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Artyku  promocyjny

Widar – jeste my firm  z niemal sze -
dziesi cioletnim do wiadczeniem. Od lat 
jeste my znanym partnerem na rynku krat 
pomostowych i konstrukcji stalowych. 
Wykonujemy nowatorskie konstrukcje scho-
dów, podjazdów dla niepe nosprawnych oraz 
tarasów w technologii stalowej ocynkowa-
nej z wykorzystaniem krat pomostowych.

Aktualna nasza propozycja to alternatywny ta-
ras w konstrukcji stalowej ocynkowanej, po-
kryty kratami pomostowymi. Rozwi zanie to 
umo liwia stosowanie takiego tarasu szcze-
gólnie w sytuacji ma ej dzia ki, gdzie po-
wierzchnia biologicznie czynna jest zbyt 
ma a dla tradycyjnych rozwi za . A urowa 
krata nie zmniejsza tej powierzchni. Taras jest 
elementem samono nym, w aden sposób nie 
zwi zany z budynkiem. Powierzchnia pod-
ogi mo e by  wykonana w dwóch etapach. 

Pierwszy etap to kraty pomostowe a urowe, 
które mog  pozosta  przez ca y okres eksplo-
atacji tarasu nieprzykryte trwale (woda, nieg 
nie utrzymuj  si  na nich). Druga wersja to po-
krycie krat innym wyko czeniem. Preferujemy 
tu desk  tarasow  z polimeru (na zdj ciu), za-
mocowan  bezpo rednio do krat lub poprzez 
zastosowanie legarów. Deska polimerowa jest 
odporna na warunki atmosferyczne i nie wy-
maga konserwacji. Równie dobrym rozwi za-
niem jest pokrycie drewnem egzotycznym lub 
innym twardym drewnem dobrze zaimpregno-
wanym przed dzia aniem wody. Posiadamy 
niezb dne akcesoria do zamocowania zarów-
no desek, jak i legarów do konstrukcji. 
Projektuj c poziom tarasu, trzeba od razu za-
o y , w jaki sposób b dzie wyko czona po-

wierzchnia, gdy  nale y uwzgl dni  grubo
deski oraz wysoko  ewentualnych legarów. 
Ostateczny poziom powierzchni tarasu, pra-
wid owo powinien by  wy szy od progu drzwi 
o 3–8 mm, co skutkuje tym, e zminimalizuje 
si  przypadkowe jego uszkodzenia np. odar-
cia, wyrwania uszczelek. Konstrukcja no na 
projektowana jest indywidualnie do budyn-
ku, posadowiona mo e by  na sta ym funda-

mencie lub te  przykr cona do lu no le cych 
bloczków betonowych. Ca o  elementów sta-
lowych jest standardowo ocynkowana ognio-
wo, mo e by  te  dodatkowo lakierowana 
proszkowo. Nie wymaga adnej konserwacji. 
Balustrady projektowane s  indywidualnie 
i mog  by  dowolne. 
Zdj cia ilustruj  wykonanie przyk adowego ta-
rasu z pokryciem desk  polimerow  dost pn
w sprzeda y detalicznej. Boki tarasu docelowo 
mo na atwo obudowa  dokr caj c konstruk-
cj  wsporn  np. p yt  OSB z wyko czeniem 
elewacyjnym lub drewnem. W tej technologii 
wykonujemy równie  podjazdy dla niepe no-
sprawnych oraz schody.

Zalety takiego rozwi zania:
 Konstrukcja samono na nie zwi zana z bu-

dynkiem, nie powoduje mikrop kni  elewa-
cji oraz nie przenosi ha asu na ciany budynku.

 Trwa o  konstrukcji ocynkowanej oraz de-
ski polimerowej nie wymagaj cej konserwacji.

atwo  utrzymania w czysto ci ze wzgl -
du na a urowe pokrycie pod ogi.

 Bez pokrycia pod og  nie zabiera powierzch-
ni czynnej biologicznie.

 Mo liwo  dobudowania konstrukcji na ka -
dym etapie budowy, czy eksploatacji budyn-
ku.

 Mo liwo  monta u we w asnym zakresie, 
elementy konstrukcji przy monta u nie wy-
magaj  specjalistycznego sprz tu, a dost p-
no  materia ów na pokrycie pod og  jest po-
wszechna.

 Podczas monta u tarasu zagospodarowana 
dzia ka degradowana jest w bardzo nieznacz-
nym zakresie (np. trawniki).

 Koszt wykonania tarasu nie odbiega od tra-
dycyjnych rozwi za .

 Nie ma ogranicze  co do kszta tu tarasu.
 Konstrukcja ma pi cioletni  gwarancj .

Nowatorski taras alternatywny
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