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 OPIS PRODUKTU 

 Kratki tarasowe akacja do stosowania na balkonach i tarasach, zastępują tradycyjny system
montażu desek tarasowych na konstrukcji z legarów,

 Prosty i szybki montaż oraz demontaż - łączenie kratek za pomocą wpustów na bokach,
możliwość docinania kratek na wymiar, możliwość łatwiej wymiany pojedynczych podestów w
przypadku ich uszkodzenia,

 Bardzo atrakcyjna cena produktu - montaż jest bardzo prosty i może być wykonany we własnym
zakresie (bez ekipy montażowej),

 Kratki tarasowe, w których lamelki zostały wykonane z naturalnego drewna akacji azjatyckiej,
przy zastosowaniu właściwej pielęgnacji zachowają piękny wygląd na lata.

Wymiary kratki: 
• 300mm x 300mm (wymiar po zamontowaniu

wraz z dylatacjami między kratkami)
• grubość: 22 mm

Waga: 
• 0,70  kg/szt. (+/- 10%)

Graniczne temperatury stosowania: 

• od -15oC do 35oC

Zalecane usunięcie produktu na czas, gdy temperatura na 
zewnątrz jest poza tymi wartościami.   
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 UWAGI PRZED MONTAŻEM 

Kratki tarasowe zawierają elementy (lamelki) wykonane z naturalnego drewna akacji azjatyckiej. 

Drewno nie jest materiałem jednolitym i każda lamelka ma indywidualne cechy, w zależności od warunków, w jakich dane 
drzewo rosło. Na podestach tarasowych mogą występować różnice usłojenia i kolorystyki pomiędzy poszczególnymi 
lamelkami.  

Delikatne pęknięcia, kieszenie żywiczne, sęki, biel, nieznaczne ślady po obróbce mechanicznej, różnice 
kolorystyczne oraz niewielkie odkształcenia nie są traktowane jako wada drewna. 

Drewno stosowane na zewnątrz narażone jest na skrajne warunki atmosferyczne w wyniku czego może patynować, 
odkształcać się, pękać oraz zmieniać swoje wymiary – są to naturalne procesy drewna, które nie mogą podlegać 
reklamacji. 

Podesty należy sprawdzić przed montażem. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu 
przed montażem. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu wyrobu. 

 MONTAŻ I PIELĘGNACJA 

1. Kratki tarasowe należy układać na płaskim, twardym i stabilnym podłożu (np. wylewce betonowej, ceramicznych
płytkach tarasowych, kostce kamiennej, itd.). Należy uwzględnić odpowiedni spadek podłoża (minimum 1 cm na
2 metry) w celu ułatwienia odpływu wody poza obszar tarasu. Podestów tarasowych nie należy układać
bezpośrednio na gruncie. Montaż na niewłaściwym podłożu może spowodować zmniejszenie odporności i
wytrzymałości oraz prowadzić do uszkodzenia produktu.

2. Na podstawie pomiarów powierzchni tarasu należy rozplanować układ podestów. Na 1 m2  tarasu potrzeba około
11 podestów.

3. Przed zamontowaniem podestów należy dokładnie oczyścić podłoże.

4. Montaż tarasu zaczynamy od strony domu.

5. Istnieje możliwość docinania podestów. W tym celu należy wykorzystać ogólnodostępne narzędzia do cięcia
drewna.

Kratki tarasowe z lamelkami wykonanymi z drewna są produktem łatwym w utrzymaniu, lecz wymagają regularnego 
czyszczenia i pielęgnacji. 

Stała pielęgnacja tarasu wykonanego z kratek tarasowych polega na usuwaniu zanieczyszczeń, piasku, liści, błota przy 
użyciu miotły oraz okresowym olejowaniu lamelek.  

Pod wpływem czynników atmosferycznych drewniane lamelki na kratkach tarasowych podlegają naturalnemu 
procesowi patynowania wierzchniej warstwy. Powstaje wówczas srebrzysta powłoka nie mająca wpływu na obniżenie 
parametrów technicznych drewna i proces starzenia biologicznego. W celu zachowania naturalnego koloru drewna 
oraz zapewnienia dodatkowej ochrony należy stosować olej impregnujący przeznaczony do drewna na zewnętrz. Przy 
olejowaniu zaleca się korzystanie z wyrobów renomowanych producentów chemii oraz ścisłe stosowanie się do 
instrukcji producenta chemii.  

Drewno w kontakcie z metalem i wodą może powodować czarne (niemożliwe do usunięcia) plamki na powierzchni 
lamelek. Bardzo ważna jest dokładna ochrona (osłonięcie) tarasu w trakcie prac, podczas których powstają opiłki 
metalu. Następnie taras powinien zostać dokładnie oczyszczony. 


