
Nawierzchnie utwardzone na ciągach pieszych 

krawężnik betonowy 8 x 30 x 100 cm

2%

grunt rodzimy

trawnik

nawierzchnia mineralna - 3 cm

koloru jasno - szary 0 / 8 mm

warstwa z kruszywa - 5 cm

dynamiczna 0 / 16 mm

podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego - 12 cm (KŁNSM)
 stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm

warstwa odsączająca - 20 cm
z piasku o współczynniku filtracji k>=8m /24h

geowłóknina separacyjno-filtrujaca
o wytrzymałości na rozciąganie min 8kN/m

i pieszo-rowerowych z miału kamiennego

Nawierzchnie utwardzone na placu wystawowym 

z kostki granitowej, groszkowanej, gr.8/11cm

Ława betonowa 25 x 25

2%

Ława betonowa 25 x 25

nawierzchnia z kostki granitowej groszkowanej grubości 8/11 cm
w kolorze ciemno szarym; szczeliny między poszczególnymi kostkami -12 mm
wypełnione zaprawą fugową lub miałem kamienny w kolorze grafitowym

Opornik granitowy 12 x 25

5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm - podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego (KŁNSM)
stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm
10 cm - podsypka piaskowa o współczynniku filtracji k 8,0 m/d

trawnik

grunt rodzimy

Nawierzchnia bezpieczna piaszczysta na placu eksperymentarium  

krawężnik betonowy 8 x 30 x 100 cm

grunt rodzimy

trawnik

30 cm - rozłożenie warstwy piachu bez zagęszczania
Ø ziarno od 0,2 do 2mm

geowłóknina separacyjno-filtrujaca
o wytrzymałości na rozciąganie min 8kN/m

Ława betonowa 25 x 25

warstwie zagęszczonego żwiru
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Plac Wolności - działki 1898/8, 1898/7,

1898/9, 1898/6 Obręb Kościan

Park przy KOKu - działki 1762/6(część),

1762/3 Obręb Kościan
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