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AKCesOriA TArAsOWe



www.ddgro.euDDD GROUP
innovative productsD

32

lp. nazwa Kod Karton Paleta

1 łącznik do desek DECK-DRY 145 MM komplet + wkręty LT14 40 --

2 łącznik do desek DECK-DRY 120 MM komplet + wkręty LT12 40 --

3 łącznik do desek DECK-DRY 90 MM komplet + wkręty LT9 40 --

DeSKi Nie GNiJą OD SPODU

dzięki kapinosom ich styk z podkładkami, na których spoczywają, 
jest zawsze suchy, deski są w stanie  zbliżonym do powietrzno - suchego.

tArASY Są ZNAcZNie trWALSZe 

od tych wykonywanych w innych systemach, ponieważ system “szanuje” 
drewno, jest ekologiczny. 

DeSKi WArtO KONSerWOWAć

tj. powierzchnie górne i boczne, na które pada deszcz ; spody desek 
nie wymagają konserwacji.

DeSKi Są ODSUNiĘte OD LeGArÓW

dlatego śmieci, które mogą zbierać się na legarach w szczelinach między 
deskami, tj. piasek, liście, sierść, nie dotykają desek i nie powodują 
ich gnicia, gdy są mokre.

tArASY Nie Są DrOGie

większa trwałość i automatyczny montaż rekompensują  koszt wkrętów 
oraz plastykowych podkładek i legarów

DeSKi Nie Są “OKALecZONe”

przez śruby lub gwożdzie, dlatego łatwiej je czyścić lub cyklinować, 
jeśli po latach powstajną nierówności.

DeSKĘ MOżNA WYMieNić

jeśli ulegnie ona uszkodzeniu, legary  montażowe i podkładki 
są niezniszczalne.

KLiPSY NieWiDOcZNeGO MONtAżU DO DeSeK
Wsporniki do dużych wysokości i zastosowań specjalnych
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tAśMA OchrONNA NA LeGArY
Samoprzylepna taśma zabezpiecza legary przed gniciem

lp. nazwa Kod Opak. Paleta

1 Taśma ochronna na legary 1 --

Ochrona przed gniciem ukrytych elementów konstrukcji tarasu - legarów 
- jest równie ważna jak regularna konserwacja części zewnętrznej.

Każdy taras niezależnie z jakiego gatunku wykonany i jak dobrze 
ułożony posiada wilgotne styki czyli miejsca w których stała obecność 
wilgoci pomiędzy deską a legarem powodują z czasem destrukcje 
i gnicie. Zastosowanie taśmy ochronnej na legary pozwala całkowicie 
zabezpieczyć górną część legara przed szkodliwym działaniem wilgoci 
i uchronić przez zniszczeniem.

• Wpływa na komfort codziennego użytkowania

KOMfOrt UżYtKOWANiA

• Redukuje odgłosy i stukanie w trakcie użytkowania
• Likwiduje skrzypienie między deską a legarem

iZOlACJA AKUsTyCZnA

OCHrOnA i iZOlACJA PrZeCiWWODnA

• Skuteczne zabezpieczenie drewna przed gniciem
• Tworzy trwałe uszczelnienie powierzchni legara
• Zapobiega penetracji drewna wodą i wilgotnym stykom

xxx



www.ddgro.eu DDD GROUP
innovative productsD

35

GUMOWe PODKłADKi POD LeGArY SBr
Wytłumia konstrukcje i zabezpiecza legary od spodu przed wilgocią

• Wpływa na komfort codziennego użytkowania

KOMfOrt UżYtKOWANiA

• Redukuje odgłosy i stukanie w trakcie użytkowania
• Likwiduje skrzypienie między deską a legarem

iZOlACJA AKUsTyCZnA

OCHrOnA i iZOlACJA PrZeCiWWODnA

• Skuteczne zabezpieczenie drewna przed gniciem
• Tworzy trwałe uszczelnienie powierzchni legara
• Zapobiega penetracji drewna wodą i wilgotnym stykom

nazwa Kod Karton Paleta

1 Gumowe podkładki pod legary SBR 100x100 gr. 3,5,8,10 mm SBR100 -- --

Legary tarasowe które leżą i stykają się bezpośrednio są narażone 
na gnicie. W wyniku stałego wilgotnego styku drewna z podłożem 
powstają uszkodzenia uniemożliwiające bezpieczne użytkowanie tarasu. 
Zastosowanie podkładek z granulatu gumowego pod legary tarasowe 
pozwala przedłużyć żywotność legarów tarasowych. Dodatkowo 
podkładki gumowe posiadają właściwości wygłuszające przez co taras 
będzie cichy w użytkowaniu i nię będzie przenosił drgań.

Podkładki pod legary

xxx
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ścisk WR-PRO ścisk WR-ST

DODATKOWe AKCesOriA TArAsOWe
xxx

ściSKi DO DeSeK

Trwałe i solidne ściski do montażu desek 
tarasowych służą do dociągania krzywizny desek 
w trakcie montażu. 

Bardzo sztywny i mocny legar na podkonstrukcje 
tarasu. Wykonany z PVC jest niezniszczalny, 
nie podlega gniciu i posiada klasę palności NRO. 

LeGAr PVc 30x50 MM

PODKłADKi GUMOWe fix
80x40x3 MM, 80x40x8 MM

Uniwersalne podkładki gumowe do 
wszechstronnego zastosowania w budownictwie. 
Posiadają odporność na działanie zewnętrznych 
warunków atmosferycznych.


