
 

Montážny návod pre zatrávňovače série 
N30, N40, N40 PRO, N50, N50PRO 

 

III. Výplň zatrávňovačov 
 

— Výplň kameniva (zatrávňovače je možné vyplniť lomovým kameňom, štrkom, štrkom, dekoračným kameňom do 
výšky 1–2 cm nad horný okraj mriežky) 
— Výplň trávy (zatrávňovače možno naplniť zeminou/rašelinou/humusom/pieskom a potom zasiať trávou; tráva by 
mala byť pred uvedením povrchu do prevádzky dobre zakorenená). 
 

II. Montáž zatrávňovačov 
 

Proces kladenia by sa mal začať v rohu, pričom dbajte na to, aby konzoly zatrávňovačov smerovali v smere inštalácie, 
t. j. na ďalšie zatrávňovače, ktoré sa majú osadiť. Následnú zatrávňovačku je potrebné zatlačiť na/nanesie sa na 
ďalšiu zatrávňovačku a pritlačí sa (napr. použitím ľahkého gumeného kladiva alebo stlačením nohou), kým nebude 
počuť „cvaknutie“ na konzolách zatrávňovačiek.  
 
Zatrávňovačky je možné rezať pílou alebo uhlovou brúskou na vytváranie úkosov alebo rezov na mieru. Pamätajte, že 
zatrávňovačky by nemali byť umiestnené „pevne“, napr. medzi hranami alebo inými povrchmi (dodržujte minimálnu 
diletačnú vzdialenosť 2 cm, aby ste kompenzovali možnú tepelnú rozťažnosť materiálu). Zatrávňovače sú dodávané 
zákazníkom vo vopred uzamknutých vrstvách skladajúci sa zo 4 kusov, t.j. 1 m2, čím je proces inštalácie oveľa 
rýchlejší. 
 

I. Podklad, nosná vrstva a vyrovnávacia vrstva 
Odstráňte vrchnú vrstvu pôdy a potom urobte nosnú vrstvu štrku. Uistite sa, že nosná vrstva je dostatočne hrubá a 
zhutnite ju. Odporúčaná hrúbka podkladu je: 
 

1. 20 – 30 cm pre ľahkú premávku vozidiel (osobné autá) 
2. 40 – 50 cm pre hustú cestnú premávku (nákladné autá a špeciálne vozidlá, ako sú hasičské autá). 

 

Ako možnosť je možné použiť geotextíliu, na oddelenie nosnej vrstvy od vyrovnávacej vrstvy, aby sa zabránilo 
zmiešaniu podkladovej vrstvy s nosnou.  Ďalším krokom je zhotovenie vyrovnávacej vrstvy z piesčitého štrku/piesku s 
jemným štrkom cca. hrúbka 2-3 cm. 

 

 



 

Montážny návod pre zatrávňovače 

MULTIGRAVEL 
 

III. Výplň zatrávňovačov 
 

— Výplň kameniva (zatrávňovače je možné vyplniť lomovým kameňom, štrkom, štrkom, ozdobným kameňom na 
výška 1–2 cm nad horným okrajom mriežky) 
— Výplň trávy (zatrávňovače možno naplniť zeminou/rašelinou/humusom/pieskom a potom zasiať trávou; tráva by 
mala byť pred uvedením povrchu do prevádzky dobre zakorenená). 
 

II. Montáž zatrávňovačov 
 

Proces kladenia by sa mal začať v rohu, pričom dbajte na to, aby konzoly zatrávňovačov smerovali v smere inštalácie, 
t. j. na ďalšie zatrávňovače, ktoré sa majú osadiť. Následnú zatrávňovačku je potrebné zatlačiť na/nanesie sa na 
ďalšiu zatrávňovačku a pritlačí sa (napr. použitím ľahkého gumeného kladiva alebo stlačením nohou), kým nebude 
počuť „cvaknutie“ na konzolách zatrávňovačov.  
 
Zatrávňovačky je možné rezať pílou alebo uhlovou brúskou na vytváranie úkosov alebo rezov na mieru. Pamätajte, že 
zatrávňovačka by nemala byť umiestnená „pevne“, napr. medzi hranami alebo inými povrchmi (dodržujte 
minimálnu diletačnú vzdialenosť 2 cm, aby ste kompenzovali možnú tepelnú rozťažnosť materiálu).  
 

I. Podklad, nosná vrstva a vyrovnávacia vrstva 
 

Odstráňte vrchnú vrstvu pôdy a potom urobte nosnú vrstvu štrku. Uistite sa, že nosná vrstva je dostatočne hrubá a 
zhutnite ju. Odporúčaná hrúbka podkladu je:  
 

1. 20–30 cm pre premávka ľahkých vozidiel (osobné autá, chodci, chodníky atď.) Voliteľne je možné použiť 
geotextíliu na oddelenie nosnej vrstvy od vyrovnávacej vrstvy, aby sa zabránilo premiešaniu podkladových 
vrstiev.  

2. Ďalším krokom je vytvorenie vyrovnávacej vrstvy piesčitého štrku/piesku s jemným štrkom cca. Hrúbka 5-
7 cm. 

 

 


