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Stary na nowo
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Najgro niejszym czynnikiem atmosferycznym dzia aj cym niszcz -

co na tarasy nie s  ani silne mrozy, ani nieg, deszcze czy te  s o ce, 

lecz wahania temperatury w okolicach 0°C: wielokrotne zamarzanie 

i rozmarzanie wody, która dostaje si  pod posadzk , rozsadza wi -

zania kleju i unosi ok adzin . Je li woda wniknie g biej, mo e nisz-

czy  te  g biej po o one warstwy podk adowe i izolacyjne. 

Remont tarasu nale y poprzedzi  wnikliw  analiz  przyczyn, któ-

re spowodowa y zniszczenia, i dopiero na tej podstawie okre li  za-

kres robót.

Przyczyny uszkodze
Na posadzce tarasu pokrytej p ytkami ceramicznymi mog  pojawi

si  p kni cia, wg bienia i wypuk o ci, p ytki mog  si  równie  od-

kleja . Uszkodzenia mog  by  spowodowane u yciem kiepskiej jako-

ci p ytek lub niew a ciwym ich mocowaniem do pod o a, mog  te

by  nast pstwem uszkodze  g bszych warstw, czyli podk adu pod 

posadzk .

P kni cia ok adziny z p ytek. Ich przyczyn  mog  by  napr e-

nia spowodowane brakiem dylatacji lub uszkodzeniami warstw pod-

posadzkowych. P kni cia o nieregularnej linii przebiegaj cej przez 

niemal ca  d ugo  czy szeroko  tarasu najcz ciej wiadcz  o bra-

ku dylatacji w nawierzchni i podk adzie. 

Kruszenie si  p ytek. Spowodowane jest nadmiern  nasi kliwo-

ci  i zwi zan  z tym nieodporno ci  p ytek na mróz. 

REMONT

P kni cia, przecieki czy kruszenie 

si  nawierzchni to specjalno

polskich tarasów. Przyczynia si

do tego nasz klimat, a zw aszcza 

zimy z cz stymi odwil ami. 

Ale prawdziwymi powodami 

takich uszkodze  s le dobrane 

materia y, niew a ciwy uk ad

warstw tarasu oraz niedok adno ci 

wykonawstwa, a wi c b dy, 

których mo na unikn .

Remont tarasu

Cezary Jankowski
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Odspajanie si  p ytek. Przyczyn  trudno 

ustali  bez zerwania przynajmniej cz ci po-

sadzki, bo dopiero wtedy mo na oceni , jak 

g boko si gaj  uszkodzenia. Zazwyczaj od-

spajanie si  p ytek jest nast pstwem zasto-

sowania niew a ciwych zapraw klejowych, 

braku podp ytkowej izolacji przeciwwilgo-

ciowej lub u o enia p ytek zbyt blisko jed-

na przy drugiej, wskutek czego spoiny mi -

dzy nimi s  zbyt w skie. P ytki mog  si  te

odkleja  wskutek niedok adnego wype nie-

nia klejem przestrzeni pod nimi: w miejsca 

te wnika woda, zamarza tam i rozsadza spo-

in  klejow .

Bia e wykwity na spoinach. Z wilgotnych 

spoin wyparowuje woda i wytr ca si  na 

nich solny osad.

Zacieki na suficie, a nawet zalewanie po-

mieszczenia pod tarasem. To skutek bra-

ku lub uszkodzenia izolacji przeciwwodnej 

chroni cej p yt  tarasu przed przecieka-

mi wody opadowej. Lekcewa enie tej izola-

cji wynika cz sto z b dnego przekonania, e

posadzka z p ytek wystarczy za izolacj  prze-

ciwwodn . Niestety, taras bez izolacji bardzo 

szybko niszczeje i coraz gwa towniej przecie-

ka. Podobne s  nast pstwa uszkodze  izola-

cji spowodowane przez p kni cie konstruk-

cji p yty tarasowej. Woda mo e te  wnika

do wn trza budynku przez le uszczelniony 

styk tarasu ze cian .

Wymiana nawierzchni
Zale nie od rodzaju uszkodze  taras prze-

znaczony do remontu mo e wymaga  wy-

miany samej nawierzchni lub nawierzch-

ni cznie z warstwami podposadzkowymi. 

Czasem niezb dne jest te  wzmocnienie kon-

strukcji tarasu.

Remont polegaj cy na wymianie jedynie 

nawierzchni mo na wykona  pod kilkoma 

warunkami: 

1)  uszkodzenia dotycz  tylko posadzki 

(np. gdy stare p ytki uleg y powierzchnio-

wemu wytarciu, maj  liczne drobne p k-

ni cia lub okadzina jest brzydka i chcemy 

j  zast pi ),

2)  uk ad warstw podk adu jest 

poprawny, 

3)  one same – w a ciwie u o one

i w dobrym stanie. 

Now  nawierzchni  mo na

u o y  na starej albo zerwa

przedtem star  posadzk : w oby-

dwu sytuacjach pod o e b dzie 

wymaga o odpowiedniego przy-

gotowania.

Uk adanie p ytek na p ytki

Tak mo na uk ada  now  posadzk  jedynie 

wtedy, gdy stara na ca ej powierzchni dobrze 

przylega do pod o a, a ewentualne p kni cia 

dotycz  tylko pojedynczych p ytek i nie s  na-

st pstwem odkszta ce  konstrukcji tarasu ani 

uszkodze  podk adu. Drobne ubytki w na-

wierzchni, która ma pos u y  za pod o e no-

wej posadzki, powinno si  wype ni  zapraw ,

po czym ca o  dwukrotnie zaimpregnowa

p ynn  foli . Do uk adania nowych p ytek 

mo na przyst pi  dopiero wtedy, gdy pod o e

b dzie ca kowicie suche.

Uk adanie p ytek po zerwaniu starej 

nawierzchni

Po usuni ciu p ytek trzeba wyrówna  pod o-

e, a nast pnie u o y  izolacj  przeciwwilgo-

ciow . Je li w pod o u nie ma dylatacji, trze-

ba je utworzy  przez podzielenie go na pola 

3 × 3 m. 

Wyrównywanie pod o a

Niewielkie zag bienia (do 5 mm) mo na wy-

pe nia  zapraw  klejow  do p ytek. Wi ksze 

nierówno ci niweluje si  wyrównuj c  wy-

lewk  pod ogow .

Uwaga! Na wylewki wyrównuj ce nie na-

le y stosowa  zwyk ych zapraw cemento-

wych, bo nie maj  one dostatecznej przy-

czepno ci do pod o a. 

Ze wzgl du na to, e na tarasach wymaga-

ne jest nachylenie posadzki, z oczywistych 

wzgl dów nie mo na na nich stosowa  wy-

lewek samopoziomuj cych, tylko gotowe za-

prawy przeznaczone do wyrównywania r cz-

nego lub mechanicznego. Przed u o eniem 

zaprawy wyrównuj cej na pod o u nale y

utworzy  warstw  kontaktow  ze specjalnej 

emulsji sczepnej zmieszanej z drobnym kru-

szywem. 

Izolacja przeciwwilgociowa. Aby zapobiec 

przenikaniu wody w g bsze warstwy tarasu, 

przed przyklejeniem p ytek uk ada si  izola-

cj  przeciwwilgociow  z p ynnej folii. Dzi ki 

du ej elastyczno ci wype nia ona rysy o sze-

roko ci do 5 mm. Na tarasach nale y u y-

wa  folii przeznaczonej 

do stosowania na ze-

wn trz. Nak ada si  j

na such  i odkurzon

powierzchni  betonow

p dzlem lub wa kiem, 

dwukrotnie w odst -

pie ok. 6 godzin. Na tej 

P ytki na taras musz  byc mrozoodporne 
i antypo lizgowe

fo
t.

 N
o

w
a

 G
a

la
fo

t.
 T

o
rg

g
le

r

 Polimerowo-bitumiczna 
emulsja hydroizolacyjna 
(p ynna folia)

fo
t.

 T
o

rg
g

le
r

Gruntowna naprawa tarasu najcz ciej wymaga 
wyrównania równie  jego pod o a
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izolacji – po up ywie 24 godzin od na o e-

nia ostatniej warstwy – mo na bezpo rednio 

przykleja  p ytki ceramiczne.

Wykonanie dylatacji. Szczelina dylatacyj-

na powinna przebiega  przez warstwy pod-

k adowe i nawierzchni . W nowo wykony-

wanym podk adzie naci cia dylatacyjne 

(szeroko ci 6–8 mm) wykonuje si  szpachel-

k  lub kielni  przed stwardnieniem betonu.

W istniej cym ju  podk adzie dylatacje wy-

cina si  szlifierk  z tarcz  diamentow .

Szczeliny dylatacyjne wype nia si  elastycz-

nym materia em – sznurem lub ta m  dyla-

tacyjn , po czym nad ka d  dylatacj  uk ada 

si  paski, które nast pnie wtapia si  w izola-

cj  podp ytkow .

Remont warstw 
podposadzkowych
Na tarasach nad pomieszczeniami konieczne 

jest u o enie izolacji przeciwwodnej, a je li 

s  to pomieszczenia ogrzewane, równie  izo-

lacji cieplnej.

Warstwy ocieplenia zwykle nie ulegaj

uszkodzeniu. 

Izolacje przeciwwodne mog  z czasem 

utraci  szczelno  na skutek p kni  w pod-

o u, d ugotrwa ego kontaktu z wod  lub sta-

rzenia si  materia u. 

 Podstawow  ochron  przeciwwodn  ta-

rasów nad pomieszczeniami zapewnia izo-

lacja uk adana na warstwie spadkowej p y-

ty no nej. Nachylenie powierzchni powinno 

wynosi  ok. 2%, by ewentualne przecieki 

z wierzchnich warstw mog y by  odprowa-

dzone na zewn trz. Izolacj  przeciwwodn

wykonuje si  jako dwuwarstwow :

 jako pierwsz  warstw  uk ada si  pap ,

 jako drug  – foli  t oczon  tzw. kube kow .

Taki uk ad warstw skutecznie chroni 

przed wnikaniem wody i dzi ki kanalikom 

utworzonym mi dzy pap  i foli  umo liwia 

odprowadzenie na zewn trz ewentualnych 

przecieków. 

Do izolacji tarasów nadaj  si  jedynie papy 

podk adowe na osnowie z w ókien szklanych

lub tworzyw sztucznych, gdy  tradycyj-

ne tekturowe do  szybko starzej  si  i tra-

c  szczelno . Papy podk adowe uk ada si

z 10-centymetrowym zak adem na z czach, 

przyklejaj c do pod o a ca  ich powierzch-

ni  lub tylko czenia. 

Folia t oczona uk adana wypuk o ciami do 

do u pe ni funkcj  dodatkowej izolacji oraz 

warstwy drena owej. Nie mocuje si  jej do 

pod o a, jedynie czy na zak ad dodatkowo 

uszczelniony ta m .

Izolacje przeciwwodne oraz cieplne mu-

sz  by  doci one warstw  dociskow  gru-

bo ci co najmniej 4 cm, wykonan  z beto-

nu zbrojonego siatk  przeciwpr n . Do 

betonu warto doda  preparat uszczelniaj -

cy, zmniejszaj cy jego nasi kliwo  i pod-

wy szaj cy mrozoodporno . Betonowa 

p yta dociskowa musi by  oddylatowana 

od ciany za pomoc  wk adki ze styropia-

nu lub ta my dylatacyjnej. Nie zapomnijmy 

te  o dylatacjach po rednich dziel cych po-

Uk adanie p ytek
Do przyklejania p ytek na tarasie trzeba u ywa  elastycznej zaprawy klejowej. Nak ada si  j

pac  z bat  nie tylko na pod o e, ale te  na p ytki, aby nie tworzy y si  pod nimi puste przestrze-

nie, w których mog aby zatrzymywa  si  woda. lady po pacy na zaprawie nak adanej na p ytki 

i pod o e powinny by  wzajemnie prostopad e, co zapewni równomierne roz o enie si  kleju. 

Do uk adania p ytek o du ych rozmiarach mo na u y  specjalnej up ynnionej zaprawy klejo-

wej, która po doci ni ciu p ytki równomiernie si  pod ni  rozp ywa: nadmiar powinien wyp yn

na ca ym jej obwodzie, sk d usuwa si  go szpachelk .

Podobnie jak do klejenia, tak e do spoino-

wania nale y u y  zaprawy elastycznej.

Szeroko  spoin zale y od wielko ci p ytek i po-

winna stanowi  ok. 3% d ugo ci ich boku. 

Nad liniami przebiegu dylatacji spoiny na-

le y wype ni  przeznaczonym do tego celu si-

likonem.

 Dok adne rozprowadzenie kleju na pod o u i na 
p ytce gwarantuje stabilno  u o onej posadzki

Prawid owy uk ad warstw tarasu z betonow  warstw  dociskow

Folia t oczona do izolacji tarasów
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silikon lub masa uszczelniaj ca

spoiny elastyczne

ok adzina z p ytek ceramicznych

balustrada mocowana z boku p yty

sznur dylatacyjny

elastyczna zaprawa klejowa

ta ma uszczelniaj ca

izolacja podp ytkowa (p ynna folia)

warstwa dociskowa ze zbrojonego 
betonu

folia przeciwwilgociowa

ocieplenie

hudroizolacja (papa + folia 
t oczona)

p yta tarasu

warstwa spadkowa

uszczelnienie 
dylatacji 
obwodowej
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wierzchni  tarasu na pola nie wi ksze ni

3 × 3 m, które wykonuje si  przez naci cie 

warstwy dociskowej betonu: wzd u  linii 

prostej na g boko  ok. 2 cm.

Uwaga! Przebieg dylatacji po rednich 

trzeba tak rozplanowa , aby w miejscu ich 

przebiegu nie trzeba by o docina  p ytek 

– przerwy dylatacyjne w pod o u i w na-

wierzchni musz  bowiem pokrywa  si  ze 

sob .

Remont konstrukcji tarasu
Taras na gruncie

Uszkodzenia konstrukcji – p kanie i od-

kszta canie si  p yty – dotycz  zwykle tara-

sów na gruncie, zw aszcza wyniesionych po-

nad poziom terenu. Przyczyn  jest zazwyczaj 

niedostateczne zag szczenie pod o a i u y-

cie niskiej klasy betonu na p yt  pod ogi na 

gruncie.

Przyczyn  uszkodze  konstrukcji takich 

tarasów bywa te  nieodpowiedni fundament 

na obwodzie p yty, wskutek czego taras „roz-

je d a si ” pod wp ywem parcia gruntu. 

Taras, który uleg  uszkodzeniom wsku-

tek niestabilno ci konstrukcji, trzeba zwy-

kle w ca o ci rozebra  i wybudowa  od nowa 

po odpowiednim ustabilizowaniu pod o a. 

Je li jest na to do  miejsca, mo na te  nadbu-

dowa  now  konstrukcj  nad starym tarasem 

bez jego rozbierania: w tym celu trzeba wyko-

Wa ne szczegó y
Prawid owe wykonanie wszystkich warstw tarasu jest koniecznym, ale 

niewystarczaj cym warunkiem jego trwa o ci. Równie wa ne jest w a ciwe 

wykonanie ni ej opisanych detali. 

Okapnik. Brzegi tarasu powinny by  zawsze zako czone okapnikiem, czy-

li fartuchem z blachy wysuni tym 3–5 cm poza kraw d  p yty. Okapnik nie 

tylko zabezpiecza przed powstawaniem zacieków na cianie fundamento-

wej czy cokole, ale przede wszystkim zapobiega wp ywaniu wody pod p yt-

ki posadzki tarasu.

Okapniki mocuje si  bezpo rednio w warstwie kleju do p ytek; brzeg 

wchodz cy pod p ytki powinien by  perforowany, co zapewnia skutecz-

no  klejenia. 

Orynnowanie. Na du ych, niezadaszonych tarasach niezb dne s  rynny 

wzd u  najni ej po o onej kraw dzi.

Uszczelnienie kraw dzi p ytek. Kraw dzie powinny by  uszczelnione 

mas  silikonow  tak, by w przekroju tworzy o si  trójk tne zako czenie. 

Osadzenie balustrady. Osadzone zazwyczaj od góry w p ycie tarasowej, 

przerywaj  ci g o  izolacji przeciwwodnej, co jest cz st  przyczyn  prze-

ciekania tarasu. Dlatego te  w miejscu osadzenia s upków powinno si  na-

o y  uszczelniaj c  warstw  silikonu uformowanego w kszta t sto kowego 

pier cienia otaczaj cego s upek. Rozwi zaniem, które eliminuje „przebija-

nie”” izolacji s upkami balustrady, jest mocowanie ich od spodu p yty lub 

do jej kraw dzi czo owej. 

Po czenie tarasu ze cian  budynku. W tym po czeniu wa ne jest wywi-

ni cie izolacji przeciwwilgociowej na cian  domu do wysoko ci 15–20 cm. 

Je li podczas remontu na warstwie spadkowej tarasu uk adamy izola-

cj  przeciwwodn  z papy, nale y j  wywin  równie  na cian . Przedtem 

jednak w naro niku trzeba uformowa  skos, który zapewni agodne zagi -

cie izolacji. Je li izolacj  podp ytkow  wykonuje si  z p ynnej folii, w naro-

u wklejamy wk adk  z ta my izolacyjnej, a na cianie nak adamy warstw

p ynnej folii. Dla ochrony przed zabrudzeniem pasa coko owego ciany, 

a tak e dla jego zabezpieczenia przed wnikaniem wody, pas ten na styku 

z tarasem warto pokry  p ytkami coko owymi. Nie mog  one styka  si  bez-

po rednio z nawierzchni  tarasu: w naro niku trzeba zostawi  przerw  dy-

latacyjn  i wype ni  j  sznurem dylatacyjnym os oni tym warstw  silikonu. 

Górn  kraw d  p ytek coko owych równie  nale y zabezpieczy  silikonem 

lub mas  akrylow .
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Warstwa spadkowa
Jest warunkiem sprawnego sp ywania wody opadowej z tarasu. Mo na j  wykona  dwojako: 

uformowa  w grubo ci p yty, 

wykona  dopiero podczas uk adania izolacji: najlepiej ze specjalnej zaprawy wodoszczelnej (b -

d cej jednym z elementów gotowego systemu). Pod zapraw  niezb dna jest warstwa kontaktowa 

(sczepna), która zapewnia zespolenie wie ej mieszanki z p yt  betonow .

W miejscu po czenia tarasu ze cian  przykleja si  ta m
uszczelniaj c , a na cian  nak ada warstw  p ynnej folii

Mocowanie balustrady od spodu p yty tarasowej 
zapobiega przerwaniu izolacji przeciwwodnej
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na elbetow  p yt  stropow  opart  na cia-

nach fundamentowych posadowionych przy 

kraw dziach starej p yty. Ze wzgl du na to, e

nawierzchnia takiego nadbudowanego tarasu 

musi si  znale  przynajmniej 8–10 cm ponad 

star , musi by  do  miejsca, aby nie znalaz a

si  powy ej o cie nicy drzwi tarasowych. 

Niestabilny taras na gruncie mo na niekie-

dy ustabilizowa  przez przewiercenie go 

w kilku miejscach na wylot tak, by spod otwo-

rów w p ycie mo na by o wydoby  grunt, po 

czym utworzone w gruncie kana y wype ni

mieszank  betonow . Po zwi zaniu i stward-

nieniu betonu takie punktowe podparcia b d

stabilizowa  p yt  tarasu i pod o e grunto-

we pod nim. Wykonanie takiego „fundamentu 

post factum” wymaga u ycia specjalistyczne-

go sprz tu – wiertnic do betonu i gruntu. 

Taras nad pomieszczeniem

Konstrukcje stropowe takich tarasów rzad-

ko ulegaj  uszkodzeniom. Problemem, jaki 

cz sto ich dotyczy, jest zbyt pozioma na-

wierzchnia: w takim wypadku remont 

musi polega  na utworzeniu warstwy spad-

kowej. Je li mo liwo  ukszta towania od-

powiedniego spadku jest ograniczona, 

nale y zastosowa  specjalne zaprawy pod-

posadzkowe, które osi gaj  wytrzyma o

ju  przy grubo ci 5 mm.

Systemy do izolacji tarasów
Do naprawy tarasów warto stosowa  specjalne zestawy preparatów i materia ów, zwane przez 

producentów „systemami do izolacji tarasów”. S  to:

zaprawa wodoszczelna do izolacji przeciwwodnej,

warstwa kontaktowa (zaprawa sczepna),

cementowa zaprawa wyrównuj ca do wykonywania szybko twardniej cych podk adów pod-

ogowych,

folia p ynna do izolacji przeciwwilgociowej,

ta ma uszczelniaj ca, 

farba do betonu, 

elastyczny klej do p ytek i taka sama zaprawa do spoinowania.

U ywaj c produktów wchodz cych w sk ad zestawu jednego producenta, mamy pewno , e

b d  do siebie pasowa y, i zminimalizujemy ryzyko pope nienia b dów.

Taras na sucho – krok po kroku

Wytyczamy powierzchni  tarasu, usuwamy 
humus i grunt rodzimy na g boko  20–30 cm. 
Wykonujemy spadki (od 0,5–3%) w kierunku od 
budynku na zewn trz. Geow óknin  uk adamy 
na zak adk  o szeroko ci 15–20 cm. Wykonujemy 
z niej równie  ko nierz na cianach budynku

Wysypujemy warstw  odcinaj c  z pospó ki lub 
grubego piasku – grubo  warstwy 10–20 cm 
i zag szczamy j  za pomoc  mechanicznego 
ubijaka. Nast pnie wykonujemy warstw  no n
o grubo ci 10–20 cm z kruszywa amanego 
o uziarnieniu 0–31,5 mm

Ostatni  warstw  podbudowy stanowi gruba na 
3–4 cm, niezag szczona powierzchnia odsiewek 
kamiennych (0–7 mm), na której uk adamy p yty 
tarasowe w odst pach 5–15 mm. Kontrolujemy 
poziom elementów, a ró nice wyrównujemy, 
dobijaj c p yty bia ym gumowym m otkiem

U o on  nawierzchni  dwukrotnie impregnujemy Spoiny mi dzy p ytami wype niamy drobnym 
piaskiem p ukanym (0–2 mm). Kilkakrotnie 
zasypujemy nim ca  powierzchni  tarasu, 
a  szczeliny ca kowicie si  wype ni

Gotowy taras wy o ony kostk  i p ytami 
betonowymi
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 Taras na gruncie wykonany z drewna 
egzotycznego garapa
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Zanim wybierzesz nawierzchni

Wybór materia u na posadzk  nale y prze-

my le , zanim u o ymy betonow  wylewk .

Materia y maj  bowiem ró n  grubo , trzeba 

wi c tak zaplanowa  grubo  wylewki, aby po 

u o eniu posadzki wychodzi o si  na taras bez 

potykania o wysoki próg. 

Gres. Na taras nadaj  si  tylko p ytki mrozo-

odporne i antypo lizgowe. Najlepiej wi c wybra

gres. P ytki przykleja si  do pod o a elastyczn

zapraw  klejow , przeznaczon  do stosowania 

na zewn trz. 

Deski drewniane. Do budowy tarasów naj-

lepiej nadaj  si  gatunki drewna egzotycznego, 

najbardziej odporne na dzia anie zmiennych wa-

runków atmosferycznych. O trwa o ci tarasu de-

cyduje przede wszystkim sposób jego monta u

i jako  drewna. Ze wzgl du na czenia desek 

z legarem nie nale y stosowa  tradycyjnych e-

laznych gwo dzi lub wkr tów. Nale y u ywa  wy-

cznie czników ze stali nierdzewnej, najlepiej 

gdy s  montowane w szczelinach mi dzy deskami 

(s  niewidoczne, nie uszkadzaj  deski, pozwalaj

na kurczenie si  i p cznienie drewna).

Panele z tworzyw. Wykonane s  z elastycz-

nego tworzywa po czonego z PVC. Wygl dem

przypominaj  ryflowane deski drewniane. S  od-

porne na dzia anie czynników atmosferycznych 

(nie wypaczaj  si , nie p kaj , nie uszcz  si

pod wp ywem mrozu i s o ca) oraz na insekty. 

Nie wymagaj  konserwacji.

Elementy docina si  na wymiar, umieszcza na 

konstrukcji wsporczej (na ruszcie lub na podk a-

dach gumowych), czy specjalnymi cznikami, 

a brzegi wyka cza listwami brzegowymi. 

P yty lub kostki betonowe. Materia y te s

odporne na dzia anie czynników atmosferycz-

nych, atwo dost pne i oferowane w szerokiej 

gamie kolorów, wzorów i wielko ci.

Bruk klinkierowy. Jest bardzo trwa y i odpor-

ny na zabrudzenia, odbarwienia i dzia anie czynni-

ków atmosferycznych. Jest mniej liski ni  p ytki 

ceramiczne. Klinkier przykleja si  elastycznym, 

mrozoodpornym klejem przeznaczonym do sto-

sowania na zewn trz, a szczeliny mi dzy kostka-

mi wype nia zapraw  do klinkieru.
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P ytki gresowe s  tanie, ich u o enie nie jest 
skomplikowane, a posadzka nie wymaga 
adnych zabiegów konserwuj cych

Taras drewniany naziemny powinien by
wykonany na punktowym fundamencie 
betonowym, do którego mocuje si  legary 
podtrzymuj ce pokrycie tarasu 

Posadzka z paneli z tworzyw sztucznych jest 
gotowa do u ytkowania od razu po u o eniu

P yty uk ada si  na pod o u betonowym, 
na styk lub z niewielk  szczelin , opieraj c je 
na betonowych podk adkach zapewniaj cych 
uzyskanie równej powierzchni

Kostk  uk ada si  na wyrównanej 
i zag szczonej warstwie piasku, tak jak na 
podjazdach i cie kach

Kostk  nale y zaimpregnowa  przed wnikaniem 
zanieczyszcze  i odbarwianiem 

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 !

INFO RYNEK Ile kosztuje taras?

PRZYDATNE ADRESY

NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM

klej elastyczny: 20–35 z /m2

hydroizolacja podp ytkowa: 12–20 z /m2

jastrych, gr. 4 cm: 9–13 z /m2

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

2 × papa: 20–28 z /m2

beton (warstwa ze spadkiem), gr. 4–10 cm: 8–22 z /m2

materia y*: 99–148 z /m2

robocizna: 25–35 z /m2

razem: 124–183 z /m2

NAD POMIESZCZENIEM NIEOGRZEWANYM

klej elastyczny: 20–35 z /m2

hydroizolacja podp ytkowa: 12–20 z /m2

jastrych, gr. 4 cm: 9–13 z /m2

2 × papa: 20–28 z /m2

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

materia y*: 69–121 z /m2*
robocizna: 25–35 z /m2

razem: 94–156 z /m2

BETONOWY NA GRUNCIE

klej elastyczny: 20–35 z /m2

mata podp ytkowa: 32–36 z /m2

jastrych, gr. 4 cm: 9–13 z /m2

p yta betonowa, gr. 10 cm: ok. 22 z /m2

materia y: 83–106 z /m2*
robocizna*: 25–35 z /m2

razem: 108–141 z /m2

ARBET 94 342 20 76 www.arbet.pl
BOTAMENT  61 286 45 20  www.botament.pl
CERESIT  800 120 241  www.ceresit.pl
CERSANIT  41 315 80 03  www.cersanit.com.pl
DLH 22 667 44 14 www.dlh.pl
LIBET 71 335 11 01 www.libet.pl
MEEX 32 623 75 89 www.meex.biz
NOWA-GALA 41 390 11 13 www.nowa-gala.com.pl
PLASTIVAN 61 815 57 47 www.plastivan.pl

POD OGI-POSADZKI

34 368 07 48  www.podlogiposadzki.pl
POLBRUK  58 554 59 45  www.polbruk.pl
ROBELIT 34 377 42 98 www.robelit.pl
SEMMELROCK

 25 756 21 00 www.semmelrock.pl
STYL-BET 94 363 30 76 www.styl-bet.com.pl
TECHPOL  52 327 84 56  www.techpol.net.pl
TROPIC  61 812 10 12  www.tropic.com.pl
TORGGLER 42 717 27 37 www.torggler.pl

deski tarasowe: 
– sosnowe: 26-45 z /m2

– z itauba: od 60 z /m2

– z ipe: od 180 z /m2

gres: od 30 z /m2

p yty betonowe: 
od 40 z /m2

kostka betonowa: 
od 30 z /m2

panele z tworzyw 
sztucznych: ok. 210 z /m2

bruk klinkierowy: 
od 60 z /m2

*nale y doliczy  koszty materia ów posadzkowych:

– ceny brut to – 
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