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Jak zamontować taras? 
 
1. Przygotowanie powierzchni tarasu. 
Na odpowiedniej do powierzchni tarasu 
przestrzeni należy przygotować warstwę gruntu o 
grubości około 10-20cm. W celu zagwarantowania 
odwodnienia zalecane jest położenie warstwy 
żwiru na głębokości około 15cm. Zaleca się 
również skorzystanie z agrowłókniny 

zabezpieczającej grunt przed chwastami i inną roślinnością. 
 
 

2. Fundament nowego tarasu. 
Jako stabilny fundament stosowane są płyty 
betonowe o wymiarach 30x30x4cm, które 
wykonane są z lekkim spadkiem dla 
odprowadzenia wody. Odległości między płytami 
betonowymi powinny wynosić maksymalnie 50cm, 
żeby zapobiec uginaniu się drewna nośnego. 
 

 
3. Konstrukcja dolna tarasu. 
Belki nośne należy montować do podłoża w celu 
zapewnienia stabilności konstrukcji i to 
prostopadle do kierunku spływu wody. Dodatkowo 
zaleca się położenie gumowych podkładek pod 
legarami, co pozwala na odprowadzanie wody. 
Proponujemy zastosować również podkładki 
gumowe pomiędzy legar a deskę tarasową. 

Tworzy się wtedy odstęp pomiędzy deską a legarem, co zapewnia dobrą wentylację i wydłuża 
trwałość drewna. Zastosowanie takiego produktu na tarasach poprawia również szczelność 
połączenia śrubowego z konstrukcją nośną i zwiększa komfort chodzenia po tarasie. Odległości 
pomiędzy legarami powinny być nie większe niż 45cm w przypadku deski tarasowej o profilu 
21/25/27x140/145mm oraz nie większe niż 35cm w przypadku deski o profilu 
21/26x117/120mm. 
 

 
4. Czego należy przestrzegać przed 
montażem ? 
Przed montażem desek prosimy zwrócić uwagę 
na kierunek usłojenia i różnice kolorystyczne. 
Deski zaleca się montować w tym samym 
kierunku. Zaleca się również pomiar wilgotności 
desek, albowiem drewno zachowuje się jak 

substancja higroskopijna, co oznacza, że dopasowuje swoją zawartość wody do zawartości 
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wody w otaczającym je powietrzu. Tzw. „oddychanie” drewna (rozszerzanie i kurczenie) w 
zależności od pogody ma wpływ na stabilność tarasu, która jest zapewniona poprzez ustawienie 
odpowiedniej odległości pomiędzy deskami tarasowymi. Mocowanie drewna na taras należy 
rozpocząć od strony domu. Należy zachować przynajmniej odległość 8mm szczeliny 
dylatacyjnej od ściany. W celu ochrony powierzchni tarasu i/lub zapobieżenia jej zszarzeniu 
oraz pękaniu zaleca się zastosowanie olejów pielęgnacyjnych z 6 stron deski tarasowej (w 
przypadku deski tarasowej z Sosny – impregnatem do drewna, który jest przeznaczony do 
stosowania na zewnątrz). 
 

5. Montaż tarasu. 
Odległości pomiędzy deskami tarasowymi 
powinny być 5-10mm. W tym celu najlepiej użyć 
dylatatora, który umożliwia szybką regulację 
szczelin pomiędzy deskami tarasowymi. Aby 
uniknąć powstawania zniekształceń krawędzi 
desek, odległość pomiędzy otworem, a krawędzią 
deski powinna wynosić  minimum 2cm. Każdą 
deskę należy przykręcić dwoma wkrętami ze stali 
nierdzewnej o długości co najmniej dwukrotnie 
większej niż grubość deski. Zasadniczo zaleca się 
nawiercanie w przypadku wszystkich gatunków 
desek tarasowych, ażeby zapobiec powstawaniu 
rys. Praktycznym środkiem pomocniczym przy 
montażu są ściski montażowe. Można nimi 

złączyć, naciągnąć, przytrzymać deski tarasowe, które ze względu na duże naprężenia w 
drewnie mogą być wykrzywione. Następnie łatwiej  deski przykręcić wkrętami. Końcówki desek 
tarasowych powinny być położone na belce nośnej oraz przykręcone co najmniej dwoma 
wkrętami. 
 

6. Wykonanie obrzeży tarasu. 
Wykonanie obrzeży tarasu można wykonać 
poprzez obłożenie deskami tarasowymi i 
przykręcenie ich pomocą wkrętów ze stali 
nierdzewnej. Należy przy tym fazować końcówki 
desek i na przecięciach zabezpieczyć je olejem 
przeznaczonym do tarasów. Można również użyć 
innych materiałów np. kamienia. W tym 

przypadku konieczne jest zachowanie szczeliny dylatacyjnej względnie wentylacyjnej 
przynajmniej 2 cm od desek tarasowych. 
Warto podkreślić, że każdy gatunek drewna, który zostanie zastosowany na tarasie z czasem 
podlega procesowi zszarzenia. W celu ochrony powierzchni tarasu i/lub zapobieżenia jej 
zszarzeniu zaleca się stosowanie olejów pielęgnacyjnych. Regularna pielęgnacja jest 
konieczna, gdyż oleje pielęgnacyjne wypłukiwane są przez deszcz.  
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