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Z widokiem
Poranna kawa, podwie-

czorki i kolacje na tarasie 

to marzenia niejednego 

w a ciciela domu z ogród-

kiem. Ale marzenia nie 

spe niaj  si atwo... 

Budowa tarasu jest spo-

rym przedsi wzi ciem – 

zarówno dla konstrukto-

ra, jak i wykonawcy.

PRZEGL D RYNKU

na ogródTarasy

Aleksandra Ku mierczyk

Taras mo na zbudowa  bezpo rednio na gruncie, w bliskim s siedztwie domu. Mo e

te  by  zaprojektowany jako cz  budynku, na przyk ad na p askim dachu nad gara-

em. 

Rodzaje tarasów
Do budowy warto przyst powa  ze szczegó owym projektem, w którym uwzgl dnione 

s  wszystkie warstwy tarasu i materia y do wyko czenia jego powierzchni. Zale  one 

od tego, czy taras ma by  zbudowany bezpo rednio na gruncie, czy te  ma by  cz ci

budynku.

Taras na gruncie, czyli naziemny

Najcz stszy w budynkach jednorodzinnych, bo jest funkcjonalny i w pe ni pozwala 

zintegrowa  wn trze domu z ogrodem, a jednocze nie w prosty sposób powi ksza do-

fo
t.
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st pn  przestrze . Najcz ciej wykonuje si

go na nasypie lub rzadziej bezpo rednio na 

poziomie gruntu w jednym z nast puj cych 

wariantów:

 z nawierzchni trawiast  albo wirow ;

 z nawierzchni utwardzon – kostk  ka-

mienn , betonow  lub drewnian , zwan

brukiem drewnianym, p ytami betonowy-

mi czy kamiennymi albo podk adami kole-

jowymi;

 z p yt  betonow  z ok adzin  – np. z p y-

tek ceramicznych.

Uwaga! Bez wzgl du na to, jaki rodzaj na-

wierzchni wybierzemy, zawsze najpierw 

trzeba odpowiednio przygotowa  pod o e: 

z ca ej powierzchni przeznaczonej pod p y-

t  zdejmuje si  warstw  ziemi ro linnej (hu-

mus), a nast pnie uk ada podsypk  z piasku, 

starannie j  ubijaj c.

Taras trawiasty lub wirowy. Jest jednym 

z najprostszych do wykonania. Buduje si  go 

na nasypie z gruntu – najlepiej z piasku gli-

niastego zmieszanego ze wirem, pospó k

albo wi kszymi kamieniami. Sam piasek jest 

gruntem niespoistym, dlatego trudno by oby 

utrzyma  odpowiedni  wilgotno  pod o a

pod trawnik. Na nasyp nie nadaj  si  te  gli-

ny i i y, bo w przeciwie stwie do piasków s

gruntami nieno nymi: na skutek zawilgoce-

nia p czniej , a w nast pstwie mrozów ulega-

j  wysadzinom, tak wi c s  niestabilne.

Nasyp powinien mie  dobrze utwardzo-

n  warstw  grubo ci nie wi kszej ni  20–

30 cm. Je li rodzime pod o e jest gliniaste 

lub torfowe, czyli szczególnie niekorzyst-

ne, warto oddzieli  je od nawiezionej ziemi 

geow óknin , która zapobiega mieszaniu si

warstw gruntu.

Je li brzegi nasypu nie b d  zabezpieczo-

ne przed osuwaniem si , ich nachylenie nie 

powinno by  wi ksze ni  45°; dopóki nie 

uro nie na nich trawa, wie y nasyp mo e

zosta  rozmyty przez ulewne deszcze. Je eli 

k t nachylenia skarpy musi by  wi kszy ni

45°, jej brzegi trzeba umocni , na przyk ad

betonowymi p ytami otworowymi (sprzeda-

wane s  pod nazw  ekop yt), palisad  drew-

nian  lub odpowiednio u o onymi du ymi 

kamieniami. 

Tarasy ziemne z nawierzchni wirow

wymagaj  obudowania kraw nikami zapo-

biegaj cymi osypywaniu si wiru.

Z utwardzon  nawierzchni . Nawierz-

chni  tarasu mo na u o y  z kostki lub p yt 

kamiennych. Tu najlepszym pod o em jest za-

g szczony piasek, u o ony w warstw  o gru-

bo ci 10 cm. Brzegi nawierzchni trzeba umoc-

ni  kraw nikami, a je li taras jest na nasypie, 

skarp  nale y zabezpieczy  przed osuwaniem 

si  – na przyk ad specjalnymi pustakami be-

tonowymi, które czy si  na ukszta towane 

w ciankach zaczepy, a ich wn trze wype nia 

ziemi  lub betonem. Je li nasyp jest wysoki, 

pustaki uk ada si  kaskadowo.

Pionowe lub prawie pionowe skarpy mo -

na równie  zabezpieczy  przez u o enie 

muru oporowego z kamienia polnego albo 

zastosowa , tworz c kaskadow  palisad ,

tralki betonowe lub paliki drewniane.

Na p ycie betonowej. P yt  tak  betonuje 

si  na podk adzie, który ogranicza wp ywy 

ruchów gruntu i tworzy warstw  po lizgo-

w  zapewniaj c  swobod  rozszerzania si

p yty tarasowej pod wp ywem zmian tem-

peratury. Podk ad powinien te  izolowa

p yt  od wilgoci gruntowej. Po u o eniu na 

p ycie warstwy spadkowej oraz drugiej war-

stwy izolacji przeciwwilgociowej, uk ada si

wierzchni  warstw  wyko czeniow .

Uwaga! Betonowanie p yty tarasowej bez-

po rednio na pod o u, bez usuni cia zie-

mi ro linnej i bez podsypki piaskowej, jest 

b dem. Takie  pod o e, zw aszcza je li jest 

gliniaste lub ilaste, mo e nierównomiernie 

osiada  i powodowa  p kanie p yty. 

U o enie podk adu. Na podk ad nale y

zastosowa  p yty z polistyrenu ekstrudowa-

nego grubo ci 5–8 cm. Uk ada si  je na wy-

równanym piasku. Warstwa ta uniemo li-

wia podci ganie wody z gruntu przez p yt

betonow .

Betonowanie p yty. P yta powinna mie

grubo  przynajmniej 15 cm, a beton – kla-

s  B15. Od budynku trzeba p yt  oddzieli

wk adk  dylatacyjn  ze styropianu grubo ci 

oko o 2 cm.

Naziemny taras betonowy musi mie

warstw  spadkow  w stron  zewn trznych 

kraw dzi, aby woda deszczowa nie zalega-

a na tarasie. Je li taras przylega do dwóch 

prostopad ych cian domu, musi mie  spa-

dek w dwóch kierunkach. Grubo  warstwy 

spadkowej w najcie szym miejscu (przy 

kraw dzi) nie mo e by  mniejsza ni  4 cm.
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 Dobrze zagospodarowany taras na gruncie powi ksza przestrze  domu

brak dylatacji;

brak warstwy spadkowej;

brak rynien i obróbek blacharskich;

s upki przebijaj ce warstw  izolacji przeciwwilgociowej;

zastosowanie kleju i zapraw nieodpornych na zmiany temperatury.

Najcz ciej pope niane b dy przy 
budowie tarasów
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Tarasy wyniesione
nad terenem
Tarasy nad ziemi  mog  mie  konstrukcj

betonow  lub drewnian . Bez wzgl du na 

to, na jak  wysoko  zostan  wyniesione, 

s  konstrukcjami stropowymi. Buduje si

je inaczej ni  tarasy naziemne. Zarówno 

betonowe, jak i drewniane wymagaj

fundamentu opartego poni ej g boko ci 

zamarzania gruntu. Najpro ciej wykona

je z fundamentami ca ego budynku, 

a wi c wtedy, gdy taras jest uwzgl dniony 

w projekcie. Fundamenty tarasu powin-

ny by  oddylatowane od konstrukcji bu-

dynku.

Taras z betonu, czyli elbetowy. Opiera 

si  na podci gach lub belkach u o onych 

na s upach opartych na awach lub sto-

pach fundamentowych. Oparciem dla be-

lek mog  by  te  niewysokie cianki mu-

rowane lub elbetowe spoczywaj ce na 

awach fundamentowych. Sam  p yt  mo -

na wykona  z betonu monolitycznego, to 

znaczy na deskowaniu, po u o eniu zbro-

jenia, lub te  zastosowa  prefabrykowane 

belki elbetowe i wype nienie z pustaków, 

a nast pnie po czy  je w ca o  warstw

betonu.

Taras drewniany. Pod tak  lekk  kon-

strukcj  wystarcz  fundamenty punkto-

we – stopy fundamentowe, na których b d

oparte s upki betonowe. Powinny wystawa

ponad 30 cm ponad poziom gruntu, a ich roz-

staw nie mo e przekracza  4 m. Opiera si  na 

nich legary, do których mocuje si ebrow

konstrukcj  tarasu. ebra (gr. 5–7 cm) przy-

twierdza si  do podci gów w rozstawie nie 

mniejszym ni  90 cm; na nich uk ada si  de-

ski tarasowe. Poszycie tarasu mo na wy-

kona  z desek z drzewa iglastego lub egzo-

tycznego grubo ci 25–32 mm i szeroko ci 

nieprzekraczaj cej 12 cm. Deski powinny by

rozsuni te na odleg o  oko o 1 cm. Wtedy 

na tarasie nie b dzie zatrzymywa a si  woda. 

Aby ochroni  elewacj  przed zawilgoceniem, 

na styku z tarasem nale y zamontowa  na 

cianie budynku odpowiedni  obróbk , czyli 

ko nierz z blachy.

Tarasy nad pomieszczeniami
Tarasy b d ce cz ci  budynku, zw asz-

cza te nad pomieszczeniami ogrzewanymi 

s  poddane bardzo trudnym oddzia ywa-

niom: od góry na przemian pra one przez 

s o ce i zamra ane, zasypywane niegiem 

i zalewane przez deszcze, od do u ogrze-

wane ciep em z pomieszcze  i atakowa-

ne przez migruj c  przez przegrody par .

Z tego wzgl du musz  to by  skompliko-

wane, wielowarstwowe konstrukcje, w któ-

rych wszystkie te oddzia ywania b d  kom-

pensowane, aby nie niszczy y materia ów

i ich po cze . Dlatego tarasy to jedne z naj-

trudniejszych do wykonania i zaprojektowa-

nia elementów domu. Aby spe nia y swoj

funkcj  i nie musia y by  cz sto remontowa-

ne, musz  by  wykonywane pod okiem kon-

struktora. 

Niezale nie od tego, czy pod tarasem jest 

pomieszczenie ogrzewane, czy nie, taka 

sama jest konstrukcja stropu, ale inne ocie-

plenie.

P yta stropowa. Musi by  obliczona na 

obci enia sta e, czyli ci ar ludzi, sprz -

tu, który ewentualnie ustawimy w przysz o-

ci. P ycie trzeba nada  odpowiedni spa-

dek od domu do przeciwleg ej kraw dzi, 

aby woda nie zalega a na tarasie, gdy  wte-

dy wnika aby tak e do pomieszczenia pod 

nim. Warstw  spadkow  formuje si  z mie-

szanki betonowej. Je li jest wykonana z tra-

dycyjnych mieszanek, trzeba odczeka  3–4 

tygodnie, a  osi gnie odpowiedni  wytrzy-

ma o . W tym czasie nie mo na uk ada  na 

niej pozosta ych warstw. Je eli natomiast 

wykonana jest z fabrycznie przygotowanych 

suchych mieszanek, wtedy schnie znacznie 

szybciej. 

Ocieplenie. Uk ada si  je tylko wtedy, gdy 

pod tarasem jest pomieszczenie ogrzewa-

ne. Jako termoizolacj  tarasu najcz ciej sto-

suje si  styropian lub polistyren ekstrudo-

wany. Od do u i od góry warstw  ocieplenia 

powinno si  os oni  warstw  folii budowla-

nej. Folia u o ona od spodu ochroni izolacj

przed par  wodn  wyp ywaj c  przez strop 

z ogrzewanego pomieszczenia, górna za  za-

pobiegnie zawilgoceniu, jakie mog oby po-

wsta  podczas wykonywania kolejnej war-

stwy.

Izolacja wodna. Uk ada si  j  albo 

z dwóch warstw pap na lepiku, albo z cie-

k ych folii, albo masy uszczelniaj cej. 

Izolacj  z papy lub maty trzeba wywin  do 

ciany budynku na wysoko  20 cm.

 Tarasy wyniesione nad teren to konstrukcje stropowe, które wymagaj  fundamentu 
opartego poni ej g boko ci zamarzania gruntu

fo
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Tarasy s  szczególnie nara one na czynniki atmosfe-

ryczne – deszcz, nieg, zmiany temperatury, zamarzanie 

i rozmarzanie wody – dlatego wymagaj  staranno ci na 

ka dym etapie budowy. Bez tego, wcze niej czy pó niej, 

b d  musia y by  gruntownie remontowane. Oto znisz-

czenia i ich przyczyny:

Plamy na suficie pomieszczenia pod tarasem. 

Niedostateczne zabezpieczenie przed wod : nieodpo-

wiednia izolacja przeciwwilgociowa, brak warstwy spad-

kowej lub jej niedostateczny spadek. 

Odspajanie si  i p kanie p ytek. Nieodporno  na 

zmiany temperatury wskutek braku dylatacji. Nie ma miej-

sca na kurczenie si  i rozszerzanie nawierzchni tarasu, 

wskutek czego p ytki, przemieszczaj c si , odspajaj  od 

pod o a i p kaj .

P kanie p yty tarasowej. Niestabilne pod o e: nieusu-

ni cie warstwy humusu lub u o enie p yty betonowej bez 

warstwy podk adu z piasku i chudego betonu.

Zniszczenia i ich przyczyny
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Warstwa dociskowa. Najcz ciej jest to 

wodno- i mrozoodporny jastrych cemento-

wy o grubo ci oko o 5 cm. Warstwa ta s u-

y do przytrzymania izolacji termicznej. 

Mo e by  tak e podk adem pod p ytki cera-

miczne. Powinna mie  grubo  4–5 cm. Po 

u o eniu jastrychu trzeba odczeka  oko o

3 tygodni i wtedy pokry  go izolacj  z tzw. 

p ynnej folii, która zabezpieczy jastrych 

przed wnikaniem wody.

Warstwa wierzchniego krycia, czyli po-

sadzka. Wybór wariantów jest bardzo du y, 

trzeba tylko pami ta , eby materia  by  od-

porny na cz ste zmiany temperatury, dzia a-

nie promieni UV, by nie by liski i mia  wy-

sok  klas cieralno ci.

Wyko czenie
P ytki ceramiczne

S  najpopularniejszym rodzajem wyko -

czenia, mo na je bowiem kupi  w niezliczo-

nych odmianach wzorów i kolorów; p ytki 

maj  te  ró ne wymiary.

P ytki terakotowe. Maj  wierzchni  war-

stw  barwion  i czasami szkliwion  – g adk

lub chropowat . Nie ka da terakota jest mro-

zoodporna, dlatego przed zakupem nale y

sprawdza , czy wybrane przez nas p ytki s

przeznaczone do stosowania na zewn trz.

Gres. Produkowane z piasku kwarcowe-

go z dodatkiem barwników mineralnych, s

znacznie twardsze od terakoty, odporniej-

sze od niej na cieranie i maj  mniejsz  na-

si kliwo . Mog  by  szkliwione oraz nie-

szkliwione – polerowane lub niepolerowane. 

Gres polerowany jest liski i raczej nie nale-

y go stosowa  na posadzki tarasów.

Klinkier. P ytki twarde, bardzo odporne 

na cieranie oraz mróz i wysok  temperatur ;

mog  mie  g adk  lub antypo lizgow  faktur .

Kamie

Nie ka dy nadaje si  do zastosowania na ta-

rasie. Najlepiej sprawdzaj  si  p yty ze ska

magmowych, na przyk ad granitu, bazal-

tu, sjenitu. Nieco s absze s  ska y metamor-

ficzne, na przyk ad upki. Najs absze – ska y

osadowe: piaskowce, zbite wapienie, trawer-

tyny, alabastry; one te  wymagaj  najwi cej 

prac piel gnacyjnych. Wszystkie s  bardzo 

zró nicowane pod wzgl dem wytrzyma o-

ci, cieralno ci i nasi kliwo ci.

Granit. Najcz ciej stosowany, poniewa

jest atwy w obróbce i szlifowaniu, a przy 

tym mrozoodporny, ma o cieralny i ma o

nasi kliwy. Dost pny jest w wielu kolorach. 

Warstwa dociskowa uk adana na termoizolacji 

powinna by  oddylatowana od cian, a jej gru-

bo  w najcie szym miejscu musi wynosi  co 

najmniej 4 cm

fo
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 Tarasy nad pomieszczeniem s  jednymi z trud-
niejszych do wykonania i zaprojektowania elemen-
tów domu

 Pow ok  izolacyjn  mo na wykona , u ywaj c
 szlamu mineralnego

Za pomoc ywicy na brzegach tarasu przykle-
ja si  kszta townik brzegowy i ta m  uszczelnia-
j c
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Zanim wybierzemy materia  przeznaczony na pod og  tarasu, warto sprawdzi , czy ma on 

odpowiednie w a ciwo ci.

Mrozoodporno . Najcz ciej oznaczana jest na opakowaniach symbolem p atka nie-

gu. Materia y mrozoodporne maj  ma  nasi kliwo  – nieprzekraczaj c  3%. Im nasi kli-

wo  mniejsza, tym lepiej: im mniej wody wnika w p ytk , tym mniejsze jest zagro enie, e

ulegnie zniszczeniom mrozowym. 

Wytrzyma o  na cieranie. To cecha, o której atwo zapomnie  w sklepie, ale która daje 

o sobie zna  po kilku latach. P ytki, które szybko si cieraj , czasami ju  po kilku tygo-

dniach wygl daj  brzydko, dlatego na taras lepiej wybra  takie, które s  odporne na ciera-

nie. cieralno  materia ów ceramicznych okre laj  klasy: na taras nadaj  si  p ytki co naj-

mniej IV klasy cieralno ci.

Antypo lizgowo . To jasne, e chodzi o bezpiecze stwo. P ytki nie liskie oznaczane s

symbolem R.

Materia  na pod og  tarasu

Taras mo na wyko czy  kamieniem posadzko-
wym, który imituje drewno

fo
t.
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Przegl d rynku

Sjenit. Jest mniej rozpowszechniony ni

granit. Trudno si  go tnie na p yty, ale do-

brze szlifuje i poleruje. Ma ma cieralno

i niewielk  nasi kliwo , dzi ki czemu jest 

mrozoodporny. Ma ciemn  barw , dlatego 

lepiej go nie uk ada  na bardzo nas onecz-

nionym tarasie – szybko wyblaknie.

Marmur. Wyj tkowo podatny na obróbk ,

w tym tak e polerowanie. Niestety, mniej 

odporny na warunki atmosferyczne ni  gra-

nit czy sjenit, dlatego musi by  impregno-

wany, aby nie powstawa y na nim plamy 

i przebarwienia. Marmur do stosowania na 

zewn trz musi by  mrozoodporny – trzeba 

o to zapyta  w sklepie  i dosta  na to pisem-

n  gwarancj . Po zaimpregnowaniu ma in-

tensywniejszy kolor, bardziej widoczne s

te  jego przebarwienia. 

Piaskowiec. atwo poddaje si  obróbce, 

jednak nie daje si  polerowa , lecz tylko szli-

fowa . Jest wiele odmian tej ska y, w tym 

tak e takie, które nie nadaj  si  do stosowa-

nia na zewn trz. Piaskowce z regu y charak-

teryzuj  si  wi ksz cieralno ci  ni  grani-

ty czy marmury. Dlatego lepiej stosowa  je 

w takim miejscu, gdzie nie b dzie nanosi

si  piasku – na przyk ad na tarasie, na który 

jest dost p tylko z domu. Piaskowiec powi-

nien by  impregnowany raz na rok.

Wapie . Wyst puje w dwóch odmianach: 

mi kkiej – nazwanej lekk  – i twardej – zwa-

nej zbit . Na tarasach mo na stosowa  tylko 

wapie  twardy, który i tak ma wi ksz cie-

ralno  ni  granit czy marmur. Ze wzgl du

na swoje w a ciwo ci (zw aszcza ma  od-

porno  na warunki atmosferyczne) lepiej  

uk ada  go tylko na tarasach zadaszonych. 

Wymaga impregnacji. 

Beton stemplowany

Aby go wykona , na p ycie elbetowej uk a-

da si  warstw  specjalnego betonu, w którym 

odciska si  zamawiany wzór posadzki. Dzi ki 

pigmentom mo e uzyska  te  dowolny ko-

lor. W zale no ci od u ytego szablonu imituje 

bruk kamienny, p yty piaskowca, kamie , ce-

g  albo deski. Je li beton ma by  uk adany na 

stropie, który musi by  oddzielony od warstw 

wyko czeniowych warstw  izolacyjno-

-po lizgow , grubo  betonu stemplowane-

go nie powinna by  mniejsza ni  60 mm. Gdy 

natomiast p yta elbetowa le y na gruncie, 

mo na zastosowa  10–12-milimetrow  war-

stw  wylewki cienkowarstwowej.

Prefabrykowane p yty betonowe

Produkuje si  je z mieszanek betonowych 

z dodatkiem wysokogatunkowych barwni-

ków, dzi ki którym mog  imitowa  kamie ,

terakot  lub drewno. Elementy przypomi-

naj ce drewno maj  wyra n  faktur  s o-

jów, z s kami i przebarwieniami. Niekiedy 

s  tak zbli one wygl dem do prawdziwego 

drewna, e trudno je od niego odró ni .

Drewno

B dzie s u y o przez wiele lat, je li zostanie 

odpowiednio zabezpieczone. Najtrwalsze na 

tarasy jest drewno egzotyczne, poniewa  za-

wiera du o garbników i wosków, substancji 

chroni cych i konserwuj cych. Chocia  nie 

zniszczy si  ono szybko, po pewnym czasie 

mo e zmieni  barw , zw aszcza je li taras 

jest przez ca y czas nas oneczniony.

Je li chcemy u y  na pod og   tarasu drew-

na krajowego, powinni my wykorzysta

d b, który trzeba wcze niej zaimpregnowa .

Niekiedy na pod ogi tarasów 

 Je li taras chcemy pokry  nawierzchni  drew-
nian , najlepiej wybra  drewno egzotyczne

fo
t.

 D
L
H

 Beton stemplowany nie ma fug, dlatego mniej 
ma miejsc, przez które woda mog aby przesi ka
w g b tarasu

fo
t.

 B
a

u
te

c
h

 Kostka brukowa. Jest stosowana g ównie na ta-
rasach na gruncie

fo
t.

 P
o

lb
ru

k

Na nawierzchni tarasów mo na u o y  tylko te 
p ytki ceramiczne, które s  odporne na zmiany 
temperatury, wilgo , wod  i promieniowanie UV

fo
t.

 C
e

rr
a

d
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u ywa si  drewna sosnowego lub wierko-

wego. Trzeba wtedy pami ta , e s  to mi k-

kie gatunki, które atwo uszkodzi  – wgnie

czy zarysowa , ponadto szybko niszczej  pod 

wp ywem warunków atmosferycznych.

Plastik

Ten stosowany na tarasach wygl dem przy-

pomina prawdziwe drewno. Zanim tra-

fi na tarasy, jest wtórnie przetworzony. 

Wykonane z niego elementy mo na z powo-

dzeniem u o y  na tarasie, nie martwi c si

o to, e szybko pop kaj  lub zniszczej  pod 

wp ywem s o ca i mrozu.

Detale
Barierka

Jest niezb dna, gdy taras jest wyniesiony 

nad teren. Poprawnie zamocowana nie prze-

cina warstw izolacyjnych.

S upki montuje si  na dwa sposoby:

 przykr caj c je bezpo rednio do p y-

ty elbetowej – w trakcie budowy. Kolejne 

warstwy wyko czeniowe tarasu uk ada si

wtedy wokó  s upka, a na poziomie izolacji 

montuje specjalne mankiety uszczelniaj ce, 

dzi ki którym izolacja zachowuje ci glo .

 osadzaj c je w wywierconych otworach 

– tu  po jej zako czeniu. Po osadzeniu, wy-

pionowaniu i monta owym ustabilizowaniu 

s upków otwory wpe nia si  wodoodporn

zawiesin  iniekcyjn .

Czsami, gdy wysoko  s upka jest taka 

sama jak wysoko  balustrady, trzeba za 

REKLAMA

1 cm
taki powinien by  odst p pomi dzy deskami 

uk adanymi na drewnianym tarasie wyniesionym 

nad teren

Tarasy nad pomieszczeniami powinny mie  barierk . Je li jest drewniana, jej s upki mocuje si  na 
kotwach

fo
t.

 D
L
H

S upki balustrady montuje si  na dwa sposoby: albo w trakcie budo-
wy, przykr caj c je do p yty elbetowej (a), albo ju  po jej zako czeniu, 
osadzaj c w wywierconych otworach (b)

a

b

os onka

ok adzina 

(p ytki)

warstwa 

dociskowa 

z betonu

ocieplenie

jastrych

marka

os onka 

ok adzina 

(p ytki)

warstwa 

dociskowa 

z betonu

ocieplenie

jastrych

wodoszczelna 

zawiesina 

iniekcyjna

s upek 

balustrady

izolacja

przeciw-

wilgociowa

mankiety 

uszczelniaj ce

p yta

fundamentowa

kotwy

s upek 

balustrady

izolacja

przeciw-

wilgociowa

p yta 

konstrukcyjna
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Przegl d rynku

pomoc  kotew zamocowa  marki (stalowe 

podstawy). Marki zwykle osadza si  na ko-

twy w jeszcze wie ym, niezwi zanym be-

tonie. Miejsce, w którym marka czy si

z brzegiem tarasu, uszczelnia si  silikonem, 

a tam gdzie s upek styka si  z posadzk ,

umieszcza specjaln

os onk , która chro-

ni  b dzie po cze-

nie przed wnikaniem 

wody.

Po czenie balu-

strady ze cian  nie 

musi by  ju  tak bar-

dzo uszczelnione, ale 

i ono powinno by  so-

lidne. Je eli ciana jest 

ocieplona, to w war-

stwie izolacji wierci si

otwór i barierk  mo-

cuje bezpo rednio do 

muru. Na styku ze cia-

n  mo na równie  zastosowa  os onk .

Po czenie tarasu 
...ze cian

Jest to miejsce szczególnie nara one na 

dzia anie wody deszczowej i z roztapiaj -

cego si niegu, dlatego izolacj  przeciw-

wilgociow  powinno si  wyprowadzi  oko-

o 30 cm na cian  domu. Najlepiej, je li 

zostanie wsuni ta w specjalne, kilkucen-

tymetrowe zag bienie. Jako os on  takiej 

izolacji stosuje si  specjalne kszta tki coko-

owe z p ytek ceramicznych. P ytki na co-

kole powinny by  po czone z p ytkami na-

wierzchni specjaln  uszczelniaj c  mas

silikonow  lub przykryte fartuchem z bla-

chy nierdzewnej.

...i  z drzwiami

Próg drzwi tarasowych musi by  izolowany, 

aby do domu nie wnika a woda. W tym celu 

wykonuje si  specjalne obróbki blacharskie, 

dzi ki którym os ania si  ca y próg, a nie 

tylko jego wierzch. 

Próg warto tak e ociepli , dzi ki czemu 

nieg nie b dzie szybko topnia  pod wp y-

wem ciep a przenikaj cego z pomieszcze-

nia.

Po czenie balustrady ze cian  – je li
ciana jest ocieplona, to otwór na ba-

rierk  wierci si  w warstwie izolacji

ciana budynku

ocieplenie

os onka

marka

por cz

kotwy iniekcyjne

tynk

INFO RYNEK Ile kosztuje taras?

NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM

posadzka*
klej elastyczny: 15–32 z /m2

hydroizolacja podp ytkowa: 10–20 z /m2

jastrych, gr. 4 cm: 8–15 z /m2

styropian EPS 100, gr. 15 cm: 18–34 z /m2

2 × papa: 18–28 z /m2

beton (warstwa ze spadkiem), 
gr. 4–10 cm: 8–25 z /m2

materia y: 77–154 z /m2

robocizna: 30–55 z /m2

razem: 107–209 z /m2

PRZYDATNE ADRESY

– ceny brut to – 

plpl W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM Z WARSTW  DRENA OW

posadzka*
klej elastyczny: 15–32 z /m2

hydroizolacja podp ytkowa: 10–20 z /m2

jastrych, gr. 4 cm: 8–15 z /m2

styropian EPS 100, gr. 15 cm: 18–34 z /m2

folia drena owa przepuszczalna: ok. 35 z /m2

papa termozgrzewalna: 10–20 z /m2

beton (warstwa ze spadkiem),
gr. 4–10 cm: 8–25 z /m2

materia y: 104–181 z /m2

robocizna: 40–55 z /m2

razem: 144–236 z /m2

NAD POMIESZCZENIEM NIEOGRZEWANYM

posadzka*
klej elastyczny: 15–32 z /m2

hydroizolacja podp ytkowa: 10–20 z /m2

jastrych, gr. 4 cm: 8–15 z /m2

2 x papa: 20–28 z /m2

beton (warstwa ze spadkiem),
gr. 4–10 cm: 8–25 z /m2

materia y: 61–120 z /m2

robocizna: 30–55 z /m2

razem: 91–175 z /m2

BETONOWY NA GRUNCIE

posadzka*
klej elastyczny: 15–32 z /m2

mata podp ytkowa: ok. 32 z /m2

jastrych, gr. 4 cm: 8–15 z /m2

p yta betonowa, gr. 10 cm: ok. 25 z /m2

materia y: 80–104 z /m2

robocizna: 30–50 z /m2

razem: 110–154 z /m2

DREWNIANY NA RUSZCIE

a urowa posadzka z desek sosnowych 
(impregnowanych), gr. 32 cm: 25–56 z /m2

ruszt (legary) 6 × 8 cm, odst py co 60 cm: 
5–12 z /m2

betonowe s upki fundamentowe, 8 szt., 
wys. 1 m: 8–20 z /m2

materia y: 38–88 z /m2

robocizna: 45–75 z /m2

razem: 83–163 z /m2

*nale y doliczy  koszty materia ów posadzkowych

BAUTECH 022 716 77 91
 www.bautech.pl
BOLIX 033 475 06 00 www.bolix.pl 
CERRAD 048 365 07 83
 www.cerrad.com.pl 
CRH KLINKIER

 032 239 41 45
 www.crh-klinkier.pl
DEN BRAVEN EAST

 061 896 17 40
  www.denbraven.pl
DLH 022 667 44 14 www.dlh.pl
KNAUF 022 369 51 00 www.knauf.pl 

KNAUF BAUPRODUKTE

 022 572 52 00
 www.knauf-bauprodukte.pl 
MAXIT 022 701 55 60 www.maxit.pl
POLBRUK 058 554 59 45 www.polbruk.pl
SEMMELROCK

 025 756 21 00
 www.semmelrock.pl
SWISSPOR032 625 72 50
 www.swisspor.pl
TERMO ORGANIKA

 012 427 07 40
  www.termoorganika.com.pl
URSA 022 878 77 60 www.ursa.pl
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