
Kratka trawnikowa i obrze¿e

wykonany z tworzywa sztucznego 
pochodz¹cego w 100% z recyklingu

Stella Green
to produkty ekologiczne

zaStoSowanie 
KRatKi DRoGowo-tRawniKoweJ:
• Parkingi • Trawniki • Podjazdy • Place zabaw
• Wzmacnianie skarp • Wzmacnianie poboczy
• Wewnętrzne drogi osiedlowe

Parametry:
Wymiary 
(szerokość, długość, 
wysokość)

50x50x4 cm/50x50x5 cm
(+/- 3%)

Sposób pakowania 
(ilość szt. na palecie) 200 /180

Waga jednej szt. 1,05 kg / 1,20 kg
Powierzchnia kratki 
(brutto)* 0,25 m2

Kolor zielony (khaki), czarny
Materiał PE, PP

*powierzchnia użytkowa kraty – 0,225 m2

zaStoSowanie 
oBRze¯Y:
• ścieżki • opaski drenażowe wokół domu
• oddzielenie trawnika od kory lub kruszywa
• klomby • opaski wokół drzew i krzewów

Parametry:

Długość (brutto)* 800 mm
Wysokość 45 mm / 60 mm
Waga jednej szt. 0,27 kg / 0,32 kg
Kolor Zielony (khaki), czarny
Materiał PE, PP

* długość użytkowa obrzeży 75 mm

www.kratkaml.pl
www.stellagreen.pl

³atwoœæ i szybkoœæ
monta¿u



KRatKa DRoGowo-tRawniKowa
Wyróżnia się nowoczesną konstrukcją oraz wysoką wytrzymałością na ściskanie.
Służy do stabilizacji i umacniania gruntu. Dzięki jej zastosowaniu tworzymy powierzchnie 
użytkowe (podjazdy, parkingi itp.), które jednocześnie stanowią powierzchnie biologicznie 
czynne (swobodna migracja wód opadowych).
Produkt dostępny w dwóch wersjach wysokości 4 cm oraz 5 cm

Zalety:
• Możliwość swobodnego kształtowania nawierzchni
• Prosty i szybki montaż i demontaż
• Alternatywa dla ciężkich obrzeży betonowych
• Po zamontowaniu stają się niewidocznym elementem nawierzchni

Do różnych typów nawierzchni:
• trawnik
• kruszywo
• kora
• kostka brukowa
• kostka granitowa

Montaż:
Do montażu obrzeży Stella Green stosujemy specjalne kotwy z tworzy-
wa sztucznego o długości 25 cm. Obrzeża układamy na podłożu, profi-
lujemy , łączymy i mocujemy do podłoża za pomocą kotew.

Akcesoria dodatkowe:
• Kotwy do mocowania obrzeży – wykonane z tworzywa sztucznego 

(100% recykling). 
 Przeznaczone do mocowania obrzeży Stella Green. Długość kotwy 

– 250 mm.
• Znaczniki parkingowe – wykonane z tworzywa sztucznego (100% re-

cykling). 
 Przeznaczone do montażu w kratce Stella Green.
Służą do wydzielania miejsc parkingowych oraz oznaczenia miejsc dla 
osób niepełnosprawnych.
Występują w postaci krążka o śr. 67 mm w kolorze białym lub czarnym.

oBRze¯a
Obrzeża Stella Green można dowolnie kształtować do nieprostolinijnych brzegów nawierzch-
ni oraz formować w łuki i okręgi.
Są doskonałą alternatywą dla obrzeży betonowych.
Stanowią świetne wykończenie większości nawierzchni z takich materiałów jak : kostka bruko-
wa, kostka granitowa, nawierzchnie żwirowo-gresowe, trawniki.
Odznaczają się wysoką estetyką i łatwością montażu i demontażu.
Produkt dostępny w dwóch wariantach wysokości – 45 mm i 60 mm.

INSTRUKCJA MONTAŻU:
1. Warstwa nośna
Przed przystąpieniem do ułożenia warstwy nośnej, należy wykorytować ob-
szar (usunąć wierzchnią warstwę gruntu) na którym chcemy wbudować krat-
kę. Grunt usuwamy na głębokość  ok. 30-40 cm .
W tak przygotowanym korycie rozkładamy warstwę nośną w postaci kruszy-
wa (żwir/tłuczeń) o grubości warstwy ok. 15-30 cm. Grubość warstwy noś-
nej zależy od wielkości przewidywanego obciążenia użytkowanej nawierzchni 
(im większe obciążenie tym grubsza warstwa nośna). Równomiernie rozło-
żone kruszywo należy zagęścić mechanicznie zagęszczarką.
2. Warstwa wyrównująca
Na przygotowanej warstwie nośnej na całej powierzchni rozkładamy geo-
włókninę 400 g/m, która dodatkowo wzmacnia powierzchnię oraz zapo-
biega przemieszczaniu się drobniejszych frakcji kruszywa z górnej warstwy 
wyrównującej do warstwy nośnej pod wpływem wody.
Następnie nanosimy warstwę wyrównującą w postaci piasku lub pospółki o 
uziarnieniu 0,2-5 mm. Po zagęszczeniu i wyrównaniu, warstwa wyrównująca 
powinna mieć ok. 5 cm.
3. Ułożenie kratki 
Na tak przygotowaną powierzchnię układamy kratkę stabilizującą Stella Gre-
en. Montaż kratki jest bardzo szybki i prosty. Poszczególne elementy kratki 
łączymy ze sobą z pomocą zaczepów (kolców) znajdujących się na spodniej 
części dwóch krawędzi. Kratka posiada również na swej dolnej powierzchni 
4 kolce stabilizujące, które w trakcie układania wciskamy w podłoże. Kratkę 
Stella Green można bardzo łatwo poddać obróbce za pomocą prostych na-
rzędzi ręcznych lub elektrycznych.
Po ułożeniu kratki, całość nawierzchni wyrównujemy za pomocą zagęszczarki. 
Następnie w zależności od potrzeb, kratkę wypełniamy: ziemią, piaskiem, 
żwirem lub kruszywem ozdobnym.


