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kostka układana na 
standardowej 
podbudowie

podest umożliwia ułożenie 
kostki w obrębie korzeni

śruby kotwiące tworzą 
przestrzeń ochrony korzeni

brak 
podbudowy

obrzeża zapewniają stabilizację  
ułożonej nawierzchni
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ArborGrid 
Podest podwieszany do ochrony strefy korzeniowej 
istniejących 
drzew
Wartość dorosłych, czy wręcz starych drzew, w środowisku miejskim jest nieoceniona. 
Podajmy jako przykład stary, wysoki na ok. 20 m buk, z koroną drzewa o szerokości 12 m. Aby 
można go było zastąpić, należałoby zasadzić setki nowych drzew. Dlatego tak ważne jest, by 
dbać w naszych miastach o zachowanie starych drzew. Pielęgnacja takich drzew jest dużym 
wyzwaniem ze względu na bardzo wrażliwy system korzeniowy, którego nie chcemy 
uszkadzać.

Problem

Przebudowa ulic, czy nawierzchni bardzo często wiąże się z ingerencją w 
strefę korzeniową starych drzew. Korzenie takich drzew często znajdują się 
płytko, tuż przy powierzchni gruntu. Ingerencja w strefę korzeniową drzew 
w trakcie prac budowlanych bardzo często kończy się chorobą bądź 
śmiercią drzewa.

Rozwiązanie

Specjalnie skonstruowane podwieszane podesty służą ochronie wrażliwej 
strefy korzeniowej drzewa. Umożliwiają układanie nawierzchni w obrębie 
bryły korzeniowej, bez konieczności stosowania podbudowy. ArborGrid 
zapewnia stabilną podstawę, na której można układać kostkę czy płyty 
chodnikowe, jednocześnie chroni strefę korzenia przed zagęszczaniem i 
naciskiem.
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 nawierzchnia z kostki nad strefą korzeniową

 wersja standardowa dla obciążeń max. 15kN na oś    

  budowa modułowa - możliwość modyfikacji 

 konstrukcja na śrubach mocowanych 
     do podłoża - brak podbudowy w strefie    
     korzeniowej

 łatwy montaż

 nieduża wysokość konstrukcji (75mm) - 
     możliwość ochrony korzeni znajdujących 
     się przy powierzchni

 opcjonalne napowietrzanie korzeni 

ArborGrid 
Podest podwieszany 
do ochrony korzeni 
istniejących drzew



Elementy

DługośćŚruby kotwiące             Galwanizowana stal
:  1000mm   średnica:  89mm

Belki stalowe

Galwanizowana stal
Wymiary:  2000 x 180 x 75mm oraz 1000
x 180 x 75mm 
ze specjalną płytą do montażu śrub

Moduły kratowe
Galwanizowana stal
Wymiary:  1000 x 980mm (dł. x szer.)
montowane między stalowymi belkami

Zbrojona włóknina 
filtracyjna układana na kratach pod nawierzchnią

Obrzeże (opcjonalnie) aluminiowe profile l-kształtne,
długość i wysokość na życzenie

kostka, płyty chodnikowe, itp.

ArborGrid 
Podesty podwieszane chroniące strefę korzeniową istniejących drzew

Podwieszane podesty ArborGrid firmy Greenleaf umożliwiają instalację nawierzchni w obrębie strefy korzeniowej drzew. 
Jednocześnie zapobiegają kompresji podłoża, dzięki czemu cyrkulacja tlenu w podłożu pozostaje zachowana, a korzenie 
nie ulegają zniszczeniu. Jednocześnie podesty służą jako stabilna konstrukcja pod chodniki, podjazdy, otwarte przestrzenie 
miejskie itp. Standardowe konstrukcje są wytrzymałe na obciążenia do 15 kN na oś. Wytrzymałość na obciążenia można 
zwiększyć na życzenie. ArborGrid składa się ze stalowej kraty i stalowej belki, która osadzona jest na śrubach kotwiących. 
Podest można rozbudowywać i układać zgodnie z wymaganiami, dzięki modułowej konstrukcji. Fundamenty śrubowe 
układane są w rzędach, przy czym odległość między każdym rzędem wynosi około 1,0 m, a odległość pomiędzy śrubami w 
jednym rzędzie maks. 2,0m Używanie śrub kotwiących jest optymalnym dla korzeni rozwiązaniem, ponieważ śruby te nie 
wymagają podbudowy i nie ma potrzeby wykonywania wykopów w celu ich zainstalowania. Ponieważ rozmieszczenie śrub 
w każdym rzędzie jest elastyczne, nie ma potrzeby niszczenia lub ścinania korzeni, wystarczy po prostu przenieść śrubę w 
inne miejsce w rzędzie. ArborGrid ma wysokość konstrukcyjną zaledwie 7,5 cm, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla 
drzew o płytkich korzeniach. W razie potrzeby ArborGrid można połączyć z napowietrzaniem (np. ArborVent), aby poprawić 
wentylację.
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Rozmieszczenie śrub w rzędzie jest 
elastyczne ale zaleca się odstęp 
maks. 200 cm.

Stalowe belki

Moduł kratowy 

Śruby kotwiące

Obrzeża pod kostkę [opcjonalnie]

Przykład montażu 
ArborGrid AG52S ArborGrid AG551S 

Wymiary: 500 x 200cm 
zestaw złożony z:
12 śrub kotwiących,
6 stalowych belek, dł. 2m,
3 stalowych belek, dł. 1m,
10 modułów kratowych 1 x 1m, 
18m² zbrojonej włókniny 
filtracyjnej

Wymiary: 500 x 500cm  wew. otwór: 100 x 100cm 
zestaw złożony z:
24 śrub kotwiących, 
12 stalowych belek, dł. 2m,
6 stalowych belek, dł. 1m,
24 modułów kratowych 1 x 1m,
36m²  zbrojonej włókniny filtracyjnej

Specyfikacja
ArborGrid  AG52S 
Podest podwieszany ze stali ocynkowanej, przeznaczony do ochrony 
strefy korzeniowej istniejących drzew
Wymiary: 500 x 200cm, dopuszczalne obciążenie do 15kN na oś –
złożony z: 12 szt. śrub kotwiących o dł. 100cm i średnicy 89mm, 6 szt.
belek stalowych, wym. 75 x 180mm o dł. 200cm wraz z płytą do 
mocowania śrub i modułów kratowych, 3 szt. belek stalowych, wym. 75
x 180mm o dł. 100cm wraz z płytą do mocowania śrub i modułów 
kratowych, 10 szt. modułów kratowych, wym: 100 x 98cm, wielkość 
oczek w kratach: 30/30mm wraz ze zbrojoną włókniną filtracyjną. 
Opcjonalnie stalowe obrzeże pod kostkę, wys. 100mm. Maksymalna 
wysokość konstrukcji 75mm tak, by strefa korzeniowa była optymalnie 
chroniona. Wszystkie metalowe elementy są galwanizowane. 
Typ: ArborGrid AG52S 

Dostawca: 
GCL Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26 lok. 6
04-219 Warszawa
tel. 22 616 41 70
www.gcl.com.pl

ArborGrid AG551S 
Podest podwieszany ze stali ocynkowanej, przeznaczony do ochrony 
strefy korzeniowej istniejących drzew
Wymiary: 500 x 500cm, wewnętrzny otwór 100 x 100 cm, dopuszczalne 
obciążenie do 15kN na oś – złożony z: 24 szt. śrub kotwiących o dł.
100cm i średnicy 89mm, 12 szt. stalowych belek, wym. 75 x 180mm o dł. 
200cm wraz z płytą do mocowania śrub i modułów kratowych, 6 szt. 
stalowych belek, wym. 75 x 180mm o dł. 100cm wraz z płytą do 
mocowania śrub i modułów kratowych, 24 szt. modułów kratowych, wym. 
100 x 98cm, wielkość oczek w kratach: 30/30mm wraz ze zbrojoną 
włókniną filtracyjną. Opcjonalnie stalowe obrzeże pod kostkę, wys.
100mm. Maksymalna wysokość konstrukcji 75mm tak, by strefa 
korzeniowa była optymalnie chroniona.
Wszystkie metalowe elementy są galwanizowane.
Typ: ArborGrid AG551S 

100cm 
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Montaż
 

 

 

 

Śruby kotwiące
Śruby muszą być instalowane w równoległych rzędach oddalonych od siebie o 100 cm. Maksymalna odległość pomiędzy 
śrubami wynosi 200 cm. Aby zapobiec uszkodzeniu korzenia, wiercimy tępym wiertłem „otwór poszukiwawczy” o średnicy 
20 mm. Jeśli natknęliśmy się na korzeń, przesuwamy wiertło w dół rzędu i próbujemy ponownie. Śruby przykręcane są do 
podłoża za pomocą specjalnego wiertła, aż do osiągnięcia odpowiedniej wysokości.

Stalowe belki
belki stalowe układane są i mocowane do śrub kotwiących.

Moduły kratowe
Moduły kratowe są układane i mocowane na stalowych belkach.

Zbrojona włóknina filtracyjna
Układana jest na stalowych kratach, pod kostką lup płytami chodnikowymi.

Produkt Opis Nr produktu

Śruby kotwiące stal galwanizowana, długość:  800mm   średnica:  89mm AGSS 

Stalowe belki długie stal galwanizowana, wymiary:  2000 x 180 x 75mm AGT200S 

Stalowe belki krótkie stal galwanizowana, wymiary:  1000 x 180 x 75mm AGT100S 

Moduły kratowe stal galwanizowana, wymiary: 1000 x 980mm AGGS 

Zbrojona włóknina filtr. układana na modułach kratowych GLGN 

Obrzeża profile aluminiowe l-kształtne, na życzenie

Wsparcie techniczne
Bezpośredni kontakt jest dla nas bardzo ważny. Świadczymy bezpłatnie doradztwo zarówno na etapie planowania, 
projektowania, jak i wykonawstwa. 
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Dystrybutor: 
GCL Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26 lok. 6
04-219 Warszawa
tel. 22 616 41 70
www.gcl.com.pl




