
Inštalácia záhradného obrubníku 
 
Postup pri inštalácii záhradného obrubníku  
 

 

Rozbaľte rolu záhradného obrubníka na pevnom povrchu a oba 

konce zaťažte vhodným predmetom. Ideálna teplota na rozbalenie 

obrubníka je nad 16 ° C. Pri umiestnení na priamom slnečnom 

žiarení sa doba narovnanie obrubníka skráti na 2 - 3 hodiny. Táto 

metóda narovnanie obrubníka Vám výrazne uľahčí inštaláciu. Cieľom 

je inštalovať obrubník ako rovný pás. Inštalácia ihneď po rozbalení 

cievky s obrubníkom by mala nežiaduce estetické účinky (nerovná 

línia obrubníka) a mohla by narušiť stabilné umiestnenie v pôde.  

 

Vykopte 13 - 15 cm hlbokú ryhu v línii plánovanej pokládky 

obrubníka. Zasaďte obrubník do pripravenej ryhy tak, aby profil "V" 

na spodnom okraji obrubníku bol smerom do kamenistej zeminy, 

alebo do záhonu s mulčom. Toto prispeje k stabilite obrubníka v 

pôde.  

 

 

Zahrňte ryhu na spodnú časť obrubníka tak, aby bol viditeľný iba lem 

obrubníka. Zeminu okolo obrubníka starostlivo zarovnajte a potom 

udupte.  

 
 

Spájanie koncov obrubníkov  
 
Vnútorný priemer otvoru obrubníka je menší ako vonkajší priemer spojky preto, aby bol spoj pevný a pre 
zavlažovacie účely vodotesný. Odporúčame ponoriť oba konce obrubníku do vedre alebo krhly s horúcou vodou 
na cca 5 minút. Obrubník takto dočasne zmäkne a pôjde jednoducho spojiť. Na zahriatie koncov obrubníkov tiež 
môžete použiť teplovzdušnú pištoľ alebo fén.  
 

 

Konce obrubníka pripravte podľa obrázka. Z oboch koncov odrežte 8 

cm vrchného lemu obrubníka.  



 

Oba konce obrubníku ponorte do vedre alebo kanvice s horúcou 
vodou.  

 

Spojku zasuňte do oboch koncov a obrubníky spojte.  

 

Spájané konce pritlačte k sebe na doraz.  

 

Upevnite obrubník v krajine oceľovými alebo plastovými kolíkmi s 

dĺžkou 150 - 200 mm. Kolíky aplikujte každé 3 - 4 metre pod uhlom 

45 stupňov. 

 

Kolík zatlčte až k stene pásu. 



 

Zahrňte ryhu na spodnú časť obrubníka tak, aby bol viditeľný iba 
lem obrubníka. Zeminu okolo obrubníka starostlivo zarovnajte a 
potom udupte.  

 

Rovnaký postup spájania obrubníka použite u spájanie všetkých 

tvarov spojok.  

 

Rovnaký postup spájania obrubníka použite u spájanie všetkých 

tvarov spojok.  

 
 
 
 
 

 


