
3/2016 BUDUJEMY DOM 153

Samodzielne wykonanie posadzki tarasowej 
nie musi by  ani trudne ani czasoch onne. 
W a ciwe dobranie materia u budowlane-
go oraz dedykowanej do niego metody mon-
ta u nie tylko znacznie skraca czas powsta-
wania tarasu, ale i u atwia jego eksploatacj
w przysz o ci, przy jednoczesnym zminima-
lizowaniu kosztów.

Betonowe p yty tarasowe z kolekcji 
Presstone firmy Pozbruk to rozwi zanie ide-
alne do zastosowania metody uk adania „na 
sucho”. Plastikowe podk adki do uk adania 
p yt tarasowych zapewniaj  dobr  cyrkula-
cj  powietrza i odprowadzanie wody pod po-
wierzchni  tarasu, atw  wymian  uszko-
dzonych elementów w przysz o ci oraz co 
najwa niejsze – mo liwo  korzystania z ta-
rasu zaraz po jego u o eniu!

Przed przyst pieniem do prac, ze wzgl -
du na indywidualny charakter ka dej reali-
zacji oraz usytuowanie tarasu, nale y wyko-
na  projekt powierzchni oraz odpowiednio 
przygotowa  pod o e. Na p ycie elbetowej, 
b d cej konstrukcj  tarasu wykonuje si
stref  spadkow  z betonu o nachyleniu ok. 
2% w celu zapewnienia prawid owego od-
prowadzenia wody. Je li to konieczne, na 
warstwie spadkowej powinno si  zastoso-
wa  izolacj  przeciwwilgociow . Uk adanie 
p yt nast puje bezpo rednio na warstwie 
wodoszczelnej. 

Podk adki, dzi ki regulowanej wysoko ci, 
znakomicie niweluj  wszelkie niedoskona o-
ci pod o a oraz poziomuj  posadzk , a dy-

stanse tworz  idealnie równ  spoin  mi dzy 
p ytami, bez konieczno ci ich fugowania.

Zaczynaj c uk adanie powierzchni na pod-
k adkach, w zale no ci od wielko ci p yt ta-
rasowych nale y u o y  po jednej podk adce 
w ka dym naro niku p yty tarasowej, do-
k adaj c do niej kolejno p yty s siaduj ce. 
W przypadku wi kszych p yt zaleca si  u y-
cie jednej podk adki jako punktu podparcia 
na rodku p yty, usuwaj c wcze niej krzy yk
z podk adki. P yty nale y uk ada  zachowu-
j c spadek 0,5–2% w kierunku odwodnienia. 
Przy zachowaniu w/w zasad nale y uk ada
analogicznie p yty a  do u o enia ca ej po-
wierzchni tarasu, podk adki kra cowe na 
obrze ach tarasu nale y obci .

Tak przygotowana nawierzchnia jest go-
towa do u ytku zaraz po u o eniu p yt. 
Rozwi zanie to jest idealne do zastosowa-
nia na tarasach, balkonach oraz w miejscach, 

do których konieczny jest dost p do instala-
cji, znajduj cy si  pod p ytami.

Przy zakupie p yt tarasowych w firmie 
Pozbruk i ch ci zastosowania tej metody u o-
enia dzia  sprzeda y dobierze odpowiedni 

rodzaj i wielko  podk adek dystansowych, 
uwzgl dniaj c przeznaczenie posadzki i spo-
sób wykonania warstwy wyrównawczej. 
Analogicznie do w/w metody p yty Presstone 
mo na uk ada  na podk adkach sta ych, 
a tak e na p ycie fundamentowej przy u yciu 
woreczków lub pier cieni z zapraw .

P yty tarasowe Presstone powsta e na ba-
zie naturalnych kruszyw, dzi ki innowacyj-
nym metodom zabezpieczenia s  wyj tkowo 
trwa e i odporne na warunki atmosferycz-
ne. Gotowe prefabrykaty w kolorach na ba-
zie bazaltów, marmurów, dolomitów, gra-
nitów i piaskowców mog  by  poddawane 

dodatkowej obróbce poprzez szczotkowa-
nie, piaskowanie, szlifowanie i polerowanie. 
Ró norodno  wymiarów pozwala dopaso-
wa  p yty do ka dego rozwi zania bez ko-
nieczno ci docinania materia u. Ofert  uzu-
pe niaj  coko y w kolorystyce p yt. 
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