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Przy projektowaniu tarasów jednym z czyn-

ników gwarantuj cych trwa o  i zadowole-

nie u ytkownika (oprócz zgodnego ze sztu-

k  budowlan  wykonawstwa) jest w a ciwy 

dobór materia ów. Z uwagi na fakt, i  po-

wierzchnia tarasu nara ona jest na wilgo ,

a co za tym idzie podwy szone ryzyko po-

lizgu, powinno si  stosowa  p ytki cera-

miczne o powierzchni przeciwpo lizgowej. 

Klasa cieralno ci p ytek szkliwionych po-

winna by  dobrana wg nat enia ruchu, jaki 

b dzie panowa  na tarasie, jednak nie po-

winna by  ni sza ni  PEI 3. Kluczowym wa-

runkiem trwa o ci tarasu jest zastosowa-

nie p ytek deklarowanych przez producenta 

jako mrozoodporne – powinny by  to p ytki 

o nasi kliwo ci wodnej poni ej 3%.

Dobór p ytek pod wzgl dem wzornictwa 

i kolorystyki zale y ju  od indywidualnych 

upodoba  klienta, cho  przyj o si , e na ta-

rasach (szczególnie od strony po udniowej) 

unika si  p ytek o ciemniejszej kolorystyce.

Jedn  z propozycji czeskiego producenta 

p ytek, sprzedawanych w Polsce pod mar-

k  RAKO, jest seria GOBELINO. Unikalna 

imitacja perskich dywanów, przeniesio-

na na p ytki ceramiczne o najlepszych pa-

rametrach technicznych, spe nia wszelkie 

wymagania stawiane p ytkom stosowanym 

na tarasach. Odporno  na cieranie po-

wierzchni p ytek z tej serii wynosi PEI 5, 

przeciwpo lizgowo  R9, nasi kliwo

wodna  0,1%, co gwarantuje pe n  mro-

zoodporno . P ytki dost pne s  w 2 wer-

sjach wzorniczych – kamiennej, z g bo-

kim, g adkim i nieregularnym reliefem 

(format 45 ´ 45 cm i 30 ´ 60 cm, 3 wersje 

kolorystyczne: ó to-pomara czowa, be-

owo-oliwkowa i czerwona) oraz jako imi-

tacja dywanu, z delikatn  tekstur  tkani-

ny i wyra nym wahaniem odcieni (format 

45 ´ 45 cm, kolor be owo-oliwkowy i czer-

wony). Uzupe nieniem serii s  coko y

z przeszlifowan , górn  kraw dzi  oraz 

ci ta, nieregularna mozaika klejona na 

siatce, stosowana b d  jako efektowne wy-

ko czenie krzywizn (kolumny, naro a we-

wn trzne), b d , po przeci ciu na 3 cz ci, 

jako bordiura. 

Seria GOBELINO przeznaczona jest dla 

klientów o wysublimowanych gustach, sty-

listów oczekuj cych zarówno niepowtarzal-

nego wzornictwa, jak i okre lonych, wy-

sokich parametrów technicznych. P ytki 

mo na stosowa  do wyk adania posadzek 

i cian we wn trzach oraz na zewn trz – ich 

zastosowanie nie ogranicza si  tylko do ta-

rasów, sprawdz  si  w eleganckim salonie, 

stylowym holu czy zaprojektowanej ze sma-

kiem kuchni.

P ytki serii GOBELINO
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