nawożenie.

•	 Przy	wypełnieniu	kratki	kamieniem,	w	celu	
uniknięcia wzrastania chwastów, między 
kratą, a warstwą wyrównującą można 
zastosować geowłókninę

•	 Ścianki	kratki	muszą	być	całkowicie	
zasypane kamieniem lub zarośnięte trawą. 
Nie powinny wystawać puste, gdyż mogą 
zostać uszkodzone. 

•	 W	przypadku,	gdy	wypełnienie	siądzie	
poniżej krawędzi kratki, należy wyrównać 
jego poziom, tak aby krata była całkowicie 
zasypana kruszywem. 

•	 Układając	kratki	na	terenach	pochyłych,	
skarpach należy je przytwierdzić kotwami 
mocującymi lub metalowymi hakami

Warstwy podbudowy 



NATURALNIE  
WYBRANE  
WYPEŁNIENIE

geoMARKER 
geoMARKER ułatwia 
wyznaczanie miejsc 
postojowych na trawiastych 
oraz żwirowych parkingach 
wzmocnionych ekokratą 
geoSYSTEM.

geoMARKER to białe kółko z tworzywa, 
które mocuje się do nawierzchni przy pomo-
cy ocynkowanego gwoździa budowlanego. 
Po wbiciu gwoździa otwór  
w kole należy zatknąć zaślepką.

Zalecamy użycie 8 znaczników parkingo-
wych w celu wyznaczenia linii na długości 
5 m oraz użycie 2 znaczników na linię po-
ziomą.

WYZNACZAJĄ  
MIEJSCA PARKINGOWE

10
11

Długość 25 cm

Średnica koła 10 cm

Materiał
tworzywo PP PE, 
gwóźdź ocynkowany

Waga 0,12 kg

Zastosowanie

Eko kratka zarośnięta 
właściwą mieszanką traw

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra         
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
Dz.U.02.75.690 stanowisko postojowe  
 
•	 dla samochodów osobowych   
 powinno mieć wymiary: 
 - szerokość: od 2,3 m 
 - długość: od 5 m 

•	 dla samochodów użytkowanych przez 
osoby niepełnosprawne: 
 - szerkość: od 3,6 m 
 - długość: od 5 m

  Pudełko 0,9 kg 35 mkw

  Paczka 5 kg 200 mkw

  Paczka 15 kg 600 mkw 

Z uwagi na konieczną do zastosowania 
w eko kratce geoSYSTEM cienką 
warstwę gleby, bardzo istotny jest dobór 
odpowiedniej jej klasy. Powinno się 
zastosować dobrą zasobną organiczną 
ziemię ogrodniczą o dużej zawartości 
próchnicy. 

W trakcie wschodów szczególnie ważne 
jest utrzymywanie stałej wilgotności gruntu 
podlewając małymi dawkami w godzinach 
porannych. 

Powierzchni nie należy eksploatować do 
momentu całkowitego ukorzenienia trawy 
(ok. 4-12 tygodni), unikać długotrwałego 
parkowania pojazdów.
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Dane techniczne

geoGRASS 
Mieszanka geoGRASS stworzona 
indywidualnie dla kratek 
geoSYSTEM przez firmę Hortnas, 
zawiera kilka gatunków i 
odmian traw, w odpowiednich 
proporcjach	-	co	daje	większe	
możliwości adaptacji roślin 
do warunków zarówno 
przyrodniczych jak i użytkowych.

Wydajność



geoBORDER 
45/58/78

Obrzeża ogrodowe 
geoBORDER można 
zastosować zarówno  
w ogrodzie, jak i miejscach 
użyteczności publicznej. 12

geoBORDER to alternatywa 
dla betonowych krawężników, 
drewnianych płotków i palisad, 
mające nad nimi tę przewagę, 
iż stają się one całkowicie 
niewidoczne, dzięki czemu 
uzyskujemy naturalny wygląd 
aranżowanej przez nas przestrzeni.

Wielość wariantów wypełnień oraz 
możliwości obrzeży pozwalają 
stworzyć efektowną i niebanalną 
aranżację terenu – pod względem 
kolorystyki i typu nawierzchni. 
Jedynym ograniczeniem jest w tym 
przypadku wyobraźnia projektanta 
i inwestora. 

NIEOGRANICZONE 
MOŻLIWOŚCI

Wypełnienie

Materiał wykorzystywany  
w produkcji obrzeży pochodzi  
w 100% z recyklingu.

geoBORDER 45 geoBORDER 58 geoBORDER 78

Wysokość 4,5 cm

Długość 1 metr

Szerokość podstawy 7,5 cm

Waga 0,40 kg

Kieszeń na kotwy 6

•	trawnik

•	kora

•	kostka	brukowa	wys.	6	cm

•	kostka	granitowa	4/6	cm

•	nawierzchnie	piaszczyste	i	żwirowe

•	kratka	trawnikowa	wys.	3	i	4	cm

Wysokość 5,8 cm

Długość 1 metr

Szerokość podstawy 7,5 cm

Waga 0,50 kg

Kieszeń na kotwy 6

•	trawnik

•	kora 

•	kostka	granitowa	6/8	cm

•	płyty	chodnikowe	wys.	5	cm

•	kratka	trawnikowa	wys.	4	i	5	cm

•	nawierzchnie	piaszczyste	i	żwirowe

Wysokość 7,8 cm

Długość 1 metr

Szerokość podstawy 8,9 cm

Waga 0,75 kg

Kieszeń na kotwy 7

•	kostka	brukowa	wys.	8	cm

•	kostka	granitowa	8/11	cm

•	kratka	trawnikowa	wys.	5	cm

•	płyty	chodnikowe	wys.	5	cm

•	nawierzchnie	piaszczyste	i	żwirowe

Zastosowanie

stabilność wymiarów +/- 0.5% stabilność wymiarów +/- 0.5% stabilność wymiarów +/- 0.5%
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geoBORDER	jako	krawężnik	
przy	kostce	brukowej

wskazówki	montażowe 
geoBORDER 

Obrzeże możemy ułożyć równo  
z nawierzchnią, tak aby było niewidoczne.

Stosując geoBORDER 58 lub 78 ścianka 
wystaje ponad poziom nawierzchni i tworzy 
ograniczenie dla kół kosiarki.

Obrzeże geoBORDER wyznacza nieregularny kształt nawierzchni  
z eko kratek geoSYSTEM

Możliwość wykonania opaski 
o minimalnym obwodzie 1 m

Opaska z geoBORDER zabezpiecza korę przed rozsypywaniem, spełnia również 
rolę dekoracyjną, a także pielęgnacyjną – zatrzymuje wodę i nawozy przy 
korzeniach rośliny.

Obrzeże trawnikowe z każdej strony ma 
zaczepy, które łączymy nakładając jedno 
na drugie. Zapięcie dobijamy gumowym 
młotkiem. 

Nacinając dolną półkę obrzeża można 
je	wygiąć	-	w	ten	sposób	uzyskujemy	
nieprostolinijny kształt. Z obrzeży można 
formować zarówno zewnętrzne jak  
i wewnętrzne łuki, kąty proste.

geoBORDER wykańcza nawierzchnie z kostki brukowej, 
granitowej. Tworzy jednolitą i stabilną powierzchnię, 
zabezpieczoną przed rozsuwaniem się. 

Do podłoży twardych jak tłuczeń, podsypka cementowa 
nalezy zastosować ocynkowane gwóździe budowlane.

Do podłoży miękkich, takich jak trawnik, 
ziemia czy piasek, obrzeże przytwierdzamy 
kotwami z tworzywa. Na 1 metr prostego 
odcinka można zastosować maksymalnie  
6 sztuk.

Wskazówki	montażowe	 
geoBORDER

montaż 
geoBORDER

geoBORDER oddziela rabaty 
kwiatowe od trawnika, kory, 
kruszywa, wyznacza ścieżki. 

Rodzaj obrzeża dobieramy  
do wysokości kostki brukowej 
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realizacje 
geoBORDER 

Siedziba Lasów Państwowych, Warszawa 

Przed siedzibą Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych powstał 
ozdobny klomb, który wykonano przy pomocy geoBORDER 58. 

Osiedle Mokotów Park, Warszawa

Osiedlowe ścieżki wyznaczono obrzeżem geoBORDER. Plastikowy krawężnik 
oddziela trawę, korę lub kamień ozdobny od ścieżki. 
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Annowo, Lądowisko leśne 
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