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TARTAK KULA
Krzykawka, ul. Francesco Nullo 44

32 642 44 97, 604 987 168
W stałej sprzedaży: więźba dachowa, deska podłogowa, deska elewacyjna, deska ryﬂowana tarasowa, boazeria i wiele innych!

Jak samemu zamontować deskę tarasową?
Każdy z nas lubi od czasu do czasu zjeść posiłek lub poleniuchować na świeżym powietrzu. Okazuje się, że w tym celu najczęściej
udajemy się na przydomowy taras. Spędzając na nim nierzadko całe popołudnia przywiązujemy co raz większą wagę do jego wyglądu,
położenia oraz materiałów z jakich został wykonany. Nie od dziś wiadomo, że człowiek najlepiej czuje się w miejscach nasłonecznionych,
pośród ciepłych kolorów i naturalnych tworzyw. Tym ostatnim będzie z pewnością specjalnie impregnowana deska tarasowa, która
zapewnia dużo większy komfort przebywania niż ma to miejsce w przypadku zimnej płytki czy betonu. Dlatego pragniemy Państwu
przybliżyć krok po kroku własnoręczny sposób montażu deski sosnowej lub modrzewiowej, tak by przy stosunkowo nie dużym nakładzie
środków móc przez długie lata cieszyć się pięknem swojego tarasu.

Krok 1.
Koncepcja!
Ustalenie wielkości, kształtu i wysokości
tarasu nie różni się zbytnio od wytyczania
granic budynku. Dla lepszego wyobrażenia
dobrze jest jednak wbić paliki w narożniki
przyszłego tarasu do zakładanej wysokości,
a następnie rozciągnąć między nimi taśmę
lub gruby sznurek.

Krok 2.
Zrobić kosztorys!
Znając wymiary tarasu należy obliczyć
jego koszt. Możemy uczynić to samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela
ﬁrmy Tartak Kula, który nie wykraczając
poza określony budżet dobierze najlepsze
materiały. Jego rady mogą okazać się bardzo
pomocne. Bazując na swoim doświadczeniu
wskaże zapewne rozwiązanie najbardziej
celowe i pra
prawdopodobnie najtańsze.

Czy wiesz że...
Tartak Kula to rodzinna firma
Ta
założon
założona w 1870 roku, prowadzona obecnie przez czwarte pokolenie.
Natomiast sprzedawane drewno posiada certyfikat Lasów Państwowych
potwierdzający wysoką jakość
wyrobów za umiarkowaną cenę.

Krok 3.
Przygotować teren!

Krok 4.
Ułożyć legary!

Jeżeli drewniany taras zostanie ułożony
na ulanej wcześniej wylewce lub powierzchni utwardzonej (np. na kostce brukowej)
to wówczas możemy pominąć ten etap.
W przeciwnym razie teren należy wyrównać,
a następnie przygotować miejsca podparcia
konstrukcji legarów na ziemi. W tym celu
trzeba wykonać nieduże wylewki betonowe
lub wkopać w ziemię prefabrykowane bloczki betonowe. Tak uformowany fundament
powinien być w miarę możliwości wypoziomowany. Ułatwi to budowę i właściwe osadzenie całej konstrukcji tarasu.

Mając przygotowane miejsce możemy
przystąpić do montażu ramy nośnej. Belki
nośne układamy na fundamencie izolując
powierzchnię styku (np. gumą) by uniknąć
podsiąku. Pamiętajmy, że im mniejsza
powierzchnia styku belki z fundamentem,
tym mniejsza szansa zagniwania drewna.
Belki poziomujemy zachowując spadek
odpływu wody z tarasu, zgodny z układem
ryﬂa deski tarasowej. Zalecany spadek to
około 1 cm na 1 mb tarasu. Belki powinny
tworzyć kratownicę tak by podparcie deski
tarasowej przypadało co 60-80 cm, a żadna
końcówka deski nie przestawała więcej niż
10 cm poza konstrukcję.

www.tartak.info.pl

Krok 5.
Montaż deski!
Mając przygotowaną konstrukcję nośną
tarasu możemy przystąpić do montażu
deski tarasowej. Deski układamy z zachowaniem odstępu około 5 mm. Zapewnia
to „oddychanie” tarasu i umożliwia pracę
deski w różnych warunkach atmosferycznych. Najprościej jest stosować listewki
odgradzające o jednakowej grubości.
Deski montujemy na wkręty nierdzewne,
wkręcane w nawiercone wcześniej otwory
mniejsze niż średnica wkręta (np. przy
użyciu wkrętów 6mm nawiercamy otwór
wiertłem 5mm), po dwa wkręty na każdą
deskę, do każdego kontrlegara. Wkręty nie
powinny znajdować się bliżej krawędzi
deski niż 2 cm, gdyż istnieje możliwość
mechanicznego uszkodzenia deski. Deski
znajdujące się bezpośrednio przy ścianie
nie powinny do niej dolegać. Musi znaleźć
się tu miejsce na tzw. przerwę dylatacyjną.
Deski można łączyć ze sobą na długość pod
warunkiem, że łączenie przypada w miejscu
podparcia.

Krok 6.
Wykończenie!
Po przykręceniu desek dokonujemy
docięcia ich końcówek tak by uzyskać
równą krawędź tarasu. Nie zaleca się docinania długości przed dokręceniem. Możemy
jeszcze dokręcić deskę czołową maskującą
konstrukcję znajdującą się pod deską
tarasową. Tak wykonany taras możemy
zakonserwować olejem do drewna (np.
ﬁrmy SADOLIN) i używać przez wiele lat!

Powodzenia!

jesteśmy na allegro pod nickiem: tartak00
SALON OPTYCZNY
GABINET OKULISTYCZNY
 okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne RABAT 40 ZŁ NA OKULARY
 soczewki kontaktowe
POWYŻEJ 149 ZŁ
DLA DOROSŁYCH
 pełne badanie okulistyczne
dzieci i dorosłych
PRZY REALIZACJI RECEPTY
OKULAROWEJ
Z NASZEGO GABINETU

tel. 784 820 130
OLKUSZ, al. 1000-lecia 18
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