
ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS NAWIERZCHNI

WRAZ Z INFORMACJĄ 
O WYMAGANYCH MATERIAŁACH I TECHNOOGII WYKONANIA

I. WYMAGANIA OGÓLNE

Projektowane  nawierzchnie  na  placu  zabaw  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  wymogami
normy PN-EN 1177 /nawierzchnie zabaw amortyzujące upadek/. 

Plac zabaw należy wyposażyć w nawierzchnie, takie jak: 
� nawierzchnia bezpieczna, stanowiąca obszar o powierzchni około 150 m2,
� nawierzchnia komunikacyjna, stanowiąca obszar o powierzchni około 20 m2

� nawierzchnia trawiasta, stanowiąca obszar o powierzchni około 90 m2.
Przed przystąpieniem do prac zasadniczych budowy nawierzchni bezpiecznej, należy wykonać

roboty przygotowawcze oraz niezbędne roboty ziemne.
Kolory  nawierzchni  przyjąć  zgodnie  z  kolorystyką  znaku  identyfikacji  wizualnej  programu

„Szkoła bezpieczna i przyjazna”.
Wymagana jest  autoryzacja  producenta  montażu  bezpiecznej  i  komunikacyjnej  nawierzchni

w celu potwierdzenia wykonania prac instalacyjnych zgodnie z najwyższymi standardami.
Bilans  terenu  przewidzianego  pod  szkolny  plac  zabaw,  należy  przyjąć  zgodnie

z załącznikiem nr 4 – Projekt zagospodarowania terenu.

II. WYMAGANIA POSZCZEGÓLNYCH NAWIERZCHNI 

1. Nawierzchnia bezpieczna:  
���� projektuje  się  nawierzchnię  przepuszczalną,  bezpieczną  do  umieszczania  na  niej

elementów urządzeń zabawowych i sprawnościowych,
���� nawierzchnię  należy  układać  na  podbudowie  z  kruszywa  naturalnego,  stabilizowanego

mechanicznie,
���� w celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek około

2%,
���� nawierzchnia składa się z kształtek tworzących regularną powierzchnię o kolorze z palety

barw PANTONE152 C lub RAL 2011 Tieforange,
���� kształtka powinna być pokryta warstwą kolorowego granulatu EPDM o wierzchniej części

gładkiej i  krawędziach frezowanych. Spód płytki powinien składać się z 16 wystających
kwadratowych  pól  imitujących  „tabliczkę  czekolady”,  a  odległość  miedzy  tymi  polami
w  najwęższym  miejscu,  nie  powinna  być  mniejsza  niż  13  mm,  a  w  najszerszym  nie
mniejsza niż 25 mm,

���� nie  dopuszcza  się  stosowania  płytek  posiadających  nie  mniej  i  nie  więcej  niż  16
wystających  pól  lub  zamiast  nich  wgłębień,  gdyż  jakość  produktu  ulegnie  wyraźnemu
pogorszeniu, a także nie gwarantuje stabilnego osadzania na podłożu,

���� łączenie  elementów  nawierzchni  wykonać  dzięki  wykorzystaniu  okrągłych  kołków
montażowych o długości nie mniejszej niż 7 cm, w sposób polegający na umieszczeniu
ośmiu kołków w dwóch krawędziach każdego elementu nawierzchni,

���� waga 1 m2 nawierzchni bezpiecznej nie może być mniejsza niż 30 kg/m2.



2. Nawierzchnia komunikacyjna  
���� projektuje się nawierzchnię przepuszczalną,  stanowiącą ścieżkę komunikacyjną,
���� szerokość ścieżki powinna wynosić około 1 m, a na styku z nawierzchnią trawiastą należy

ograniczyć ją obrzeżem betonowym,
���� nawierzchnię  należy  układać  na  podbudowie  z  kruszywa  naturalnego,  stabilizowanego

mechanicznie,
���� w  celu  ułatwienia  spływu  wód  opadowych  należy  zastosować  na  nawierzchni  spadek

poprzeczny około 2%,
���� nawierzchnia składa się z kształtek tworzących regularną powierzchnię o kolorze z palety

barw PANTONE 540 C lub RAL 5003 Saphirblau,
���� kształtka powinna być pokryta warstwą kolorowego granulatu EPDM o wierzchniej części

gładkiej i  krawędziach frezowanych. Spód płytki powinien składać się z 16 wystających
kwadratowych  pól  imitujących  „tabliczkę  czekolady”,  a  odległość  miedzy  tymi  polami
w  najwęższym  miejscu,  nie  powinna  być  mniejsza  niż  13  mm,  a  w  najszerszym  nie
mniejsza niż 25 mm,

���� nie  dopuszcza  się  stosowania  płytek  posiadających  nie  mniej  i  nie  więcej  niż  16
wystających  pól  lub  zamiast  nich  wgłębień,  gdyż  jakość  produktu  ulegnie  wyraźnemu
pogorszeniu, a także nie gwarantuje stabilnego osadzania na podłożu.

���� łączenie  elementów  nawierzchni  wykonać  dzięki  wykorzystaniu  okrągłych  kołków
montażowych o długości nie mniejszej niż 7 cm, w sposób polegający na umieszczeniu
ośmiu kołków w dwóch krawędziach każdego elementu nawierzchni,

���� waga 1 m2 nawierzchni bezpiecznej nie może być mniejsza niż 30 kg/m2.

3. Nawierzchnia trawiasta  
���� projektuje się wyłożenie części powierzchni placu nawierzchnią trawiastą,
���� nawierzchnia  powinna  być  wyprofilowana  ze  spadkiem  około  2%,  ułatwiającym

powierzchniowy odpływ wody,
���� teren przeznaczony pod zasiew trawy należy ograniczyć obrzeżem,
���� fragment  terenu  „zielonego”  szkolnego  placu zabaw winien  pełnić  funkcję  rekreacyjną,

służącą do zabaw i wypoczynku.


