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Deska tarasowa

7 zasad

Ulotka jest własnością P.P.H.U. „TARTAK” Stanisław Szymerkowski. Kopiowanie, powielanie i redystrybucja—surowo zabronione.

1. Zwróć uwagę na jakość obróbki desek –
wilgotność (nie więcej niż 12%), wykończenie (deska
powinna być ryflowana) i odpowiednie składowanie.
2. Deski tarasowe i legary powinny być wykonane
z drewna o takiej samej lub zbliżonej
gęstości (pod deski z drewna egzotycznego nie używa
się legarów sosnowych) zmniejsza to ryzyko
„wyciągania” wkrętów podczas pracy drewna.
3. Do budowy tarasu stosuj wysokiej jakości
materiały: wkręty i inne elementy montażowe,
impregnaty i oleje.

Zanim zbudujesz taras…
Tarasy traktowane są zazwyczaj jak łączniki między domem,
a ogrodem, mające za zadanie zachowanie przestrzennej harmonii
najbliższego otoczenia. Jednakże, jakie ostatecznie funkcje będą spełniać
zależy w dużej mierze od naszych upodobań.

Jakie drewno wybrać?
Przy wyborze gatunku drewna na taras należy zwrócić uwagę na kilka
zmiennych, tj. wilgoć, temperatura, nasłonecznienie itp. trudniejsze warunki atmosferyczne wymagają bardziej wytrzymałego
drewna.

4. Stosuj środki ochronne do drewna co najmniej raz do roku – oleje
z pigmentem dobrze chronią przed wilgocią
i promieniami słonecznymi. Bezbarwne oleje z filtrem UV
pozwalają zachować naturalny koloryt drewna—opóźnią procesy
szarzenia, blaknięcia i przebarwiania.

sosna

10 — 12 lat

świerk

8 — 10 lat

daglezja

20 lat

5. Zaprojektuj taras z lekkim spadkiem (max. 2%) w kierunku
OD
DOMU.
Deski
powinny
być
ułożone
prostopadle do elewacji (jeśli są ryflowane)- umożliwi łatwe
odprowadzenie wody opadowej, a także ułatwi czyszczenie tarasu.

modrzew

20 lat

6. Pamiętaj o przerwie dylatacyjnej między deskami - zimą drewno
zwiększa swoja objętość wskutek chłonięcia wilgoci, latem schnie
i kurczy się.
7.

Regularnie czyść (najlepiej specjalistycznymi środkami
likwidującymi glony i przebarwienia) i pielęgnuj (konserwacja
środkami przeciw pleśniom i grzybom) taras.

twardość

2 — 5 lat

trwałość

Gdzie zbudować taras?
wystawa zachodnia
w letnie popołudnia

lub

południowa—sprzyja

wypoczynkowi

wystawa wschodnia—na dobre rozpoczęcie dnia
działka mocno nasłoneczniona—przydatne może okazać się zadaszenie,
które zapewni przyjemny cień w upalne dni
widok rozciągający się z tarasu—należy odpowiedzieć sobie na pytanie:
czy relaksując się na świeżym powietrzu poszukujemy intymności czy też
otwarcia na sąsiedztwo?

Dlaczego drewno?
Gwarancja właściwej wentylacji budynku
Dobra izolacja termiczna i akustyczna
Materiał łatwy w obróbce i montażu
Idealnie komponuje się z innymi materiałami wykończeniowymi—kamieniem, tynkiem strukturalnym czy
ceramiką
Duża tolerancja cieplna
Duża elastyczność— amortyzują urazy powstałe
podczas upadków
Oryginalność i niepowtarzalność realizacji

Stawiając na Naturę,
stawiamy na Jakość

DESKA TARASOWA
trwałość

– deski wykonane są z wysokiej jakości drewna,
a proces technologiczny obróbki zapewnia optymalną trwałość
produktu

estetyka

– każdy produkt podlega drobiazgowej kontroli

jakości

bezpieczeństwo

– ryflowana powierzchnia deski pełni
funkcję antypoślizgową, a staranność wykonania ochroni stopy
przed skaleczeniem

