Instalace zahradního obrubníku
Postup při instalaci zahradního obrubníku
Rozbalte roli zahradního obrubníku na pevném povrchu a oba
konce zatěžkejte vhodným předmětem. Ideální teplota na rozbalení
obrubníku je nad 16 °C. Při umístění na přímém slunečním záření se
doba narovnání obrubníku zkrátí na 2 – 3 hodiny. Tato metoda
narovnání obrubníku Vám výrazně usnadní instalaci. Cílem je
instalovat obrubník jako rovný pás. Instalace ihned po rozbalení
cívky s obrubníkem by měla nežádoucí estetické účinky (nerovná
linie obrubníku) a mohla by narušit stabilním umístění v zemi.

Vykopejte 13 - 15 cm hlubokou rýhu v linii plánované pokládky
obrubníku. Zasaďte obrubník do připravené rýhy tak, aby profil "V"
na spodním okraji obrubníku byl směrem do kamenité zeminy,
nebo do záhonu s mulčem. Toto přispěje ke stabilitě obrubníku v
zemi.

Zahrňte rýhu a spodní část obrubníku tak, aby byl viditelný pouze
lem obrubníku. Zeminu okolo obrubníku pečlivě srovnejte a poté
udusejte.

Spojování konců obrubníků
Vnitřní průměr otvoru obrubníku je menší než venkovní průměr spojky proto, aby byl spoj pevný a pro
zavlažovací účely vodotěsný. Doporučujeme ponořit oba konce obrubníku do kýblu nebo konve s horkou vodou
na cca 5 minut. Obrubník takto dočasně změkne a půjde jednoduše spojit. Pro zahřátí konců obrubníků také
můžete použít horkovzdušnou pistoli nebo fén na vlasy.

Konce obrubníku připravte podle obrázku. Z obou konců odřízněte
8 cm vrchního lemu obrubníku.

Oba konce obrubníku ponořte do kýblu nebo konvice s horkou
vodou.

Spojku zasuňte do obou konců a obrubníky spojte.

Spojované konce přitlačte k sobě nadoraz.

Upevněte obrubník v zemi ocelovými nebo plastovými kolíky o
délce 150 – 200 mm. Kolíky aplikujte každé 3 - 4 metry pod úhlem
45 stupňů

Kolík zatlučte až ke stěně pásu

Zahrňte rýhu a spodní část obrubníku tak, aby byl viditelný pouze
lem obrubníku. Zeminu okolo obrubníku pečlivě srovnejte a poté
udusejte.

Stejný postup spojování obrubníku použijte u spojování všech tvarů
spojek.

Stejný postup spojování obrubníku použijte u spojování všech tvarů
spojek.

