
Przygotowanie podłoża

Aby zapewnić prawidłowy odpływ wody 
należy pamiętać o niewielkim wzdłużnym 
spadku podłoża 1%–1,5% w kierunku 
na zewnątrz od domu. 
Dopuszcza się dwa rodzaje podłoża:
• podłoże betonowe
• punkty betonowe na ziemi o wymiarach 

200x200 mm w odstępach 300-400 mm

Montaż legarów

Odstęp pomiędzy legarami powinien wynosić 
300-400 mm. Legary muszą znajdować się, 
co najmniej 25 mm od ścian lub innych 
przedmiotów, aby zapewnić miejsce 
na rozszerzanie się elementów tarasu WPC. 
Legary mocowane są za pomocą blaszek 
montażowych ze stali nierdzewnej, które 
mocuje się do podłoża betonowego kołkami 
rozporowymi. Blaszki wsuwane są w specjalnie 
wycięte prowadnice w legarach, które pozwalają 
na swobodną pracę tarasu. Należy pamiętać, 
że rzeczą absolutnie wymaganą jest to, 
aby legary kłaść równolegle do spadku 
tarasu. 

Montaż desek

Pierwszym elementem, jaki należy zamoco-
wać jest klips startowy. Klipsy startowe 
mocujemy na legarach wzdłuż rozpoczyna-
jącej deski za pomocą wkrętów ze stali 
nierdzewnej, następnie do zamocowanych 
blaszek dosuwamy kolejną deskę. Dokładamy 
klips mocujący, który przykręcamy za pomo-
cą wkrętów ze stali nierdzewnej do legara 
na całej długości deski. Zadanie powtarzamy 
aż do ostatniej deski, którą mocujemy 
za pomocą blaszek startowych. Należy 
pamiętać aby desek nie łączyć na styk 
do czoła, należy zastosować łącznik 
gumowy lub zostawić co najmniej 7 mm 
na dylatację. Przy łączeniu dwóch desek 
końce ich nie mogą leżeć na jednym legarze.

UWAGA: Instalując klipsy startowe 
lub uchwyty montażowe, konieczne 
jest wstępne nawiercenie elementów 
kompozytowych tarasu za pomocą 
wiertła o średnicy 2,5 mm.

Wykończenie

W celu wykończenia zamontowanego 
tarasu można skorzystać z następujących 
elementów: listwy maskującej, kątownika 
lub zaślepki deski. Dwa pierwsze elementy 
można zamocować za pomocą kleju 
poliuretanowego lub wkrętów, pamiętając 
przy tym o wcześniejszym nawierceniu 
otworów.
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Komfortowy taras WildWood

Taras to miejsce wykorzystywane w dość intensywny sposób. Jednocześnie pełni w domu repre-
zentacyjną funkcję. Aby połączyć aspekty wizualne i praktyczne, najlepszym wyborem materiału 
na pomost, podest i taras są deski tarasowe WildWood WPC (Wood Plastic Coposite). 
To podłogi wyjątkowo odporne na warunki użytkowania, w pełni ekologiczne – z uwagi na wyjąt-
kową kompozycję włókien drzewnych i bambusowych oraz polietylenu HDPE wysokiej gęstości, 
w stu procentach podlegając utylizacji.

Atrakcyjny design

• struktura szczotkowana

• dwa różne rodzaje ryfli

• czterostronne wykończenie

• trzy nowoczesne kolory

Charakterystyka desek WildWood 

• materiał: 60% włókno drzewne 
i 40% HDPE (polietylen wysokiej gęstości 
0,94-0,97 g/cm3)

• gęstość: 1350 kg/m3

• nasiąkliwość po 24 h: 0,9%

• ciężar: 3,04 kg/mb, 19,6 kg/m2, 
ok. 25,4 kg/m2 z legarami i klipsami

Deski tarasowe WildWood WPC:

• naturalnie wodoodporne – innowacyjne 
produkty, które łączą w sobie naturalność 
drewna oraz korzyści płynące z zastosowa-
nia nowoczesnej technologii polimerowej. 
Dzięki zespoleniu w wysokiej temperaturze 
i pod dużym ciśnieniem włókien drzewnych 
z poliolefinami otrzymano deski tarasowe, 
których odporność na wilgoć przewyższa 
parametry innych produktów kompozytowych 
i tradycyjnych – bardzo niska absorpcja 
wody (0,9%) – dwadzieścia razy mniejsza 
niż np. w przypadku drewna sosnowego.

• naturalnie trwałe – wysoka odporność 
na działania warunków atmosferycznych, 
w tym na wahania temperatur (od -40oC 
do +60oC). Całkowicie odporne na działania 
termitów i innych owadów oraz grzybów. 
Idealne do zastosowań zewnętrznych 
(tarasy, balkony, otoczenie pomostów, 
oczek wodnych, basenów).

• naturalnie bezpieczne – deski tarasowe 
WildWood WPC nie wymagają konserwacji 
ani impregnacji – nie zachodzi potrzebna 
odnawiania ich po okresie zimowym. 
Są antypoślizgowe, nie butwieją, nie pęcznieją 
i nie posiadają drzazg. W przeciwieństwie 
do drewna są trudnopalne.

• naturalnie przyjazne – do produkcji desek 
tarasowych WildWood WPC wykorzystywane 
są włókna bambusowe i drzewne pochodzące 
z elementów drewna niewykorzystanych 
w produkcji stolarskiej, co pozawala 
na ochronę lasów i środowiska naturalnego. 

• naturalnie łatwe w montażu – funkcjo-
nalność konstrukcyjna desek tarasowych 
WildWood WPC pozwala na genialnie 
szybki i łatwy montaż – 1 m2 tarasu 
już w ok. 10 minut. 
System składa się z: 
– desek (220, 240, 400 x 15 x 2,5 cm), 
– legarów (220 x 5,8 x 2,8 cm), 
– kątownika (240 x 4 x 4 cm), 
– listwy maskującej (240 x 7 cm) 
– klipsów montażowych. 
 
Konstrukcja klipsów pozwala na pracę 
deski pod wpływem zmian temperatury. 
Klips chowa się w konstrukcji legara, 
przez co deska opiera się o całą 
jego powierzchnię. 

Elementy systemu tarasu

Brownie

Candy

Gama kolorystyczna WildWood

Smokie

Deska tarasowa WPC Legar pod kolor deski Klips startowy Klips mocujący do desek

Klips mocujący do desek Uchwyt legara Płaskownik - listwa maskująca Zaślepka pod kolor deski

Łącznik gumowy Kątownik pod kolor deski
Wkręt ze stali nierdzewnej

4x20 mm
Kołek rozporowy


