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Pnącza na elewacjach, zielone ściany i pergole
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Prosta, ascetyczna forma kratek sprawia że dobrze prezentują się
w przeróżnych aranżacjach - od założeń zupełnie minimalistycz-
nych, poprzez tradycyjne ogrody, po przepełnione roślinami ogródki 
działkowych fanatyków. Nasze kratki wykonane z solidnego drutu 
o grubości 5 mm są sztywne i wytrzymałe, ocynk ogniowy trwałe 
zabezpiecza je przed korozją. Kratkom nie zagraża woda, która 
gromadzi się wokół oplatających je pędów roślin - inaczej niż w 
przypadku pergoli drewnianych nie musimy się martwić, że po kilku 
latach konstrukcja zgnije. Po zamocowaniu kratek i posadzeniu ro-
ślin możemy liczyć na kilkadziesiąt lat świętego spokoju - oczywiście 
pomijając ewentualną konieczność cięcia samych pnączy…

Nasze kratki do pnączy to sprawdzony system wsporczy dla większości rosnących w Polsce pnączy. 
Kratki pozwalają zazielenić powierzchnie przy pomocy pnączy „niesamoczepnych”, czyli takich które 
nie potrafią piąć się po płaszczyznach bez dodatkowych podpór. Przykręcone do ściany kratki tworzą 
łatwo dostępną podporę dla pnączy; pozwalają ożywić roślinami elewacje, betonowe płoty, garaże, 
szopki na narzędzia, itp. Kratki do pnączy wyposażone w odpowiednie mocowania do słupków mogą 
też służyć jako segmenty pergoli.

Kratki do pnączy z dedykowanymi mocowaniami
to nasze autorskie, sprawdzone rozwiązanie!

KRATKI DO PNĄCZY

Oferujemy cztery moduły o stałych parametrach: 120x180 cm,
90x180 cm, 60x180 cm i 45x180 cm; oczko siatki 15x15 cm, średnica 
drutu 5 mm. Nie produkujemy kratek o innych wymiarach. Z tych 
modułów zazwyczaj da się złożyć powierzchnię zbliżoną do zapotrze-
bowania. W razie konieczności kratki mogą być docinane - cięcie jest 
możliwe co 15 cm - tyle ile wynosi wielkość oczka; kratki są cięte 
po cynkowaniu ogniowym, miejsca cięcia zabezpiecza się cynkiem 
w spraju.

Kratki dostarczamy spedycją na terenie całej Polski. Mniejsze ilości 
wysyłamy pocztą kurierską (maksymalnie 4 kratki 120x180 cm w jed-
nej paczce), większe ilości wysyłamy na paletach. Kratki są sztywne, 
wysyłamy je w całości - bez zginania!

Kratki przeznaczone są do samodzielnego montażu. Montaż jest 
prosty i intuicyjny, wymaga podstawowych narzędzi i umiejętności
z zakresu prac budowlanych, poradzi sobie z nim każdy majsterko- 
wicz i pracownik budowlany. Szczegółowa instrukcja montażu na 
dalszych stronach.Kratki to bardzo dobra podpora do pnączy czepiających się pęda-

mi lub wąsami czepnymi. Idealnie nadają się do winorośli (Vitis), 
powojników (Clematis), winobluszczy (Parthenocissus - z wyjątkiem 
winobluszczu trójklapowego!), rdestu Auberta (Fallopia aubertii), 
dławisza (Celastrus orbiculatus), hortensji pnącej (Hydrangea petiola-
ris), wiciokrzewów, kokornaku, winnika i innych. Doskonale nadają 
się również do prowadzenia róż, jeżyn, fasoli i pnączy jednorocznych,
jak wilec czy kobea. 

+

› Pnącza

› Moduły› Proste, dyskretne i trwałe

› Transport

› Montaż
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Z naszych kratek zazwyczaj można złożyć
powierzchnię zbliżoną do zapotrzebowania, 
poszczególne moduły zestawiać jak klocki. 
W razie konieczności można je również 
docinać.

Czasami na dużych powierzchniach lepiej 
układać kratki w rytmie niż zestawiać 
jednolitą płaszczyznę. Na bardzo gładkich 
powierzchniach porośniętych bluszczem 
(Hedera helix) można montować kratki jako 
zabezpieczenie przed odpadnięciem roślin 
od ściany pod wpływem własnego ciężaru.

Pojedyncza kratka. Montaż w poziomie
lub w pionie.

Kratki ulokowane sąsiadująco w niewielkiej odległości. Optycznie tworzą jednolitą 
całość, mogą być też dokładane stopniowo w razie potrzeby. Jeżeli po latach oka-
że się, że roślina chce rosnąć wyżej niż zakładaliśmy lub zmieniliśmy koncepcję, 
po prostu dokręcamy kolejne moduły.

Kratki można mocować w pionie, w pozio-
mie, a także ukośnie. Można je zestawiać 
w geometryczne wzory, pamiętając jedynie 
o logice wzrostu pnącza.

Moduły kratek pozwalają tworzyć różnorodne zestawienia. Kratki sprawdzają się zarówno na większych 
połaciach, jak i pojedynczo, czy w układach po kilka sztuk, montowane z przerwani, w rytmie itp. Kratki 
zawsze są mocowane niezależnie od siebie, każda na pięciu mocowaniach.

 / KRATKI DO PNĄCZY

UKŁADY KRATEK
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Kratki zgrzewane z drutu Ø 5 mm, stal konstrukcyjna S235JR (PN-EN 10025).
Powłoka antykorozyjna: ocynk ogniowy (PN-EN ISO 1461).

Integralnym elementem kratek są mocowania. Dostępne są dwa typy mocowań: do elewacji - typ „L” (5 szt. na kratkę), 
do słupków - typ „S” (6 szt. na kratkę). Wybrany typ mocowania należy zadeklarować podczas składania zamówienia. 
Mocowania są wliczone w cenę kratek.

Do mocowania kratek na słupkach. Pozwalają na łatwy montaż
do słupków drewnianych i stalowych, ale też ścian murowanych, 
żelbetu, kamienia i w innych sytuacjach nietypowych. Pozwalają
na wiele wariantów montażu, odległość kratki
od słupka od 3 do 35 mm. Mocowanie 
ocynkowane galwanicznie, w zestawie
wkręty do drewna 5x50. 

Do mocowania kratek na płaszczyznach - ścianach,
murach, elewacjach. Proste i solidne haki sytuują kratkę
w dystansie 10 cm od płaszczyzny. Wszystkie elementy 
mocowania są cynkowane termodyfuzyjnie, co zapewnia
bardzo dobrą odporność na korozję. Śruby mocujące 
należy dobrać do podłoża, nie są częścią zestawu.

w komplecie w komplecie

NAZWA SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ WAGA kg* KOD

Kratka do pnączy 120 x 180 cm 1200 1800 5,0 5901384810061

Kratka do pnączy 90 x 180 cm 900 1800 3,8 5901384810344

Kratka do pnączy 60 x 180 cm 600 1800 2,6 5901384810078

Kratka do pnączy 45 x 180 cm 450 1800 2,0 5901384810290

h=180 cm

90 cm 60 cm 45 cm120 cm
SZEROKOŚĆ

WYSOKOŚĆ OCZKO SIATKI GRUBOŚĆ DRUTU POWŁOKA ANTYKOROZYJNA
15 x15 cm 5 mm ocynk ogniowy

Mocowania do elewacji - typ „L” Mocowania do słupków - typ „S”

x5 szt. x6 szt.
Hak nośny 104x54x4 mm,
szerokość 25 mm, otwór montażowy 8,2 x12,
blaszka dociskowa 30x25 mm, śruba dociskowa M6x16.

Haczyk nośny 42x19x3 mm,
szerokość: 25 mm, otwór montażowy 6,4, blaszka dociskowa
i podkładka z tworzywa 30x25 mm, śruba dociskowa M6x16.

DANE TECHNICZNE

MOCOWANIA

* waga bez mocowań



© zielony frontPnącza egzotyczne na naszych kratkach we wnętrzu Afrykarium wrocławskiego zoo.
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MONTAŻ DO ELEWACJI
Instalacja kratek jest prosta i intuicyjna, można je mocować pionowo, poziomo lub ukośnie. W zestawie 
z każdą kratką dostarczamy pięć haków mocujących - wliczonych w cenę kratki. Zależnie od podłoża, do 
którego kratki mają być mocowane należy użyć odpowiednich śrub - zazwyczaj będą to kołki rozporowe, 
ale też kotwy chemiczne, blachowkręty itp., śruby mocujące nie są elementem zestawu.

W przypadku instalowania większej ilości kratek zasada montażu się nie zmienia - każdą kratkę
mocuje się niezależnie, na pięciu hakach mocujących.

Za pomocą blaszek dociskowych mocno przykręcić 
wszystkie haki do kratki; krótsze ramię haka skierowane 
ku górze. Przykręcić po dwa haki na górze, dwa na dole, 
jeden pośrodku.

Zalecane rozmieszczenie
haków mocujących

Podłużny otwór montażowy 8 mm w haku umoż-
liwia nieznaczną korektę w pionie; luzując blaszki 
dociskowe można korygować położenie kratki 
w poziomie.

Przyłożyć kratkę do ściany  w pożądanym miejscu, 
odznaczyć miejsce wiercenia otworu do przykręcenia 
jednego z górnych haków.

Lekko przykręcić górny hak do ściany śrubą - kołkiem 
rozporowym, lub inną, uprzednio dobraną do podłoża 
śrubą. 

Ustalić właściwe położenie kratki. Zaznaczyć pozostałe 
miejsca wiercenia, wywiercić otwory i mocno przykręcić 
wszystkie haki.

1

2

3

4

x5

Kratki zamocowane na elewacji mogą posłużyć osobom nieodpowiedzialnym i/ lub nieletnim jako 
„drabina” do wspięcia się na znaczną wysokość. Należy mieć to na uwadze planując zastosowanie 
kratek do pnączy, zwłaszcza na terenach o nieograniczonym dostępie.

!
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MONTAŻ DO ELEWACJI OCIEPLONYCH

MONTAŻ NA PODKONSTRUKCJI

Mocowanie podwójne "2L" poprzez tuleje dystansowe

Mocowanie podwójne "2L"
- dwa złożone przeciwstawnie
haki „L”, skręcone śrubą.

Kratka na pięciu standardowych hakach mocujących z długimi kołka-
mi rozporowymi. Może się sprawdzić przy grubym tynku i/lub lekkim 
pnączu.

Kratka na hakach podwójnych z długimi kołkami rozporowymi. Złączone 
ze sobą przeciwstawnie dwa haki tworzą jedno mocowanie. Duża powie-
wrzchnia mocowania i dwa kołki zwiększają wytrzymałość mocowania. 
Kratkę mocuje 10 kołków rozporowych.

Kratka na hakach podwójnych z długimi kołkami rozporowymi i tulejami 
dystansowymi. Rury polipropylenowe o średnicy około 20 mm docina 
się na bieżąco w trakcie montażu na grubość izolacji i tynku. Miejsca
przebicia izolacji na styku haka mocującego i otworu montażowego na-
leży starannie uszczelnić. Montaż wymaga precyzji i jest czasochłonny.

Proponujemy rozpatrzyć trzy warianty montażu. Wytrzymałośc mocowań
zależy od wielu czynników, dlatego decyzja o sposobie montażu należy 
do inwestora, w razie wątpliwości sugerujemy przeprowadzenie prób.

Mocowanie dużej ilości kratek na elewacji ocieplonej wiąże się
z wykonaniem dużej ilości otworów montażowych, a co za tym idzie 
z powstaniem wielu punktów przebicia izolacji i potencjalnie 
mostków termicznych. Sugerujemy rozważyć posadzenie pnączy 
samoczepnych, inny system wsporczy lub montaż kratek na dedy-
kowanej podkonstrukcji. 

Kratki można w łatwy sposób montować na podkonstrukcji z kształtowników stalowych rozmieszczonych 
pionowo, zabetonowanych w podłożu i przymocowanych do elewacji solidnymi kotwami chemicznymi. 
Podkonstrukcja może przylegać do tynku elewacji lub zostać zamocowana z pożądanym dystansem. 
W mniejszej skali taki montaż można z powodzeniem realizować używając drewnianych kantówek.

Mocowanie kratek może być wykonane na nakładkę lub pomiędzy słupami podkonstrukcji
- z użyciem naszego mocowania typu „S”.

Kratki można mocować do elewacji ocieplonych, jednak należy pamiętać że pokryte cienkowarstwowym tynkiem materiały termoizo-
lacyjne zazwyczaj cechuje mała wytrzymałość na ściskanie. Punkty mocowania kratek mogą być przeciążone i pod ciężarem porośniętej 
pnączem kratki tynk może się odkształcać prowadząc do powstawania nieszczelności i uszkodzeń elewacji.

x5

Zalecane rozmieszczenie
haków mocujących

Kratki na podkonstrukcji

A

B

C

!



/ 139Powojnik ‚Paul Farges’ na kratkach 90 x 180 cm mocowanych do słupków sosnowych 7 x 7 cm
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Nasze kratki w połączeniu z popularnymi ogrodowymi słupkami z drewna to prosty i efektowny sposób
na wydzielenie fragmentu ogrodu, osłonięcie tarasu, śmietnika, stworzenie „zielonej” zasłony optycznej.
Pozwalają tworzyć ażurowe przegrody czy zupełnie nieprzeniknione zielone ściany dając wiele możliwości
prostego aranżowania przestrzeni ogrodów. 

Kratki można łączyć w dowolne układy - od pojedynczej podpory po np. całkowitą osłonę tarasu. 

Moduły można mocować również w poziomie - pojedynczo,
lub wielokrotnie uzyskując wyższe lub niższe bariery.

UKŁADY KRATEK

Zalecane rozmieszczenie mocowań
- po trzy na bok kratki

x6 szt.
Mocowanie typu „S” - do słupków,
sześć sztuk w komplecie.

 / KRATKI DO PNĄCZY

KRATKI DO PNĄCZY + SŁUPKI

Obsadzając kratki nawet młodymi sadzonkami bluszczu (Hedera 
helix) szybko doczekamy się zimozielonej ściany która nie będzie 
kosztowała fortuny. Co jakiś czas ręcznie zaplatając pędy rośliny 
pomożemy jej w szybkim zaanektowaniu całej kratki, bez takiej 
pomocy bluszcz przystosowany do wspinania po powierzchniach 
po kratce będzie się piął pomału.

Kratki idealnie komponują się z drewnianymi kantówkami 70x70 
i 90x90, ale z powodzeniem można je mocować na okrągłych pali-
kach, stalowych słupkach ogrodzeniowych 40x60 itp. Długość słup-
ków powinna być zbliżona do wysokości kratek (+ część do wkopa-
nia, zabetonowania etc.), z uwagi na dużą sztywność samych kratek 
słupki mogą być również nieco krótsze od kratek. Nie dostarczamy 
słupków ani kotew.

› Zielone ekrany

› Słupki

Pojedyncza kratka może służyć do uprawy powojnika, fasoli czy 
jeżyny. Z dwóch kratek zestawionych pod kątem prostym uzyskamy 
solidną podporę np. dla róży.
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Śrubka M6x16, blaszka dociskowa, podkładka
z tworzywa, blaszka nośna (25x42 mm), podkładka
i nakrętka, wkręt do drewna 5x50. Stalowe elementy
są ocynkowane galwanicznie.

Precyzyjnie rozplanować rozstaw i osadzić słupki  
Rozstaw słupków = szerokość kratki +2x dystans 
kratki od słupka. Wariant A: dystans od 7 do 16 mm, 
 B: od 25 do 35 mm, C: 3 mm.

Sprawdzoną metodą jest też działanie w odwrotnej 
kolejności - przymocowanie kratek do słupków na 
leżąco, po czym stawianie całego układ do pionu 
i osadzenie słupków w kotwach.

Przykręcić blaszki nośne mocowań do słupków
(wariant A i B) - po trzy mocowania na jeden bok 
kratki - na dole, na górze i pośrodku.  
 Umieszczając mocowania bezpośrednio pod poziomymi 
drutami kratki uzyskamy pewność że nie zsunie się ona 
nawet gdyby elementy nie były mocno dokręcone.

Przyłożyć kratkę, przykręcić blaszki mocujące dołą-
czonymi śrubkami. W wariantach A i B zastosowanie 
podkładki z tworzywa jest opcjonalne, w wariancie C 
jest zalecane.

x6

1

A B C

2

3

Rozstaw słupków
= szerokość kratki + 2x dystans kratki od słupka

Nasze kratki wyposażone w mocowania typu „S” można instalować na kilka sposobów do słupków drewnianych
i stalowych, ścian murowanych, żelbetu, kamienia itp.; mogą być mocowane w pionie lub w poziomie. Kratki można 
przykręcać wykorzystując blaszki nośne z podłużnym otworem do regulacji (wariant A i B), lub używając jedynie 
blaszki dociskowej i podkładki z tworzywa (wariant C). W zestawie dostarczamy wkręty do drewna, w przypadku
innych podłoży należy zaopatrzyć się w odpowiednie śruby - kołki rozporowe, blachowkręty itp. Słupki powinny być 
solidnie kotwione w podłożu, ponieważ porośnięte pnączami kratki mogą być narażone na duże siły wiejących wiatrów. 
Nie dostarczamy słupków ani kotew.

Blaszka nośna mocowania wyposażona jest w podłużny otwór; 
przesuwając w nim śrubę z blaszką dociskową reguluje się odległość 
kratki od słupka, blaszkę można obrócić o 180 stopni zmieniając
w ten sposób zakres regulacji.

Mocowania typu „S” umożliwiają montaż we wszystkich trzech zilustrowanych poniżej wariantach.

Wariant A
Dystans krawędzi kratki od
słupka regulowany w zakresie
od 7 do 16 mm

Wariant C
Dystans krawędzi kratki od
słupka jest stały: 3 mm

Wariant B
Dystans krawędzi kratki od
słupka regulowany w zakresie
od 25 do 35 mm

Montaż kratki z pominięciem elementu nośnego wykorzystuje
jedynie giętą blaszkę dociskową, podkładkę z tworzywa i wkręt.
Elementy mocujące są ledwie widoczne ale wymagany jest
precyzyjny rozstaw słupków.

MONTAŻ DO SŁUPKÓW

WARIANTY MONTAŻU
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NAZWA DŁUGOŚĆ KOŁEK Ø WKRĘT Ø WIERTŁO KOD

Kołek ramowy FF1 10x140 RAWLPLUG 140 mm 9,8 mm 7 mm 10 mm 5906675267012

Kołek ramowy FF1 10x160 RAWLPLUG 160 mm 9,8 mm 7 mm 10 mm 5906675267029

Kołek ramowy FF1 10x200 RAWLPLUG 200 mm 9,8 mm 7 mm 10 mm 5906675018249

Kołek ramowy FF1 10x240 RAWLPLUG 240 mm 9,8 mm 7 mm 10 mm 5906675019307

Kołek ramowy FF1 10x300 RAWLPLUG 300 mm 9,8 mm 7 mm 10 mm 5906675019321

NAZWA DŁUGOŚĆ KOŁEK Ø WKRĘT Ø WIERTŁO KOD

Kołek ramowy SXRL-FUS 8x60 FISCHER 60 mm 8 mm 6 mm 8 mm 5901384810481

Kołek ramowy SXRL-FUS 8x80 FISCHER 80 mm 8 mm 6 mm 8 mm 5901384810498

Wysokiej jakości kołek do zastosowań "specjalnych" - np. ściany ocieplone. Certyfikowany do wielu
podłoży. Stal cynkowana galwanicznie, łeb sześciokątny +gniazdo torx, materiał koszulki: nylon. 

Podstawowy stosowany i polecany przez nas dybel niemieckiej firmy FISCHER. Średnica wiercenia
wynosi tylko 8 mm - kołek przetyka się razem z koszulką przez mocowanie kratki typu „L”. Nadaje
się do zastosowania w każdym podłożu, w tym do pustaków i gazobetonu. Stal cynkowana
galwanicznie, łeb sześciokątny + gniazdo torx, materiał koszulki: nylon.

Kołek ramowy FF1 RAWLPLUG

Kołek ramowy SXRL-FUS FISCHER

AKCESORIA MONTAŻOWE

NAZWA DŁUGOŚĆ KOŁEK Ø WIERTŁO KOD

Kołek uniwersalny 4ALL RAWLPLUG 40 mm 8 mm 8 mm 5906675028910

Wysokiej jakości nylonowy kołek rozporowy do wszystkich typów podłoży. Pasuje do wkrętów 5x60
które dostarczamy z mocowaniami typu „S”. Sprawdzi się w nietypowych sytuacjach np. gdy kratkę
chcemy zamocować krawędzią do muru itp.

Kołek uniwersalny 4ALL RAWLPLUG
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Dodatkowy hak mocujący typu „L” - po sparowaniu z drugim hakiem wzmacnia mocowanie. Każda kratka 
jest standardowo wyposażona w pięć mocowań typu „L”, w przypadku potrzeby wzmocnienia punktów 
mocujących - np. na elewacjach ocieplonych można użyć dodatkowych haków uzyskując mocowania 
podwójne. Sposób montażu jest szczegółowo przedstawiony w instrukcji montażu.

Sprzedaż wyłącznie z kratkami jako element wzmacniający mocowanie „L”.
Nie prowadzimy sprzedaży samych mocowań bez kratek do pnączy.

Mocowanie kratki podwójne - 2L

NAZWA DŁUGOŚĆ WYSOKOŚĆ OTWÓR MONTAŻOWY KOD

Mocowanie 2L - DOPŁATA 104 mm 54 mm 8,2 mm 5906675028910
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