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Instrukcja  montażu  podmurówek  ogrodzeniowych

 Podmurówki systemowe Uranos montuje się wyłącznie zgodnie z indy-

widualnym projektem ogrodzenia. Do ogrodzeń z przęseł kratowych montowanych 

na śrubę hakową stosujemy deski (1) o długości 2,38 m. Deski (1) długości 2,48 m 

stosuje się do ogrodzeń z przęseł kratowych, montowanych na obejmy ogrodzeń 

z siatek plecionych lub innych ogrodzeń przęsłowych o dł. panelu 2,5 m montowa-

nego w świetle słupków.  Łączniki desek (2, 3, 4) są przystosowane do słupków 

ogrodzeniowych o wymiarach 60 x 40 mm. 

Aby dobrze zmontować ogrodzenie wraz z podmurówką należy:

Ustawić ogrodzenie zgodnie z zaleceniami producenta ogrodzenia, zwracając 

szczególną uwagę na rozstaw między słupkami.

Uwzględnić miejsce potrzebne na zabudowanie podmurówki w  zależności od 

jej wysokości. Wymiar między górną krawędzią fundamentu słupka a dolną kra-

wędzią ogrodzenia jest sumą wysokości zastosowanego łącznika, spoiny łączą-

cej łącznik z fundamentem oraz przerwy między górną krawędzią podmurówki  

a dolną krawędzią przęsła ogrodzenia, które powinno wynosić 2 do 5 cm.

Montaż podmurówki rozpoczynamy od ustawienia łącznika narożnego (4) lub 

końcowego (3). Wszystkie łączniki ustawiamy na fundamencie słupka regu-

lując wysokość łącznika do wysokości 2 do 5 cm od dolnej krawędzi przęsła 

ogrodzenia. Łącznik musi być zespolony z fundamentem zaprawą cementową 

lub klejem mrozoodpornym. Przy ewentualnych różnicach w  wysokościach 

stosujemy podstawę łącznika.

Po osadzeniu pierwszego łącznika (3 lub 4) zakładamy deskę betonową (1) 

stabilizując ją kolejnym łącznikiem (2), analogicznie uzupełniamy całe ogrodze-

nie. Deski ustawiamy na zagęszczonej podsypce piaskowej.

Po zakończeniu montażu podmurówki spoiny między łącznikiem a deską mo-

żemy wypełnić zaprawą mrozoodporną lub pozostawić je puste jako dylatacje.

Przy wystąpieniu różnic poziomowych w terenie stosujemy deski i łączniki o 

różnych wysokościach.

W razie potrzeby skrócenia lub ułożenia desek pod kątem, można je docinać 

za pomocą piły z tarczą diamentową do elementów żelbetowych
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PREFABRYKATY BETONOWE

PODMURÓWKI OGRODZEŃ

ODWODNIENIA  LINIOWE

   www.uranos.com.pl
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biuro handlowe, zakład produkcyjny: 
41-400 Mysłowice

ul. Obrzeżna Pn. 15A
tel. +48 32 31 60 993

+48 32 22 56 316
fax +48 32 22 39 511

www.uranos.com.pl   
info@uranos.com.pl

Okres gwarancji to 24 miesiące od daty zakupu.
Podstawą reklamacji jest dokument zakupu (faktura VAT, paragon). 
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przejście terenowe podmurówek o różnych wysokościach 
z zastosowaniem łącznika 0,3 m  osadzonego 

 na mieszance betonowej

przejście terenowe podmurówek tej samej wysokości
z zastosowaniem wyższego łącznika oraz fundamentu 

wykonanego na budowie

2

B

1
1

N

G

2

5

B

1

G
N

montaż podmurówki z zastosowaniem
łącznika, podstawy łącznika i fundamentu 

betonowego wykonanego na budowie

deska prefabrykowana

łącznik prosty

łącznik końcowy

łącznik  narożny

podstawa łącznika

fundament wylewany

mieszanka betonowa

grunt nasypowy

grunt rodzimy
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W procesie produkcji, dla 
zmniejszenia możliwości 
wystąpienia uszkodzeń 
elementów, podmurówki 
są pakowane górną kra-
wędzią do dołu. 
W trakcie montażu na-
leży je odwrócić o 180°, 
aby krawędź sfazowana 
była widoczna.

Instrukcja  montażu  podmurówek  ogrodzeniowych

przejście terenowe podmurówek tej samej wysokości
z zastosowaniem wyższego łącznika oraz fundamentu 

wykonanego na budowie
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przejście terenowe podmurówek tej samej wysokości
z zastosowaniem łącznika końcowego i prostego oraz 

fundamentu wykonanego na budowie


