
 

 

TECHNICKÝ LIST 

Neviditeľný obrubník OZY-board 

 

1. Popis, použitie 

 

OZY-board je plastová lišta, ktorá je skvelá pomôcka nielen do záhrady na oddelenie 

trávnatej plochy od okolia bez postrehnuteľných okrajov povrchov, ale má 

univerzálne použitie pri rôznych typoch materiálov, ktoré na seba nadväzujú, ako 

oddelenie chodníka od trávnatej plochy, náhrada betónových obrubníkov pri kladení 

zámkovej dlažby a iné. Svojou konštrukciou z recyklovaného materiálu, ľahkou 

montážou bez väčších výkopových prác, možnosťou ľahkého tvarovania okrajov, 

jednoduchou a rýchlou realizáciou je neviditeľná lišta OZY-board vyhľadávaným 

záhradným obrubníkom pri projektovaní záhrad a zelene. 

 

2. Technické parametre 

 

 Dĺžka Výška Šírka Hmotnosť Materiál 

Ozy-Board 35 mm 1000 mm 35 mm 100 mm 0,300 kg recyklovaný PP 

Ozy-Board 55 mm 1000 mm 55 mm 100 mm 0,450 kg recyklovaný PP 

Ozy-Board 74 mm 1000 mm 74 mm 100 mm 0,550 kg recyklovaný PP 

Plastový klinec 250 mm - 15 mm 0,020 kg recyklovaný HDPE 

 

   



 

 

3. Príprava osadenia 

 
Potrebujeme: OZY-board lišty, plastové klince, záhradné nožnice, gumené kladivo, 
rýľ a motyku. Ak sa bude obrubník tvarovať, nastrihá sa záhradnými nožnicami  
na oboch stranách T-profilu, v prípade potreby sa môže vylomiť aj pätky obrubníka 
bez kotiev. 
 

 
 
 
Obrubníky sa pospájajú zasunutím pier do drážok, pričom si pomáhame gumeným 
kladivom. Požadovaný tvar sa vytýči pomocou pospájaných obrubníkov. Rýľom, 
respektíve motykou sa vykope jarok pre obrubník do hĺbky 5 mm + výška samotného 
obrubníka a šírky 110 mm. 
 

 
 
Je praktickejšie najskôr na pevnej podložke pospájať viac metrov a až potom ich 
ukladať do vykopaného rigolu alebo iného určeného miesta. 

 
 

4. Montáž 

 
Obrubníky sa uložia do pripraveného podkladu a prichytia sa klincami. Pri rovných 
profiloch sa OZY-board kotví 3 klincami, v prípade oblúkov sa odporúča 4 
a viac klincov na jeden bežný meter. Lišta OZY-board sa zo zásady ukladá tak, 
aby sa strana s klincami mohla zasypať (mulčom, kôra, štrk, ...). V prípade, že sa 
oddeľuje dlažba s trávou, vylomia sa nekotviace pätky, čím nám vznikne profil  „L“ a 
hladká strana sa otočí k dlažbe a strana s klincami sa montuje pod trávnik.  



 

 

       
 
OZY-board obrubníky sa dôkladne zasypú z oboch strán. Upravený priestor je 
okamžite plne technicky aj esteticky funkčný 
 

 
 
5. Ostatné informácie 
Návody v tomto technickom liste sú zostavené na základe našich skúseností 
a s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosiahnuté optimálne výsledky. Za škody, 
spôsobené nesprávnym používaním alebo z dôvodu nekvalitného spracovania 
nepreberáme žiadnu zodpovednosť.  
 
Údaje v tomto technickom liste môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. 
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