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RODZAJE
TARASÓW
Gruntowe – niek opotliwe, bo s  usypane

z ziemi i poro ni te traw  lub wysypane

wirem, z agodnymi skarpami albo oka-

laj cymi je niewysokimi murkami z ka-

mienia lub betonu.

Na gruncie, na p ycie betonowej – nie

ma z nimi wi kszego problemu, gdy na

dzia ce jest grunt piaszczysty, ale je li

wokó  domu jest glina, tarasowi gro

wysadziny mrozowe, wskutek których

konstrukcja tarasu p ka, a jego posadz-

ka niszczeje i odpada.

Nad gruntem – je li s elbetowe, mog

sprawia  problemy zwi zane ze znaczny-

mi wahaniami temperatury, co zwykle

prowadzi do odpadania warstw wyko -

czeniowych i przerwania izolacji.

Nad pomieszczeniami nieogrzewanymi –

tu podstawowym problemem równie  s

zmiany temperatury, które mog  dotyczy

nie tylko warstw zewn trznych (nawierzch-

ni i izolacji), ale tak e konstrukcji stropu.

Nad pomieszczeniami ogrzewanymi –

wymagaj  bardzo dobrego ocieplenia

i niezwykle starannego uszczelnienia.

Dlatego najcz ciej takie w a nie tarasy

wymagaj  remontu.

PRZYCZYNY
USZKODZE
Na trwa o  tarasu niekorzystnie wp ywa-

j  wielokrotne cykle zamarzania i rozmar-

zania, szczególnie w s oneczny, zimowy

dzie  jego powierzchnia mo e nagrzewa

si  do kilkudziesi ciu stopni Celsjusza,

noc  za  spa  nawet poni ej -20°C. 
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W sezonie letnim zwi ksza powierzchni  u ytkow

i bez w tpienia jest ozdob  domu. Niestety, problemy

pojawiaj ce si  wkrótce po wybudowaniu tarasu

– odpadaj ce p ytki czy przecieki mog  sta  si

prawdziwym utrapieniem. Wtedy warto zaplanowa

remont polegaj cy nie tylko na zakupie dobrych 

materia ów, ale równie  na doborze odpowiedniej

technologii i starannym wykonawstwie.

Cezary JJankowski

fot. MMureximfot. aarchiwum BBD

taras drugiej szansy

a)
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W takich warunkach zamarzaj ca

w szczelinach woda mo e doprowadzi  do

zniszczenia nie tylko samej nawierzchni,

ale równie  g biej po o onych warstw,

czasem a  te stropu.

P kni cia lastrika – mog  by  spowo-

dowane le wykonan  konstrukcj  p yty

tarasowej lub niestabilnym jej oparciem.

Niekiedy mog  te  powsta  wskutek nie-

w a ciwie wykonanych dylatacji albo po

prostu z powodu ich braku.

P kni cia p ytek – je li przebiegaj

przez wiele p ytek i tworz  jedn  lini ,

wskazuj  na uszkodzenia konstrukcji ta-

rasu. Dowolnie biegn ce rysy na pojedyn-

czych p ytkach wiadcz  o braku dylatacji

lub wykonaniu zbyt w skich spoin mi -

dzy p ytkami.

Kruszenie si  p ytek – to typowy ob-

jaw wyko czenia tarasu materia em, któ-

ry nie jest nienasi kliwy i mrozoodporny.

Podczas mrozów nasi kni te wod  p ytki

zamarzaj  – zawarta w porach woda

zwi ksza swoj  obj to , przez co, po kil-

ku cyklach zamarzania i rozmarzania, do-

prowadza do ich zniszczenia.

Odpadanie p ytek – równie  pojawia si

wskutek zamarzaj cej wody, która – prze-

nikaj c przez spoiny pod pokrycie na-

wierzchni, po wielokrotnym zamarzaniu

i odmarzaniu – doprowadza do odspojenia

si  p ytek od pod o a. Proces ten mo e

obejmowa  nie tylko warstw  mocuj c

p ytki, ale równie  betonowe pod o e, je li

nie zosta o odpowiednio uszczelnione.

Opisane uszkodzenia mo na stara  si  na-

prawia  dora nie, czyli tylko w miejscach,

w których si  pojawi y. Niestety, najpraw-

dopodobniej do  w krótkim czasie trzeba

b dzie i tak wyremontowa  ca  po-

wierzchni  pokrycia.

Je li dodatkowo wyst puj  przecieki, re-

mont nie b dzie polega  jedynie na u o e-

niu nowej nawierzchni, ale równie  na wy-

konaniu nowej izolacji przeciwwilgociowej

oraz – je li trzeba – ocieplenia.

REMONT GENERALNY
Stare tarasy zwykle s  tak zniszczone, e

wymagaj  usuni cia nie tylko pokrycia,

ale cz sto tak e jastrychu i izolacji. Zwy-

kle w takiej sytuacji wszystkie warstwy

wykonuje si  od nowa, czyli tak samo jak

podczas budowy nowego tarasu.

Taras nieocieplony 1. W tym rozwi -

zaniu na p ycie konstrukcyjnej uk ada si

kolejno: warstw  spadkow  (z ukszta to-

wanym spadkiem 1-2%), hydroizolacj ,

warstw  dociskow , hydroizolacj  pod-

p ytkow  i na ko cu – p ytki przyklejone

zapraw  elastyczn .

Uwaga! P ytki ceramiczne mo na uk ada

bezpo rednio na warstwie dociskowej, je li

na pod o u znajdzie si  wodoszczelna war-

stwa (np. z folii w p ynie) gwarantuj ca do-

br  przyczepno  zaprawy klejowej.

Taras ocieplony 2. Podobnie jak na

tarasie nieocieplonym, na p ycie kon-

strukcyjnej wykonuje si  warstw  spad-

kow  i na niej – hydroizolacj . Na hydro-

izolacji uk ada si  ocieplenie – np. z p yt

styropianowych odmiany EPS 100-038

(dawniej FS 20) lub z polistyrenu ekstru-

dowanego, który wprawdzie jest nieco

dro szy, za to niemal nienasi kliwy. Na

ociepleniu trzeba u o y  izolacj  przeciw-

wilgociow , warstw  dociskow  oraz hy-

droizolacj  podp ytkow  i ok adzin

z p ytek.

Uwaga! Warstwa dociskowa uk adana na

termoizolacji powinna by  oddylatowana

od cian budynku (np. paskiem styropia-

nu) – jej grubo  w najcie szym miejscu

musi wynosi  co najmniej 4 cm.

Popularny dotychczas sposób izolowania

polega  na u o eniu dwóch warstw papy,

mi dzy którymi znajdowa a si  posypka

po lizgowa z talku lub drobnego kruszy-

wa. Obecnie zamiast papy cz sto stosuje

si  p askie folie izolacyjne. Wymagany

docisk zapewnia betonowy jastrych, b -

d cy jednocze nie pod o em pod pokry-

cie pod ogowe.
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Woda wwnikaj ca ppod ppokrycie ttarasu nnie mmo e

zawilgaca  jjego kkonstrukcji. WW pprzeciwym rrazie

bardzo sszybko ddoprowadzi ddo oodspojenia pp ytek

(fot. aarchiwum BBD)

le wwykonana oobróbka bblacharska ttarasu mmo e

doprowadzi  ddo zzawilgocenia eelewacji, nna pprzyk ad

odpadania ffragmentów ttynku ((fot. GGrupa AAtlas)

warstwa

wyko czeniowa

dylatacja

warstwa

spadkowa

warstwa

dociskowa

( jastrych)

hydroizolacja

1 Budowa ttarasu nnieocieplonego

hydroizolacja

podp ytkowa

warstwa

spadkowa

p yta konstrukcyjna

ocieplenie

warstwa

dociskowa

( jastrych)

hydroizolacja

podp ytkowa

warstwa

wyko czeniowa

hydroizolacja

izolacja

przeciwwilgociowa

zabezpieczaj ca

ocieplenie

2 Budowa ttarasu oocieplonego

Taras zz pp yt  kkonstrukcyjn :

a) nna ggruncie, nna pp ycie bbetonowej;

b) nnad ppomieszczeniem nnieogrzewanym;

c) nnad ppomieszczeniem oogrzewanym

(fot. BBuszrem, aarchiwum BBD, HHenkel)

p yta

konstrukcyjna
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Stosunkowo ma o znany jest system hy-

droizolacji tarasu po czony z drena em.

Wykorzystuje si  w nim folie t oczone

z otworami uk adane na szczelnej izolacji

z papy. Takie rozwi zanie umo liwia swo-

bodny odp yw wody przenikaj cej przez

nieszczelne pokrycie, zapobiega wi c

skutkom jej zamarzania.

Dach odwrócony 3 (szczególna for-

ma tarasu). Bezpo rednio na konstrukcji

stropowej uk ada si  warstw  izolacji

przeciwwilgociowej, dopiero na niej

ocieplenie, a nast pnie warstw  na-

wierzchniow . Taki uk ad warstw chroni

izolacj  przeciwwilgociow  przed oddzia-

ywaniem du ych ró nic temperatury

(przyczyn  niszcz cych ruchów termicz-

nych wierzchnich warstw tarasu), a tak e

przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Do izolacji przeciwwilgociowej dachu od-

wróconego stosuje si  wy cznie papy na

welonie z w ókna szklanego lub z poli-

propylenu albo folie z PVC lub EPDM,

ocieplenie za  wykonuje si  z czonych

na zak ad p yt (grubo ci 12-15 cm) z poli-

styrenu ekstrudowanego.

Nast pne warstwy zale  od planowanego

sposobu wyko czenia tarasu. W najprost-

szym rozwi zaniu nawierzchni  uk ada

si  z du ych p yt betonowych albo ka-

miennych na podsypce wirowej lub na

podk adkach dystansowych.

Gdy taras wyka cza si  p ytkami cera-

micznymi, podk ad powinien sk ada  si

z podsypki wirowej, przykrytej warstw

geow ókniny, na której uk ada si  nast p-

nie jastrych cementowy (geow óknina za-

pobiega sp ywaniu wie ej zaprawy

w g b warstw wiru).

Uwaga! Na powierzchni dachu odwróco-

nego mo na zaplanowa  trawnik lub

ogródek. Na warstwie drenuj cej ze wiru

pokrytej geow óknin  uk ada si  wtedy

od 10 do 30 cm ziemi uprawnej lub

8-40 cm specjalnego lekkiego substratu

mineralnego z domieszk  organiczn

(stosownie do rodzaju ro lin uprawia-

nych na tarasie). Ogrody ekstensywne
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DO UUSZCZELNIANIA

Izolacja przeciwwilgociowa (hydroizolacja) ta-

rasów musi by  wytrzyma a, odporna na sta e

zawilgocenie i elastyczna.

Papy ppodk adowe. Sk adaj  si  z osnowy

(z w ókna szklanego lub poliestru) oraz pow o-

ki bitumicznej z asfaltów zwyk ych i mody fiko-

wanych. Uk ada si  je zawsze w dwóch war-

stwach, przedzielonych albo podsypk  po li-

zgow  z drobnego piasku, albo wk adkami z fo-

lii polietylenowej.

Pierwsza warstwa powinna by  uk adana na

równym pod o u, z którego usuni to wszelkie

ostre wypuk o ci. Pap  uk ada si  na co naj-

mniej 10-centymetrowy zak ad. Pierwsz  jej

warstw  nale y przyklei  lepikiem do pod o a.

Uwaga! Na izolacje tarasów nie nadaj  si  pa-

py na osnowie z tektury – nawet je li s  przy-

klejone i posmarowane lepikiem, nie gwaran-

tuj  szczelno ci.

Folie. Coraz cz ciej, zamiast izolacji z pa-

py, stosuje si  folie z polietylenu o wysokiej g -

sto ci (HDPE), które mog  by :

– p askie – uk ada si  je w dwóch war-

stwach, przy czym spodni  przykleja si  do

pod o a. S  bardziej elastyczne ni  papy

i w przeciwie stwie do nich nie sklejaj  si  ze

sob  (utrzymuj  po lizg).

– wyt aczane – chroni  przed przenikaniem

wody i umo liwiaj  szybkie jej odprowadzenie.

Folie takie czy si  na zak ad, uszczelniony

ta m  samoprzylepn .

Niektóre folie maj  dodatkow  pow ok

z w ókniny polipropylenowej. Zale nie od spo-

sobu u o enia oraz kszta tu i wielko ci

wyt ocze , folie takie mog  pe ni  dwojak

funkcj :

– uk adane ww óknin  ddo sspodu ((na wwarstwie

elastycznej zzaprawy kklejowej) – umo liwiaj

wykonanie izolacji bezpo rednio pod warstw

wyko czenia tarasu i odprowadzanie pary

wodnej z betonowego pod o a, dzi ki

czemu nie dochodzi do jej skraplania

i zamarzania.

– uk adane ww óknin  ddo ggóry – na folii p a-

skiej lub papie, zapewniaj  drena  z warstw

pod wyko czeniem i szybkie odprowadzenie

wody, która mo e wp ywa  pod posadzk , na

przyk ad przez spoiny mi dzy p ytkami.

Masy uuszczelniaj ce. Produkowane s  na

bazie ywic polimerowych (tzw. folie w p ynie)

lub cementu (zaprawy uszczelniaj ce). U o o-

ne na betonowym pod o u tworz  szczeln

bezspoinow  pow ok . Nak ada si  je p dzlem

lub pac  w dwóch warstwach o cznej

grubo ci 2-4 mm. 

Uszczelnienie sstyku ttarasu ii ciany uumo liwiaj

specjalne tta my, kktóre zzatapia ssi  ww wwarstwie

p ynnej iizolacji ((fot. HHenkel)

Nowoczesne ppreparaty uumo liwiaj

zarówno pprzyklejenie pp ytek cceramicznych,

jak ii uszczelnienie ppod o a ((fot. SSika)

Wype nienie sszczeliny ddylatacyjnej

– zznacznie sszerszej nni  sspoiny mmi dzy pp ytka-

mi –– sspecjaln  mmas  eelastyczn  ((fot. SSika)

p yta konstrukcyjna

warstwa glebowa

zale na od doboru ro lin

geow óknina

warstwa wiru

geow óknina

ocieplenie (polistyren

ekstrudowany)

2x papa (termozgrzewalna) 

3 Budowa ddachu oodwróconego ttzw. zzielonego
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(mieszanki rozchodników, traw i zió ) nie

potrzebuj  grubej warstwy ziemi – 

wystarczy 8-10 cm; zazielenienie inten-

sywne (kwiaty, krzewy i ma e drzewa) wy-

maga grubszej warstwy (oko o 40 cm)

oraz specjalnych systemów drena u.

SPOSOBY
NA S ABE MIEJSCA
Podczas remontu tarasu trzeba zwróci

uwag  na cz sto lekcewa one szczegó y,

ich niedopilnowanie mo e bowiem uda-

remni  zamierzony efekt.

Izolacja przy cianie 4. Izolacja

przeciwwilgociowa powinna by  wypro-

wadzona ok. 30 cm na cian  domu

i najlepiej je li sko czy si  w wydrze

– kilkucentymetrowym wg bieniu

w cianie. Do ochrony takiej izolacji

przed uszkodzeniem wykorzystuje si

specjalne kszta tki coko owe lub wyko-

nuje fartuch z blachy; obróbka blachar-

ska z kapinosem zapobiega wnikaniu

wody pod kszta tki.

Izolacja progu drzwi tarasowych.

Wnikanie wody z roztopów nie b dzie

mo liwe, je li izolacj  przeciwwilgociow

wyprowadzi si  nad próg drzwi taraso-

wych, a obróbk  blacharsk  os oni ca y

próg, a nie tylko jego wierzch. Próg warto

te  ociepli , dzi ki czemu nieg nie b -

dzie szybko topnia  pod wp ywem ciep a

przenikaj cego z pomieszczenia.

Pokrycie tarasu. Warstwa dociskowa

u o ona na ociepleniu tarasu powinna

by  odsuni ta od ciany domu elastyczn

wk adk , na przyk ad czterocentymetro-

wym paskiem styropianu.

Uwaga! Wszystkie dylatacje wykonane

w podk adzie musz  by  „przeniesione”

na ok adzin  z p ytek (powinny wypada

w tych samych miejscach).

Mocowanie balustrady. Jej s upki

musz  by  dobrze zakotwione w tarasie,

najcz ciej wi c osadza si  je na g boko-

ci si gaj cej warstwy no nej, czyli p yty

konstrukcyjnej. S upki osadzone w ten

sposób musz  przechodzi  przez hydro-

izolacj , a to zawsze sprzyja pojawianiu

si  nieszczelno ci.

Trwa e i pewne osadzenie balustrady

polega na zastosowaniu dodatkowych

wsporników si gaj cych do po owy wy-

soko ci s upków. S upek, zaopatrzony

w rozetk  chroni c  przed wnikaniem

wody, zamocowany jest wtedy na kra-

w dzi tarasu metalowymi ko kami roz-

porowymi, nie przecina wi c hydroizo-

lacji. Wsporniki – przyspawane lub

przykr cone do s upków – osadza si

w cianie w otworze wype nionym

cementem monta owym.

Dane teleadresowe wiod cych producentów

oraz przyk adowe ceny produktów podajemy

na nast pnej stronie.
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NA NNAWIERZCHNI

Na tarasach mo na uk ada  materia y, które

maj  nie lisk  powierzchni  oraz s mrozo-

odporne, odporne na szkodliwe dzia anie czynni-

ków atmosferycznych (zmiany temperatury, 

zawilgocenie, promieniowanie UV), a tak e s

wytrzyma e na cieranie.

P ytki cceramiczne. Na nawierzchnie tarasów na-

daj  si  terakota, gres i klinkier. Najtrwalsze s  po-

sadzki z gresu; terakot  lepiej uk ada  na tarasach

na pi trze. W przeciwnym razie intensywnie u yt-

kowana ok adzina z terakoty, nawet o najwy szym

stopniu cieralno ci, do  szybko straci swój pier-

wotny wygl d. P ytki nie mog  by  zbyt ma e

(zwi ksza to powierzchni  spoin), ani zbyt du e

( atwiej ulegaj  uszkodzeniu pod wp ywem zmian

temperatury). Najlepsze s  p ytki, których d u szy

bok ma 25-35 cm. 

Do mocowania p ytek na tarasie nale y u ywa  tyl-

ko zapraw klejowych elastycznych; elastyczne po-

winny by  te  zaprawy do spoinowania. 

P yty kkamienne ii bbetonowe. Szczególnie nadaj

si  do uk adania na tarasach ziemnych oraz tzw.

dachach odwróconych. Zwykle stosuje si  p yty

wielkowymiarowe (o boku powy ej 50 cm, cz sto

o nieregularnych kszta tach i wymiarach), niekiedy

te  kostk  kamienn  lub betonow . Na tarasy na-

daj  si  p yty kamienne z twardych ska . P yty na

pod o u betonowym uk ada si  na styk lub z nie-

wielk  szczelin , opieraj c je na betonowych pod-

k adkach, umo liwiaj cych uzyskanie równej po-

wierzchni. Na dachach odwróconych p yty uk ada

si  na warstwie wyrównanego wiru. Kostk  ka-

mienn  i betonow  uk ada si  na wyrównanej i za-

g szczonej warstwie piasku.

Elementy ddrewniane. Oprócz drewna sosnowe-

go impregnowanego ci nieniowo na pod ogi

tarasów u ywa si  gatunków egzotycznych, odpor-

nych na dzia anie czynników atmosferycznych. 

Deski uk ada si  na drewnianych lub metalowych

legarach, z pozostawieniem oko o centymetrowych

szczelin.

Kostk  drewnian  uk ada si  w podobny sposób

jak betonow , czyli na warstwie piasku.

Tarasowe pp yty bbetonowe ddo  ddobrze iimituj

kamie  nnaturalny ((fot. SSemmelrock)

P ytki kklinkierowe tto ddobry mmateria  nna ttarasy

betonowe zze wwzgl du nna nnisk  nnasi kliwo oraz

uszkodzenia mmechaniczne ii cieranie ((fot. CCerrad)

uszczelnienie

p yty ocieplenia na plackach

zaprawy klejowej

p ytka coko owa

uszczelnienie

dylatacja

warstwa

drena owa

hydroizolacja

izolacja

termiczna

warstwa

dociskowa

warstwa

spadkowa

strop

4 Wyko czenie ttarasu nna sstyku zze cian

– rozwi zanie zz wwarstw  ddrena ow

p ytki

klej

hydroizolacja
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posadzka*

klej elastyczny 20-30 z /m2

hydroizolacja podp ytkowa 10-15 z /m2

jastrych, gr. 4 cm 8-10 z /m2

styropian EPS 100, gr. 15 cm 30 z /m2

2 x papa 20-25 z /m2

beton (warstwa ze spadkiem), gr. 4-10 cm 7-20 z /m2

posadzka*

klej elastyczny 20-30 z /m2

hydroizolacja podp ytkowa 10-15 z /m2

jastrych, gr. 4 cm 8-10 z /m2

2 x papa 20-25 z /m2

beton (warstwa ze spadkiem), gr. 4-10 cm 7-20 z /m2

a urowa posadzka z desek sosnowych

(impregnowanych), gr. 32 cm 30-40 z

ruszt (legary) 6x8 cm, odst py co 60 cm 5-10 z

betonowe s upki fundamentowe, 

8 szt., wys. 1 m 5-10 z

posadzka*

klej elastyczny 20-30 z /m2

hydroizolacja podp ytkowa 10-55 z /m2

jastrych, gr. 4 cm 8-10 z /m2

styropian EPS 100, gr. 15 cm 30 z /m2

folia drena owa przepuszczalna 30-35 z /m2

papa termozgrzewalna ok. 10 z /m2

beton (warstwa ze spadkiem), gr. 4-10 cm 7-20 z /m2

posadzka*

klej elastyczny 20-30 z /m2

mata podp ytkowa 32-35 z /m2

jastrych, gr. 4 cm 8-10 z /m2

p yta betonowa, gr. 10 cm 20 z /m2

nad ppomieszczeniem
grzewanym

nad ppomieszczeniem
ogrzewanym
z wwarstw  ddrena ow

materia y: 995-1130 zz /m2

robocizna: 220-225 zz /m2

materia y: 665-1100 zz /m2

robocizna: 220-225 zz /m2

materia y: 440-660 zz /m2

robocizna: 115-330 zz /m2

materia y: 880-995 zz /m2

robocizna: 220-225 zz /m2
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Hydroizolacje ttarasów
ATLAS 0800 168 083 www.atlas.com.pl

BOLIX 033 861 60 01 www.bolix.pl

CETCO 089 624 92 79 www.cetco.pl

DEITERMANN POLSKA

071 372 85 75 www.deitermann.pl

DKD 068 320 96 21 www.dkd.pl

DORKEN DDELTA FFOLIE

022 798 08 21 www.ddf.pl

GRACE 022 728 98 77 www.graceconstruction.com

GRILTEX 061 814 85 17 www.griltex.pl

HENKEL 0800 120 241 www.ceresit.pl

HYDROSTOP 022 633 83 98 www.hydrostop.pl

ICOPAL 043 823 41 11 www.icopal.pl

IZOLEX 058 588 22 24 www.izolex.pl

MARMA PPOLSKIE FFOLIE

017 850 66 00 www.marma.com.pl

MC BAUCHEMIE 061 286 45 21 www.ultrament.pl

PRIM 061 826 56 00 www.styrozol.pl

SCHLUTER-SSYSTEMS

034 363 10 58 www.schlueter.de

SECCO 0801 600 650 www.secco.pl

SIKA PPOLAND 022 310 07 00 www.sika.pl

SOPRO 022 335 23 00 www.sopro.pl

TEGOLA PPOLONIA (42) 636 24 42 www.tegola-polonia.com.pl

Termoizolacja ttarasów
AUSTROTHERM 033 833 70 48 www.austrotherm.pl

CENVIP ((CEMEX) 022 724 60 05 www.cenvip.pl

DOW PPOLSKA ((RESINEX)

022 872 30 10 www.styrofoam.pl

KNAUF PPACK 046 857 06 16 www.knauf-pack.pl

RECTICEL IIZOLACJE 061 815 10 08 www.eurothane.be

TUPLEX 022 511 31 00 www.tuplex.pl

URSA PPOLSKA 032 262 20 73 www.ursa.pl

Nawierzchnie ttarasów
ALCORENSE PPOLSKA

022 755 73 52 www.alcorense.com.pl

ARS MMOSAICA 055 273 52 78 www.arsmosaica.com

BAUTECH 022 716 77 91 www.bautech.pl

BRUK-BBET 0801 209 047 www.bruk-bet.pl

BUSZREM 023 696 55 42 www.buszrem.com.pl

CERAMIKA NNOWA GGALA

041 390 11 09 www.nowa-gala.com.pl

CERAMIKA PPARADY 044 736 42 22 www.paradyz.com.pl

CERAMIKA TTUB DZIN

043 821 25 38 www.tubadzin.pl

CERSANIT 041 363 17 65 www.cersanit.pl

CERRAD 048 360 21 01 www.cerrad.com.pl

COMEX 022 648 09 02 www.comex.waw.pl

CRH KKLINKIER 032 331 65 00 www.crh-klinkier.pl

DAV-IIMPORT 022 651 05 41 www.dav.com.pl

DLH DREWNO (deska ttarasowa ii-ddeck)

022 667 44 14 www.dlh.pl

DOMUS 077 461 25 14 www.domus.pl

FINNFOREST POLSKA

022 754 83 80 www.finnforest.pl

GRANIRO 074 855 53 75 www.graniro.pl

GRANIT WWIATRAK 074 855 58 70 www.granit-wiatrak.com.pl

INTERSTONE 046 857 24 47 www.interstone.pl

KERPOL ((LASSELSBERGER)

032 203 93 50 www.lasselsberger.pl

www.ms.pl

OPOCZNO 044 754 81 00 www.opoczno.com

POLCOLORIT 075 754 73 10 www.polcolorit.pl

POZ-BBRUK SSOBOTA 061 814 45 00 www.pozbruk.pl

PROBET DDESAG 068 363 16 20 www.probet.com.pl

PRZYSUCHA 048 675 20 31 www.zpc.com.pl

SCHLUTER-SSYSTEMS K.G. (prof. wyko . do brzeg. tarasów) 

034 363 10 58 www.schlueter.de

VIPOL 022 535 50 80 www.vipol.com.pl

Balustrady
ALU-SSTAL 012 410 08 41 www.alustal.pl

BELMOS 061 825 75 59www.belmos.poznan.pl

HALFEN-DDEHA (systemy zzamocowa )

061 842 56 00 www.halfen-deha.pl

INOX DDEKOR 022 353 46 99 w.inoxdekor.com.pl

MARCZENKO 071 325 18 32 www.marczenko.com.pl

OKF 032 226 07 23 www.okf.com.pl

PRO-LLINE 061 813 94 44 www.pro-line.pl

RBB-SSTAL 062 747 22 98 www.rbb-stal.com.pl

SARA 061 819 61 97 www.sara.com.pl

SAWO 042 670 75 55 www.sawo.com.pl

STALPLAST 022 812 04 12 www.stalplast.pl

STOR 068 387 93 59 www.stor.pl

WITA 022 775 27 37 www.swita.com.pl

ZAK AD KKONSTRUKCJI MMETALOWYCH

022 863 27 90 www.zkm.com.pl

ZLEM 032 471 46 67 www.zlem.com.pl

Firmy

115-1155 zz /m
2

85-1125 zz /m
2

55-990 zz /m
2

100-1120 zz /m
2

145-2225 zz /m
2

materia y: 1115-1190 zz /m2

robocizna: 330-335 zz /m2

Ile kkosztuje ttaras?

** Alternatywnym rozwi zaniem hydroizolacji jest folia ku-
be kowa zwyk a – 25-35 z  lub tzw. tarasowa, która nie wy-
maga podk adu cementowego, tylko klejone s  do niej bez-
po rednio p ytki tarasowe – koszt 135-155 z

Podane kkoszty nnie uuwzgl dniaj  ccen mmateria ów pposadzko-
wych ii oobróbek bblacharskich ((ok. 220 zz /m.b.).

* pposadzki:
deski ttarasowe
sosnowe: 30-40 z /m2

z bangkirai: 115-200 z /m2

z massaranduby: 
115-160 z /m2

z cumaru: 150-190 z /m2

p ytki ttarasowe
gres: od 15 z /m2

terakota: od 22 z /m2

kostka brukowa: 
od 30 z /m2

Koszt u o enia posadzki:
35-40 z /m2

betonowy nna ggruncie

Wi cej... ceny, firmy, produkty, kalkulatory, artyku y
Kliknij na www.budujemydom.pl/cozaile/tarasy

info rynek
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