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Łatwy montaż dla wszystkich rodzajów zabudowy

Chcielibyśmy, żebyś długo cieszył się swoim nowym tarasem. Aby nasza gwarancja była skuteczna, prosimy 
używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych torroTimber ® i stosować się do naszych zaleceń obróbki.

W przypadku konstrukcji specjalnych, odbiegających od niniejszych zaleceń dotyczących obróbki wzgl. 
planera internetowego, konieczna jest konsultacja z producentem i uzyskanie odpowiedniej zgody, tak aby 
roszczenia gwarancyjne pozostały nienaruszone.

Związane z produkcją tolerancje wymiarowe

* Przy oddziaływaniu atmosferycznym i montażu według instrukcji

Po prostu przestrzegać kierunku układania 
Dla uzyskania jednolitej powierzchni, należy ułożyć wszystkie 
deski przestrzegając kierunku układania. Kierunek układania 
zaznaczony jest strzałką w rowkach wszystkich desek, wzgl. za 
pomocą etykiety na desce. Przed ułożeniem wymieszać deski. 
W ten sposób niewielkie różnice kolorystyczne podkreślą ich 
naturalny wygląd.

Kierunek układania

Płyta fundamentowa 460 mm

Płyta fundamentowa 500 mm

Właściwości mechaniczne

Zginanie trzypunktowe                   Deski      Płyta fundamentowa 
Średnica w świetle podpory:          360 mm      460 mm
Prędkość badawcza:           20 mm/min.      20 mm/min.
Siła rozrywająca:             3.200 N*      3.200 N*

*  3.200 N odpowiada ≈ 320 kg/deskę przy maks. odległości  
podkonstrukcji 400 mm (deski) i 500 mm (płyta fundamentowa).

Deski 360 mm

Deski 400 mm

W ten sposób montaż będzie bardzo prosty

// Unikać kontaktu elementów konstrukcyjnych z ziemią.
//  Należy zwrócić uwagę na stałe, wytrzymałe podłoże. 

Dla zastosowań wymagających zezwolenia nadzoru 
budowlanego, konieczna jest jako podłoże wzgl. pod-
konstrukcja dla desek torroTimber ® statycznie wystar-
czająco wymiarowana, zabezpieczona przed upadkiem 
podbudowa nośna. 

//  Otwory należy tak nawiercić, aby mocowana część była 
o 2 mm większa, a nawiercony otwór mocujący o 1 mm 
(dla śrub metrycznych: 0,1 mm) mniejszy od średnicy 
śruby.

//  Należy przestrzegać minimalnych odległości między 
szczelinami dylatacyjnymi, aby konstrukcja mogła się w 
razie potrzeby swobodnie rozszerzać i była wystarczają-
co wentylowana od spodu.

//  W przypadku przecinania desek wzdłuż może dojść do 
ich wypaczenia.

//  Podczas montażu nie spinać i nie odkształcać tarasu.
//  Odległość desek do wszystkich stałych części konstruk-

cyjnych: 20 mm
//  Nie wypełniać pustych przestrzeni między płaszczyzną 

żwirową a elementami podkonstrukcji.
//  Minimalny spad: 2 % w kierunku wzdłużnym desek.
//  Maksymalny występ desek poza ostatnią podkonstruk-

cję: 50 mm
//  Uwzględnić związane z produkcją tolerancje wymiarowe 

długości, szerokości i grubości, i na budowie raz jeszcze 
sprawdzić wymiary.

//  Deski należy skrócić pod kątem prostym, a następnie 
ściąć krawędź. 

Z natury wytrzymałe.  
Łatwe w montażu.

Łatwy montaż

 Wielkość 
zadana

Pole tolerancji Wymiar Punkt  
pomiarowy

Dopuszczalna zmiana wymiaru po 
nasiąknięciu wodą* Wartości gwa-
rantowane

Uwaga

Długość 
profilu

3000 / 4000 mm  ± 0.0 /+ 10.0 mm Długość Wartość  
maksymalna

Długość deski 3000 mm  ≤ 9.0 mm
Długość deski 4000 mm  ≤ 12.0 mm
                                              ≤ 3 mm/m

min. 200 mm  odle-
głości do stałych czę-
ści konstrukcyjnych

Szerokość 
profilu

130 / 138 / 163 / 
193 / 245 mm

– 2.0 /+ 1.0 mm Szerokość
maks. 245 mm

Środek deski maks. ≤ 1.2 mm

Grubość 
profilu

16 / 19 / 25 mm – 1.0 /+ 1.0 mm Grubość
maks. 19 mm

Środek deski maks. ≤ 0.5 mm
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Po prostu umyć wodą

Na pogodę, wiadomo, nie mamy wpływu. Naturalnym następstwem po 
deszczu są zacieki wodne lub zmieszane z brudem. Występują one szcze-
gólnie często tam, gdzie kończą się zadaszenia lub tam, gdzie ich nie ma. 
Nie można ich niestety całkowicie uniknąć – lecz można je łatwo usunąć 
czystą wodą! Regularne czyszczenie i pielęgnacja powierzchni przeciwdzia-
ła nowym plamom wodnym i redukuje z czasem ich występowanie.

Po prostu odczekać

Na Twoim tarasie się żyje – i bardzo dobrze! O ślady użytkowania czy tzw. 
„polerowanie” przez meble nie musisz się martwić. Wskutek oddziaływania 
atmosferycznego ślady użytkowania na powierzchni desek zwykle znikają. 
Możesz spokojnie się zrelaksować! Jeżeli jednak coś chciałbyś zrobić, to 
zwróć uwagę na regularne czyszczenie tarasu. Sprawi to, że ślady użytko-
wania będą mniej widoczne.

Po prostu prawdziwe włókna naturalne
 
Z powodu naturalnego surowca może dojść do niewielkich wtrąceń we 
włóknach łykowych i naturalnych. Występują one często wskutek oddzia-
ływań atmosferycznych i po nasiąknięciu powierzchni materiału wodą. 
Przy normalnym użytkowaniu tarasu wtrącenia znikają w dużym stopniu 
z czasem. Jeżeli przeszkadzają, można je też usunąć mechanicznie. Nie 
występuje uszkodzenie materiału.

Wskazówki dotyczące odpowiedniej pielęgnacji tarasu
 
Regularna pielęgnacja minimalizuje trwałe osady, takie jak pyłki kwiatowe, pyły lub substancje organiczne. Zalecamy 
gruntowne czyszczenie tarasu co najmniej 2x w roku (zależnie od potrzeb częściej). Temperatura otoczenia powinna 
wynosić wtedy przynajmniej 15°C. Podczas czyszczenia należy postępować w następujący sposób:

1. Zamieść z pokrycia tarasu suchy, luźny brud.
2. Całe pokrycie tarasowe dobrze polać wodą i utrzymywać wilgotne co najmniej przez 15 minut.
3.  Oczyścić pokrycie tarasowe szczotką do szorowania.  

W przypadku dużego zapotrzebowania należy dodatkowo czyścić przyrządem do czyszczenia z wirującą szczotką.
4. Gruntownie spłukać czystą wodą.

Prosta obróbka materiału

Stworzyliśmy materiał, który jest nad wyraz łatwy w pielęgnacji i wytrzymały. Dzięki 
jego właściwościom wykonane z niego produkty można obrabiać tak łatwo, jak drew-
no. Czy tnąc, wiercąc czy też szlifując – zmieniaj materiał tak, jak masz ochotę, czy jak 
wymaga tego sytuacja.

Prosta obróbka Łatwa pielęgnacja

... po oddziaływaniu atmosferycznym

Polerowanie, np. przez meble

... po usunięciu mechanicznym.

Wtrącenie we włóknie naturalnym

Po umyciu wodą

Zacieki

Łatwe cięcie. 
Łatwe wiercenie.
Łatwe szlifowanie.
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Najlepszą podkonstrukcję dla tarasu torroTimber ® stanowi nasz dobrze przemyślany system ConStep. Części skła-
dowe systemu ujmują lekkością, zmiennymi wysokościami zabudowy i prostym montażem. Elementy ustalające 
pojedyncze i podwójne „klika się” w płyty ConStep, tworzące stopkę dla leżących na nich belek konstrukcyjnych. 
Łącznik ma tę zaletę, że tarasy o rozmiarach większych niż 12 x 12 m można układać bez szczeliny dylatacyjnej. 
Dowiedz się tutaj, jak Ci się w okamgnieniu uda montaż konstrukcji i desek.

Za pomocą naszego systemu klikowego można w prosty sposób stopniowo realizować wysokości zabudowy 
pomiędzy 98 – 143 mm.

Łatwa realizacja zmiennych wysokości zabudowy

Podkonstrukcja z systemem ConStep

Odległość czołowa desek min. 8 mm, w przypadku płyty fundamentowej 5 mm. Dla optymalnego obrazu spoin należy 
korzystać z Distanz Fix. Na styku dwóch desek należy użyć po jednej belce konstrukcyjnej na początku i na końcu deski.

Układanie z elementem ustalającym podwójnym ConStep.
Montaż w konwoju

ConStep element 
ustalający podwójny

Klips & klips brzegowy  
wraz ze śrubami

Przegląd artykułów do montażu podkonstrukcji w systemie ConStep

Belka konstrukcyjna  
40 x 40 mm i śruba  
mocująca do podkon-
strukcji 7,5 x 92 mm

ConStep  
łącznik montażowy

ConStep klamra  
zapadkowa  (jednoczęściowa)

ConStep ochraniacz gumowy
300 x 300 x 10 mm
300 x 300 x 5 mm
300 x 300 x 3 mm

Taśma zabezpieczająca 
samoprzylepna

Distanz Fix do tworze-
nia spoiny czołowej  
(5 mm/8 mm)

Mostek wpustowy

ConStep element 
ustalający pojedynczy

Łącznik

Arretier Fix do ustalania wy-
sokości spoin pionowych przy 
wiązaniu połowicznym (spoina 
5 mm) dla płyty fundamentowej

ConStep  
płyta ustalająca

ConStep klamra  
krawędziowa (dwuczęściowa)

Taśma perforowana

Ochraniacz gumowy 
100 x 60 x 20 mm 
100 x 60 x 10 mm
100 x 60 x 3 mm

8 mm

98 m
m

109 m
m

120 m
m

131 m
m

143 m
m

Belka konstrukcyjna

Taśma zabezpieczająca

Element ustala-
jący pojedynczy 

ConStep

Płyta ustalająca 
ConStep

Element ustalający 
podwójny ConStep

Taśma zabezpieczająca

Listwa kończąca 
terra, grafit  
3000 x 17 x 60 mm

Listwa kończąca POWOLIT 
ecru, jade, platyna
2395 x 17 x 72 mm

Listwa kończąca  
umbra, tytan
3000 x 17 x 60 mm

Listwa kończąca 
Fokus brązowy, Fokus szary
3000 x 17 x 60 mm

Listwa kończąca 
brązowa, szara
3000 x 17 x 60 mm

Śruba M6 x 40 mm  
do skręcania krótkich 
odcinków desek

Śruba mocująca 
M8 x 80 mm do 
listwy kończącej
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Montaż w systemie ConStep

Wentylacja 
spodnia

Płaszczyzna ziemna

20 mm

maks. 500 mm

Odpływ wody 
do drenażu

Rozstaw osiowy 
maks. 400 mm

7

250 mm

10 mm
50 mm

8

400 mm 400 mm
10 mm

Widok z góry9

Wyżłobić łącznik dla późniejszego 
montażu listwy kończącej w obszarze 
połączenia śrubowego na szerokość 
20 mm i głębokość 10 mm .

60 mm 60 mm

10 mm

17

a
c

b

11 ba

5 mm

12mm
13

13.  Belkę konstrukcyjną po stronie, od której zaczną 
być układane deski, naciąć w odległości 12 mm od 
krawędzi, na głębokość 5 mm i szerokość 2 mm.  
W tak utworzonym wpuście umieścić klamrę kra-
wędziową, zamocować na belce za pomocą kleszczy 
i wcisnąć w klamrę deskę.

14.  Klamrę zapadkową nasadzić na belkę konstruk-
cyjną, zatrzasnąć za pomocą kleszczy i wsunąć do 
wpustu deski. Klamrę zapadkową w co 3 rzędzie 
unieruchomić na belce konstrukcyjnej za pomocą 
dostarczonej śruby.

15.  Po przedostatniej desce ustalić szerokość potrzebną 
dla przedostatniej desce i przyciąć belki konstruk-
cyjne w jednej płaszczyźnie. Pamiętać przy tym, że 
belka konstrukcyjna musi wystawać na 12 mm.

16.  Listwę kończącą nawiercić odpowiednio czołowo w 
stosunku do belki konstrukcyjnej (0,5 mm mniej) i 
przykręcić śrubą metryczną. W przypadku spoiny 
pionowej postępować jak pokazano w kroku 9.

17.  Zamontować listwę kończącą równolegle do belki 
konstrukcyjnej za pomocą śruby mocującej. Połą-
czenie śrubowe maks. 60 mm od końców i maks. 
500 mm  w stosunku do siebie. Spoina pionowa 
listwy kończącej przyjmuje spoinę pionową podkon-
strukcji.

Montaż desek

Przygotowanie i montaż podkonstrukcji

1.  Przygotować płaszczyznę ziemną ze spadem 4 %.
2.  Założyć podłoże z tłucznia (łącznie z drenażem), 

większe dookoła o 500 mm od tarasu, o 2 % spa-
dzie. Podłoże pokryć drobnym grysem o 2 % spa-
dzie.

3.  We wszystkie płyty ustalające ConStep „wkliknąć” 
pojedyncze i podwójne elementy ustalające na tej 
samej wysokości i zakleić je w środku kawałkiem 
taśmy zabezpieczającej.

4.  Umieścić płytę ConStep z podwójnym elementem 
ustalającym w odległości 80 mm od ściany domu 
i w odległości osiowej maksymalnie 500 mm od 
następnej płyty ConStep z podwójnym elementem 
ustalającym.

5.  Płytę ConStep z pojedynczym elementem ustalają-
cym umieścić w odległości osiowej maks. 400 mm  
do następnego rzędu.

6.  Koniec tarasu zakończyć znowu podwójnym ele-
mentem ustalającym. „Wkliknąć” podkonstrukcję.

7.  Zminimalizować występy. W tym celu w razie po-
trzeby obrócić płytę ConStep.

8.  W przypadku wielkości tarasu > 3 m długości belki 
konstrukcyjnej, łącznik ConStep przyciąć na dłu-
gość 250 mm, przykręcić z jednej strony, utrzymując 
przy tym szczelinę dylatacyjną belek o wielkości  
10 mm.  W razie potrzeby założyć mostek wpusto-
wy w spoinę belki konstrukcyjnej, aby móc pewnie 
zamocować klamrę zapadkową także w obrębie 
spoiny.

9.  W przypadku wielkości tarasu > 3 m długości desek 
wykonać późniejszy montaż listwy kończącej na 
bocznej spoinie pionowej  ConStep jak pokazano.

10.  Sprawdzić odległości całej podkonstrukcji, wyrów-
nać nierówności i niedokładności spadu za pomocą 
drobnego grysu.

11.  Całą podkonstrukcję usztywnić na krzyż taśmą 
perforowaną, za pomocą łącznika montażowego 
ConStep.

12.  Środkowe belki konstrukcyjne zaopatrzyć w taśmę 
zabezpieczającą przeciwko poślizgowi przy układa-
niu desek. 

4

5

7
17

16
2 %2

4 %1

11

128

Minimalny spad 2 %

17
16
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Montaż na krawężnikach betonowych Montaż płyt tarasowych Dolomit we wiązaniu 
połowicznym na krawężnikach betonowych

Jeżeli zachowa się odległości osiowe belek konstrukcyjnych (p. wprowadzenie s. 28/29), to możliwy jest również mon-
taż na krawężnikach betonowych. Należy pamiętać, aby dobrze zakotwiczyć belki konstrukcyjne systemu na początku, 
w środku i na końcu – oraz we wszystkich bocznych punktach nałożenia (p. ilustracja).

Postępując zgodnie z zasadami konstrukcyjnej ochrony drewna, układać deski z co najmniej 2% spadem w kierunku 
wzdłużnym. Pozwala to spływać wodzie i zapobiega zbieraniu się wody lub uszkodzeniu budynku i powstawaniu plam 
wody.

7. Klamra mocująca
8. Deski

9.  Listwa 
kończąca

5. Belka konstrukcyjna
6. Taśma zabezpieczająca

3. Krawężnik betonowy
4. Ochraniacz gumowy

1. Płaszczyzna ziemna
2.  Podłoże ze żwiru lub 

tłucznia

4%

2%

20 mm

max. 500 mm

ca. 500 mm

Rozstaw osiowy 
maks. 400 mm

Rozstaw osiowy   
maks. 160 mm

Odpływ wody 
do drenażu

Wentylacja spodnia

Płyty tarasowe Dolomit można montować we wiązaniu połowicznym zarówno w systemie ConStep, jak również na 
krawężnikach betonowych, o ile będą przestrzegane rozstawy osiowe belek konstrukcyjnych. Zalecany minimalny spad 
dla zapewnienia spływania wody i zapobiegania zbierania się wody, wynosi również 2 %  w kierunku wzdłużnym płyt. 
Dla dokładnego obrazu spoin zalecamy stosowanie Distanz Fix i Arretier Fix.

1.  Podłoże ze żwiru lub 
tłucznia

2. Krawężnik betonowy

3. Ochraniacz gumowy
4. Belka konstrukcyjna

5. Taśma zabezpieczająca
6. Klamra mocująca

7. Distanz Fix*
8. Arretier Fix*

9. Płyta tarasowa Dolomit
10. Łącznik

* Należy zamontować przy kładzeniu płyty podłogowej w każdym przypadku.

1

2

9
4

5

3

6

8

7

Rozstaw osiowy 
maks. 500 mm

Szerokość spoiny  
tylko  5 mm

Rozstaw osiowy 
160 mm

2 %

3

10

5

4

1

2

7

8

96

min. 2 % spad
Min. spad 2 %
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