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DD GROUP
I N N O V A T I V E  P R O D U C T S

DD PEDESTALS
we support !

Jesteśmy producentem akcesoriów tarasowych. Jesteśmy firmą innowacyjną,   nasze produkty 
zostały stworzone i są produkowane na terytorium Unii Europejskiej w Polsce.
DD GROUP produkuje innowacyjne produkty do tarasów, zielonych dachów, desek tarasowych, 
drewnianych, ceramiki, drewnianych tarasów i dachów. Nasze produkty charakteryzuje dobra 
jakość  w połączeniu z profesjonalną obsługą i atrakcyjną ofertą cenową. Nasz personel to grupa 
międzynarodowych specjalistów tworzących i wdrażających najlepsze rozwiązania. Wszystko to 
opiera się na długiej, rodzinnej tradycji biznesowej i bezcennym doświadczeniu. Nasze produkty 
posiadamy na magazynie z możliwością ich szybkiej dostawy w każde miejsce na świecie.

O firmie
Nasza firma istnieje od 1995 r. 

Siedziba firmy
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TArAsy 
WenTylOWAne
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PrOJeKTy referenCyJne

Amazon, Wrocław PL

Muzeum II Wojny Światowej, Gdańśk PL
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Jezioro Paprocańskie, Tychy

Bulwary Nadwiślańskie, Wrocław PL
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TArAsy TrADyCyJne WenTylOWAne TArAsy 
 nA WsPOrniKACH reGUlOWAnyCH

 - Duża ilość narzędzi i materiałów  niezbędnych do 
wykonania.

 - Zbieranie się wody przyczynia się do osłabienia posadzki 
i skutkuje obluzowaniem się płytek.

 - Rozwiązanie tradycyjne zakrywa uszkodzenia izolacji 
które prowadzą do poważnych uszkodzeń konstrukcji.

 - Nieustanna wilgoć powoduje nieatrakcyjny wygląd i 
postepujące niszczenie powierzchni.

 - Ewentualna naprawa izolacji powoduje jeszcze większe 
szkody.

 - Brak swobodnego dostępu do izolacji.

Izolacja przeciwwodna to  NAJWiĘKSZY PrOBLeM 
 we współczesnym budownictwie i jest przyczyną około  
80% USZKODZeŃ BUDYNKU spowodowanych usterkami 
izolacji.

 + Minimalna ilość narzędzi i materiałów.

 + Woda nie zalega na powierzchni.

 + Wentylowane tarasy są lekkie dla konstrukcji.

 + Woda swobodnie spływa do odplywów.

 + Prosta konserwacja podłoża i brak uszkodzeń izolacji. 

 + Regulowanie wysokości i poziomu posadzki.

 + Produkt ekologiczny.

 + Odporność na niskie i wysokie temperatury Odporność 
na promieniowanie UV.

 + Możliwość dostosowania do każdej powierzchni.

Wsporniki regulowane do wentylowanych posadzek 
zewnętrznych ułatwiają stworzenie tarasu łatwego 
 i prostego w utrzymaniu bez uszkadzenia izolacji.
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System wsporników regulowanych zapewnia lepszą izolację termiczną. Pustka 
powietrzna pomiędzy posadzą a izolacją powoduje stałą cyrkulację powietrza.
przez co zwiększa żywotność właściwości izolacyjnych membrany. Izolacja nie jest 
narażona na działanie warunków zewnętrznych oraz promieniowanie UV.

DODATKOWA iZOlACJA TermiCZnA

Podniesione posadzki na wspornikach regulowanych to rozwiązanie, które 
umożliwia prowadzenie instalacji pod posadzką. Wszystkie rury, kable można 
swobnie położyć pod posadzką i mieć w każdej chwili do nich dostęp.

insTAlACJe POD TArAsem

Posadzka nie wymaga wykonanie wielu ciężki klejonych warstw. Posadzki 
podniesione na wspornikach regulowanych charakteryzują się lekką konstrukcją 
co korzystnie wpływa na koszty realizacji.

NiżSZY ciĘżAr

Używając regulowane wsporniki tarasowe wyrównywanie poziomu posadzki 
jest niezwykle proste. Konstrukcja jest stabilna i idealnie równa. System wsporników 
umożliwia swobodny dostęp do rewizji posadzki w każdym momencie. 

róWnA POWierZCHniA

Szczeliny pomiędzy płytami lub deskami umożliwiają wodzie swobodny  i szybki 
odpływ z powierzchni posadzki. Woda nie zalega na powierzchni.

SZYBKie ODPrOWADZeNie WODY

ZAleTy TArAsóW WenTylOWAnyCH
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DD PEDESTALS
we support !

reGUlOWAne WsPOrniKi TArAsOWe
Wsporniki do poziomowania i regulacji wentylowanych tarasów

lp. nazwa Kod Karton Paleta

1 Regulowany wspornik tarasowy 30-45 MM DDP01 100 2000

2 Regulowany wspornik tarasowy 45-70 MM DDP02 70 1400

3 Regulowany wspornik tarasowy 70-120 MM DDP03 50 1000

4 Regulowany wspornik tarasowy 120-220 MM DDP04 50 1000
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• Skuteczne zabezpieczenie drewna przed gniciem
• Tworzy trwałe uszczelnienie powierzchni legara
• Zapobiega penetracji drewna wodą i wilgotnym stykom

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

• Wpływa na komfort codziennego użytkowania

OCHrOnA i iZOlACJA PrZeCiWWODnA

iZOlACJA AKUsTyCZnA

KOMfOrt UżYtKOWANiA
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Wsporniki do poziomowania i regulacji wentylowanych tarasów

Wymienne
mOTylKi DysTAnsOWe

GłOWicA KOrYGUJącA
Kąt NAchYLeNiA

PierścieŃ PłYNNie
reGULUJącY WYSOKOść

https://www.youtube.com/user/ddpedestals

DOPAsOWAne TUleJe 
PrZeDłUżAJące

StABiLNA PODStAWA

reGUlOWAne WsPOrniKi TArAsOWe

ZOBACZ
JAK TO DZIAłA!
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A

B

H

25 mm

25 mm

17 mm gr. 5 mm

11 mm gr. 3 mm

cztery

narożniki

wzdłuż ściany

narożniki

i środek płyty

pod legary tarasowe

rozstaw dla legarów [cm]

2,5 / 3,8 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0

A - Projektowana wysokość tarasu
B - Grubość posadzki
H - Wysokość wspornika

A - B = h

Przykładowe ustawienie wsporników na tarasie. Rozstaw między wspornikami - ilość szt/m2
60x60 cm ~3 szt 
50x50 cm ~4 szt

40x40 cm~6,25 szt
30x30 cm~11 szt.

Poniżej przedstawiamy wzór na obliczanie wysokości wsporników na tarasie.

Głowica uniwersalna umożliwia pożądaną konfigurację ustawienia motylków dystansowych.

UmieJsCOWienie WsPOrniKóW ZAPOtrZeBOWANie NA WSPOrNiKi

OBLicZANie WYSOKOści WSPOrNiKÓW

GłOWicA UNiWerSALNA
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TUleJA DysTAnsOWA
Zwiększa zakres regulacji wysokości wspornika o dodatkowe 100 mm

Tuleja dystansowa to dodatkowy element dedykowany do standardowych 
wsporników regulowanych. W przypadku potrzeby regulacji wysokości 
większej niż zakres wspornika DDP04 120-220 MM należy użyć tuleji 
dystansowej DS. Tuleję dystansową stosuje się poprzez umieszczenie 
jej w podstawie wspornika co zwiększa wysokość wspornika o 100 MM. 
W tuleji umieszcza się śrubę wraz z pierścieniem regulacyjnym. Szybkie 
i proste rozwiązanie na zwiększenie wysokości wsporników. Maksymalny 
rekomendowany zakres wysokości wsporników standardowych 
to 420 MM ( 2 tuleje dystansowe DS 100 MM ). W przypadku, kiedy 
wysokość tarasu musi być wyższa zapoznaj się z ofertą wsporników 
do dużych wysokości - Wsporniki regulowane typu MAX

lp. nazwa Kod Karton Paleta

1 Tuleja dystansowa 100 mm DS 100 2000

Wspornik z zamontowaną tuleją

Nakładanie tulei na podstawę wspornika

Tuleja dystansowa
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GłOWicA SAMOPOZiOMUJącA
Samoczynne dostosowanie poziomu talerza wspornika w zakresie o 0-7%

Innowacyjne rozwiązanie głowicy samopoziomującej 
DD  PEDESTALS powoduje, że wsporniki samoczynnie dostosowują 
się do poziomu posadzki do 7% nachylenia. Głowica samopoziomująca 
pozwala na jeszcze szybsze poziomowanie tarasu i lepsze podparcie 
posadzki ułożonej  na tarasie 

lp. nazwa Kod Karton Paleta

1 Głowica samopoziomująca 7% 16 MM LE 250 5000

Głowica samopoziomująca

Poziomy taras na podłożu o nachyleniu do 7°
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lp. nazwa Kod Opak. Paleta

1 Gumowa podkładka 1 MM SH1 100 --

2 Gumowa podkładka 2 MM SH2 100 --

GUMOWe PODKłADKi
Wygłuszająco-wyrównujące podkładki pod płyty

Podkładki gumowe mogą być szeroko stosowane w czasie układania 
tarasów na wspornikach tarasowych. W przypadku kiedy istnieje 
potrzeba wyrównania nierówności grubości płyt tarasowych podkładki 
gumowe są najlepszym rozwiązaniem. Skutecznie zapobiegają skrzypieniu 
i trzeszczeniu drobinek piasku pomiędzy płytą a wspornikiem. Dodatkowo 
wyłapują drgania przez co wygłuszają całą konstrukcję tarasu.

Gumowe podkładki wygłuszająco wyrównujące 
do stosowania w przypadku nierówności grubości płyt 
tarasowych.

Podnoszą ogólny komfort korzystania z tarasu 
na wspornkach regulowanych.

Podkładka gumowa

Proste nakładanie podkładki gumowej na wspornik
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GUMOWe PODKłADY iZOLAcYJNe 200x200 MM
Podkłady izolacyjne pod wspornik dla zabezpieczenia izolacji i wygłuszenia konstrukcji

lp. nazwa Kod Karton Paleta

1 Podkład izolacyjny 200x200x3 MM SBR200/3 20 --

2 Podkład izolacyjny 200x200x5 MM SBR200/5 20 --

3 Podkład izolacyjny 200x200x8 MM SBR200/8 10 --

4 Podkład izolacyjny 200x200x10 MM SBR200/10 10 --

Gumowe podkłady izolacyjne stosowane jako przekładki pomiędzy 
podstawą wspornika a wierzchnią warstwą podłoża (izolacje 
przeciwwodne itp.) Zaleca się użycie również w przpadku możliwej 
wulkanizacji warstw (papy, izolacje płynne itp.) Gumowe podkłady pod 
wsporniki dodatkowo wygłuszają całość konstrukcji tarasu. Podkłady 
są wykonane z wytrzymałego i elastycznego elastomeru odpornego 
na zewnętrzne warunki atmosferyczne.

Gumowe podkłady ochronne. Wszechstronne 
zastosowanie przy montażu tarasów na wspornikach 
tarasowych.

Prosta i skuteczna ochrona powierzchni izolacji.

Podkładka gumowa

Podkład izolacyjny pod wspornikiem
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KliPsy DO mAsKOWniC
Do montażu maskownic pionowych tarasu

Taras wentylowany który nie licuje się ze ścianą po obwodzie posiada 
pionową krawędź z widoczną pustką pod tarasem. Wykończenie 
pionowych krawędzi tarasu wentylowanego w przypadku braku ww. 
ściany obrzeżnej stanowiło dotychczas kłopotliwy do wykonania detal. 
Klipsy do montażu maskownic pionowych zaprojektowane tak aby 
pionowe maskownice tarasu były wykończone w sposób estetyczny 
i trwały a montaż przebiegał szybko i sprawnie. System do mocowania 
maskownic tarasów składa się z dwóch klipsów wykonanych ze stali 
nierdzewnej które nakładane są na dolną podstawę i górną głowicę 
wspornika tarasowego. W miejsce wyprofilowanych mocowań wsuwana 
jest płyta tarasowa. Każda płyta tarasowa wymaga wcześniejszego 
nacięcia wewnętrznej krawędzi. Klipsy mocujące pozostają niewidoczne. 
Stosowanie klipsów do montażu maskownic przyczyni się do łatwiejszego 
i skuteczniejszego montażu tarasów wentylowanych na wspornikach 
regulowanych.

Klipsy do montażu maskownic pionowych tarasu 
wentylowanego.

estetyczne i praktyczne wykończenie pionowych krawędzi 
tarasu.

lp. nazwa Kod Karton Paleta

1 Klips do maskownic GÓRNY DDPEDU 1 --

2 Klips do maskownic DOLNY DDPEDL 1 --

Klipsy dolny
Klips górny

• Estetyczne wykończenie tarasu

• Trwałe mocowanie maskownic

• Szybki i prosty montaż

• Maskownice pionowe tarasu
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• Wytłumia i wygłusza użytkowanie tarasu

• Przeciw wibracyjne właściwości

• Zabezpiecza membrany izolacyjne

• Zapobiega wulkanizacji warstw

• Wytrzymałe i elastyczne

Klips dylatacyjny

KliPsy DylATACyJne
Tworzą szczelinę pomiędzy tarasem a ograniczeniem brzegowym

Do stosowania gdy potrzebne jest zachowanie szczeliny dylatacyjnej 
pomiędzy ograniczeniem brzegowym tarasu a przylegającą do niego płytą.  
Klips dylatacyjny pozwala na bezpieczne oddzielenie posadzki tarasu 
od ściany z uwzględnieniem zmiany szerokości w trakcie użytkowania 
na wskutek występujących zmian w rozszerzalności materiału, z którego 
wykonany jest taras. 

Klipsy dylatacyjne pozwalają na stworzenie dokładnej 
i estetycznej szczeliny pomiędzy posadzką tarasu 
a ograniczeniem brzegowym.

Dylatacja bezpieczeństwa pomiędzy tarasem a ścianą.

lp. nazwa Kod Karton Paleta

1 Klips dylatacyjny od ściany DDPWA 1 --
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WSPOrNiKi reGULOWANe MAx
Wsporniki do dużych wysokości i zastosowań specjalnych

Wsporniki typu MAX zaprojektowane z przeznaczeniem do kontrukcji wymagających dodatkowej stabilizacji oraz większych wysokości 
poziomowania tarasu. Solidna budowa, szeroka podstawa i górny talerz stanowią niezawodny produkt do poziomowania tarasów, konstrukcji 
oraz miejskich fontann wodnych. Wsporniki typu MAX można stosować zarówno do poziomowania legarów oraz płyt. 

średnica głowicy: 140 mm

średnica podstawy: 180 mm

SZerOKi tALerZ O śreDNicY 
140 MM ZAPeWNiA StABiLNe 

PODPArCie POsADZKi

PierścieŃ KONtrUJącY 
StABiLiZUJe POłącZeNie 

elemenTóW WsPOrniKA

OtWOrY POD WKrĘt 
BLOKUJącY OBrAcANie SiĘ 

WsPOrniKA

UsZy Z OTWOrAmi POD 
MOcOWANie StĘżeŃ POMiĘDZY 

WsPOrniKAmi

sZerOKA PODsTAWA 
ZAPeWNiAJącA StABiLNOść 

NAWet PrZY DUżYch 
WYSOKOściAch

OTWOry W PODsTAWie 
UMOżLiWiAJące KOłKOWANie 

WSPOrNiKA DO PODłOżA
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TUleJA DysTAnsOWA

Tuleja dystansowa do zwiększania zakresu wysokości wspornika 
o 120 mm

KOreKtOr NAchYLeNiA PODStAWY 0-5%

Korektor nachylenia podstawy pozwala na ustawienie wspornika 
pionowo nawet na dachach ze spadkiem.

PODKłADKA GUMOWA 1,5 MM

Rubber adjustment shim for equalizing tiles thickness differences 
and soundproof protection.

lp. nazwa Kod Karton Paleta

1 Wspornik regulowany MAX 210-320 MM MAX-210-320 50 --

2 Tuleja dystansowa MAX 140 MM MAX-DS120 50 --

3 Podkładka gumowa wyrównująco-wygłuszajaca 1,5 MM MAX-SH1.5 100 --

4 Korektor nachylenia podstawy MAX 0-5% MAX-LE 50 --
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PODsTAWKi 
POD PłYtY



www.ddgro.euDDD GROUP
innovative productsD

26

100 mm

8 mm

100 mm

100 mm

PODStAWKA POD PłYtY GUMOWA 8 MM

Gumowana podstawka stałej wysokośc jest wykonana z elatycznego 
materiały co czyni ją wyjątkowo użyteczną w zastosowaniu z płytami 
tarasowymi. Elastyczna struktura wygłusza taras i dźwięk drobinek piasku 
które dostały się pomiędzy płytę a podstawkę. Przy użyciu podstawek 
8 MM tarasy wentylowane mogą być łatwo wykonane. Tarasy 
wentylowane są znacznie bardziej trwałe niż tradycyjnie klejone. 
Podstawka posiada wbudowane motylki o szer. 3 mm z możliwością 
mocowania motylków o szer. 5 mm.

Gumowana podstawka stałej wysokości pod płyty.

Do używania z płytami betonowymi i ceramicznymi itp. na 
tarasach nie wymagających poziomowania.

lp. nazwa Kod Karton Paleta

1 Podstawka pod płyty 8 MM DDP00 250 5000

Do montażu maskownic pionowych tarasu

Podstawka gumowa 8 mm

• Wbudowane motylki o szer. 3 mm

• Elastyczny materiał

• Piętrowalne

• Szybki i prosty montaż
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176 mm

16 mm

176 mm

176 mm

PODStAWKA POD PłYtY 16 MM

Podstawki stałej wysokości do układania na tarasach, dachach, izolacjach. 
Podstawki do montażu nie wymagają żadnych specjalistycznych narzędzi 
jakie zazwyczaj potrzeba przy wykonywaniu tarasów tradycyjnych 
klejonych. Podstawki są modułowe co pozwala na ich wyłamywanie na - 
połówki do układania wzdłuż ściany, ćwiartki do układania w narożnikach 
tarasu. Podstawki posiadają możliwość piętrowania co pozwala zwiększyć 
wysokość posadowienia tarasu. Maksymalna wysokość piętrowania 
to 3 podstawki ( 48 MM ). Podstawki posiadają motylki do ustalania 
szczeliny między płytami. Wbudowany motylek fugowy posiada 
szerokość 3 MM oraz możliwe jest domontowanie motylka fugowego 
o szer. 5 MM. Na podkładki można nakładać podkładki gumowe 
o gr. 1,5 i 3,0 MM. Tarasy układane na podstawkach mają możliwość 
rewizji stanu izolacji pod płytami. Układanie tarasów z podstawek 
jest proste i szybkie.

Modułowa podstawka pod płyty o wysokości 16 MM.

Proste i tanie rozwiązanie na wentylowany taras z płyt.

lp. nazwa Kod Karton Paleta

1 Podstawka pod płyty 16 MM DDP1.6 250 5000

2 Gumowy podkład wygłuszająco-wyrównujący SH16-1.5 100 --

3 Gumowy podkład wygłuszająco-wyrównujący SH16-3.0 100 --

Tworzą szczelinę pomiędzy tarasem a ograniczeniem brzegowym

Dedykowana

podkładka gumowa

Podstawka 16 mm

• Podparcie pod płyty

• Wbudowana fuga szer. 3 mm

• Woda nie zalega na tarasie

• łatwe i proste w użyciu
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146 mm

10 mm

15 mm

146 mm

146 mm

146 mm

PODStAWKi POD PłYtY 10 i 15 MM

Podstawki modułowe stałej wysokości składają się z 4 połączonych 
ze sobą modułów ktore można podzielić na połówki i ćwiartki zależnie 
od potrzeby zastosowania. 
Lekka ale wytrzymała budowa podstawek posiada wbudowaną fugę 
do określania szerokości między płytami 3 MM oraz możliwośc 
mocowania motylków fugowych o szer. 5 MM.Podstawki posiadają 
otwory które umożliwiają wypływanie wody co jest istotne w przypadku 
możliwości zamarzania wody w podstawce. Podstawki można piętrować 
i mieszać wysokościami co pozwala na osiągniecie żądanej wysokości.

Podstaki o stałej wysokości 10 i 15 MM pod płyty. 
Do używania z płytami betonowymi i ceramicznymi itp. 
na tarasach nie wymagających poziomowania.

Tarasy wentylowane w najprostszej postaci

lp. nazwa Kod Karton Paleta

1 Podstawka pod płyty 10 mm DDP10 250 5000

2 Podstawka pod płyty 15 mm DDP15 250 5000

Podstawka 15 mmPodstawka 10 mm



www.ddgro.eu DDD GROUP
innovative productsD

29

lp. nazwa Kod Opakowanie Paleta

1 Wsporniki regulowane DDP

1.1 Regulowany wspornik tarasowy 30-45 MM DDP01 100 2000

1.2 Regulowany wspornik tarasowy 45-70 MM DDP02 70 1400

1.3 Regulowany wspornik tarasowy 70-120 MM DDP03 50 1000

1.4 Regulowany wspornik tarasowy 120-220 MM DDP04 50 1000

1.5 Tuleja dystansowa 100 MM DS 100 2000

1.6 Głowica samopoziomująca LE 250 5000

1.7 Podkładka gumowa wyrównująco-wygłuszająca 1 MM SH1 100 --

1.8 Podkładka gumowa wyrównująco-wygłuszająca 2 MM SH2 100 --

1.8 Podkładki gumowe pod wsporniki 200x200x3 MM SBR200/3 20 --

1.9 Podkładki gumowe pod wsporniki 200x200x5 MM SBR200/5 20 --

1.9 Podkładki gumowe pod wsporniki 200x200x8 MM SBR200/8 10 --

1.9 Podkładki gumowe pod wsporniki 200x200x10 MM SBR200/10 10 --

1.10 Klips do montażu maskownic - górny DDPEDU 1 --

1.10 Klips do montażu maskownic - dolny DDPEDL 1 --

1.11 Klips dylatacyjny od ściany DDPWA 1 --

2 Wsporniki regulowane MAx

2.1 Wspornik regulowany MAX 210-320 MM MAX-210-320 50 --

2.2 Tuleja dystansowa MAX 120 MM MAX-DS120 50 --

2.3 Podkładka gumowa wyrównująco-wygłuszajaca 1,5 MM MAX-SH1.5 100 --

2.4 Korektor nachylenia podstawy MAX 0-5% MAX-LE 50 --

3 Podstawki pod płyty

3.1 Podstawka gumowa pod płyty 8 MM DDP00 250 5000

3.2 Podstawka pod płyty 16 MM DDP1.6 250 5000

3.3 Podstawka pod płyty 10 MM DDP1.0 250 5000

3.4 Podstawka pod płyty 15 MM DDP1.5 250 5000

tABeLA PrODUKtÓW - tArASY WeNtYLOWANe
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AKCesOriA TArAsOWe
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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
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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.
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TArAsy 
KOmPOZyTOWe WPC
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24 mm

146mm

DeSKA KOMPOZYtOWA DecK-DrY PreMiUM
Deska kompozytowa na lata

Profil deski

Produkt jest alternatywą dla tarasów z prawdziwego drewna. Technologia produkcji opiera się na łączeniu włókien 
drzewnych z wysokiej jakości utwardzanym PVC. Ze względu na wysoką zawartość składnika organicznego  
( 50–60% ) materiał ten posiada wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne i jest wygodny w obróbce.

DeSKA KOMPOZYtOWA ALterNAtYWą DLA DreWNA

Kompozytowa deska tarasowa charakteryzuje się wysoką odpornością 
na wilgoć oraz gnicie — z tego względu żywotność produktu 
jest długotrwała. Deska kompozytowa nie wymaga konserwacji 
i barwienia. Jest łatwa w montażu, eksploatacji i czyszczeniu. Produkt 
ten jest ekologiczny i w 100% poddawalny recyklingowi.

ODPOrNOść DeSKi KOMPOZYtOWeJ

DeSKA DrOBNOrYfLOWANA DeSKA GrUBOrYfLOWANA
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KLiPS DO DeSKi WPc DecK-DrY eKO

LeGAr WPc 50x40 MM

LiStWA MASKUJącA WPc 80x10 MM

UniWersAlny KliPs DO DesKi WPC
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ZAGOsPODArOWAnie 
WODy DesZCZOWeJ
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ZrOZUMieNie iStOtY PrOBLeMU 
WODy DesZCZOWeJ

ScheMAt DZiAłANiA

zbieranie i rozsączanie wody do gleby

zbieranie wody, magazynowanie 

i jej ponowne użycie

ZAGOsPODArOWAnie WODy DesZCZOWeJ 
tO WYZWANie xxi WieKU

System rozsączania i retencji wody deszczowej DDP wspomaga 
niedostatecznie rozwinięte sieci kanalizacji w miastach. Możliwość 
dowolnej aranżacji i swobodnego dostosowania do warunków 
lokalizacji i wymagań projektowych stanowią, że system DDP posiada 
niezwykłą efektywność w zakresie zarządzania wód deszczowych.

W wyniku gwałtownego wzrostu urbanizacji i przyrastającej 
powierzchni nieprzepuszczalnej w miastach odprowadzanie wody 
deszczowej jest zakłócone. Ten proces nieustaje a potencjalne 
skutki i zagrożenia stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia 
mieszkańców. Podczas gdy w naturalnym środowisku to warstwy 
gleby zapewniają równomierne i właściwie zagospodarowanie wody 
deszczowej w naszym zurbanizowanym świecie miast ten proces jest 
zakłócony. Wychodząc na przeciw przyszłości opracowana została 
nowa technologia wspomagająca naturalne procesy gospodarowania 
wody deszczowej.

NiePrZePUSZcZALNOść WODNA W MiAStAch

rOZSącZANie WODY OPADOWeJ

40% parowanie 30%

10% spływanie 55%

25%
rozsączanie 

płytkie
10%

Tereny nATUrAlne tereNY ZUrBANiZOWANe
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ZAGOsPODArOWAnie WODy DesZCZOWeJ

CHArAKTerysTyKA sysTemU

W dobie dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego, rozbudowy 
aglomeracji miejskich oraz coraz większej świadomości 
na temat ochrony zasobów mineralnych oraz środowiska, 
do życia powoływane są coraz to nowsze i doskonalsze wynalazki 
i technologie, dzięki którym możemy przyczynić się choćby 
w małym stopniu do ochrony naszego otoczenia. Inteligentne 
rozwiązania pomagają nam dbać zarówno o nasz dom i rodzinę, 
jak również chronić wydawałoby się niewyczerpane zasoby, 
które dzięki działalności człowieka mogą jednak okazać 
się zagrożonymi.
Jak świadomie żyć i działać? Jakie rozwiązania wybierać, 
aby nie przyczyniać się już więcej do zanieczyszczenia 
środowiska, ale je wspierać? 
W wyniku intensywnej urbanizacji i niekontrolowanego 
przekształcania powierzchni chłonnych na takie, które 
pozbawione są tych właściwości ilość potrzebnej 
do odprowadzenia wody znacznie przekracza 
możliwości systemów kanalizacji. Woda która powinna 
być wykorzystywanym dobrem stała się powszechnym 
problemem i zagrożeniem. Zwłaszcza w miastach ten problem 
stanowi dzisiaj przedmiot poważnej debaty o sposobach 
zagospodarowywania wód deszczowych. Na terenach miejskich 
wody deszczowe spływają po utwardzonych powierzchniach 
do systemu kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 
W przypadku gdy woda ta trafia do oczyszczalni niepotrzebnie 
obciąża wydajność sieci oraz generuje ogromne koszty. 
W wyniku intensywnych opadów, zwłaszcza w sezonie 
letnim, związanych z obecnymi anomaliami pogodowymi sieć 
ogólnospławna nie jest w stanie odprowadzić tak dużej ilości 
wody co bezpośrednio wpływa na zagrożenie miejscowych 
podtopień i zalań. Rozwiązaniem problemu zagospodarowania 
wód deszczowych jest budowa systemu skrzynek 
rozsączających.

WODY OPADOWe - NADMierNA iLOść WODY 
i PrOBLeM JeJ ZAGOSPODArOWANiA

System skrzynek rozsączających to prosty i nowoczesny 
system zagospodarowania i odprowadzania wody deszczowej 
z powierzchni utwardzonych. Wody opadowe zebrane 
ze wszystkich niechłonnych powierzchni jak np. połacie 
dachowe, place, parkingi itp. zbierana jest poprzez system rur 
i kanalizacji do zbiornika zbudowanego z ażurowych skrzynek 
rozsączających. Czasowo magazynowana w ten sposób 
woda jest stopniowo rozsączana w gruncie. Woda może być 
jednocześnie wykorzystywana do użytku przydomowego 
lub technologicznego.  System ten zyskuje sobie w naszym kraju 
coraz większą popularność.

Woda to współcześnie jedno z najbardziej niedocenianych 
dóbr. Zasoby wód śródlądowych na terenie Polski to jedynie 
~3% powierzchni. Dostęp i polityka zarządzania wodą 
wyraźnie odbiega od standardów w Zachodniej Europie. 
Nasz zróżnicowany klimat powoduje, iż podczas ulew 
lub śnieżnych roztopów wody opadowej jest zbyt dużo, 
natomiast podczas suszy występuje jej deficyt. W miejscach, 
gdzie jest to możliwe zaleca się zbieranie wód opadowych 
w różnego rodzaju zbiornikach retencyjnych, a następnie 
ich stopniowe uwalnianie i rozsączanie głęboko w gruncie 
lub magazynowanie na potrzeby bardziej suchych 
i bezdeszczowych dni. Dzięki temu, iż wody opadowe 
przedostają się do kolejnych partii gruntowych, zwiększają się 
zasoby wód podziemnych. Takie rozsączanie wody w gruncie 
nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, a wręcz przeciwnie - 
może nam pomóc obniżyć rachunki. Taką zmagazynowaną 
wodę można bez problemu używać do podlewania ogrodu, 
do celów porządkowych lub jako wody technologiczne.
Dzięki skrzynkom retencyjno-rozsączającym można przyczynić 
się do znacznej poprawy stanu wód gruntowych i podziemnych, 
co w samo w sobie powinno być dla nas odpowiednim 
motywatorem do zakupu i instalacji tych nowoczesnych 
urządzeń.

SKrZYNKi rOZSącZAJące - DLAcZeGO 
WArtO iNWeStOWAć W rOZSącZANie WODY 
DesZCZOWeJ?
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Kierowanie wody do zbiornika i jego czasowe magazynowanie 
w trakcie procesu stopniowego rozsączania wody do gleby. 
Rozwiązanie znajduje zastosowanie w każdym rodzaju 
budownictwa oraz projektów infrastrukturalnych. Stosowanie 
DDP odwraca negatywny efekt zakrywania powierzchni 
chłonnych w wyniku realizacji nowych inwestycji.

rOZSącZANie

Wody opadowe wynikające z nagłych i obfitych opadów 
wprowadzane do zbiornika i czasowo magazynowane do 
momentu osiągnięcia pułapu pozwalającego na przelewanie 
się wody do systemu kanalizacji deszczowej. Czas wypełniania 
zbiornika wodą pozwala na odciążenie systemów kanalizacji 
burzowej i uniknięcie przelewania studzienek w niższych partiach 
miasta oraz zbiorników retencyjnych.

reGULAcJA PrZePłYWU ( OPÓźNieNie 
ODPrOWADZeNiA WODY BUrZOWeJ )

Magazynowanie wody deszczowej w zbiorniku DDP 
owiniętym szczelną folią zgrzewalną. Późniejsze zastosowanie 
magazynowanej wody w celach gospodarczych pozwala na 
oszczędności oraz pozytywnie wpływa na środowisko.

mAGAZynOWAnie WODy
( W ceLU PONOWNeGO UżYciA )

SKrZYNKi rOZSącZAJące
3 sposoby zastosowania skrzynek rozsączających.
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Moduł skrzynki rozsączającej jest łatwy w 
transporcie. Potrzebujesz dwóch modułów z 
których złożysz skrzynkę rozsączającą.

Pionowe ścianki zakrywające skrzynkę 
rozsączającą.

Klipsy służące do mocowania skrzynek 
rozsączających między sobą

Klipsy do pionowego łączenia warstw skrzynek 
rozsączających.

Zaślepki do przykrywania otworów kolumn.

elemenTy sKrZynKi 
rOZSącZAJąceJ

MODUł SKrZYNKi
rOZSącZAJąceJ

ściANKA BOcZNA

KLiPS MONtAżOWY BOcZNY

KLiPS MONtAżOWY GÓrNY

ZAśLePKA KOLUMN

Złożona skrzynka rozsączająca
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HAnDel 
DrZeWny
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imPOrT DreWnA
Bezpośredni import surowca drewna z całego świata

Informujemy, że firma DeCK-Dry Polska Sp. z o.o. posiada certyfikat FSC CoC 
100 %.  Certyfikat daje wszystkim klientom naszej firmy możliwość zamówienia 
i zakupu* deski tarasowej, deski elewacyjnej, profili konstrukcyjnych, 
tarcicy i produktów programu ogrodowego z certyfikatem FSC 100%. 
W naszej ofercie znajdziecie Państwo szereg gatunków objętych certyfikatem 
legalnego pochodzenia drewna pozyskiwanego z kontrolowanych dobrze 
zarządzanych lasów.

Od ponad 20 lat zajmujemy się importem hurtowym drewna egzotycznego 
z najdalszych zakątków świata. Dzięki temu, że jesteśmy bezpośrednim 
importerem drewna z odległych tartaków, gwarantujemy najniższe ceny, 
utrzymując jednocześnie jakość towarów na bardzo wysokim poziomie.

W naszej ofercie znajdą Państwo deskę tarasową, elewacyjną, kantówki 
i legary. Uzupełniając ofertę, proponujemy dodatkowo  akcesoria montażowe 
naszej produkcji.

Potrzeby i wymagania naszego klienta są dla nas najważniejsze, dlatego 
każde zamówienie traktujemy indywidualnie oraz dopasowujemy najlepsze 
rozwiązania do konkretnej sytuacji. Dowozimy towar do klienta na terenie 
całego kraju. Ponadto posiadamy stolarnię która poddaje surowiec obróbce 
pod specjalne żądania klienta.
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GATUnKi DreWnA
Nasze gatunki drewna

GArAPA (BOt. APULeiA LeiOcArPA)

Garapa zaliczana jest do drzew z rodziny Caesalpiniaceae o pięknym słomkowo-żółtym odcieniu z czasem 
przechodzącym w barwę pomarańczową i lekko brązową, miodową; posiada wysokie właściwości  mechaniczne 
i dużą odporność na ścieranie, wynikającą ze znacznej gęstości; odporna na skrajne warunki  atmosferyczne; 
patynacja nawet po wielu latach zachowuje jasny odcień.

MASSArANDUBA (BOt. MANiLKArA)

Bezpośrednio po ścięciu ma intensywną czerwonawą barwę, która stopniowo ciemnieje i przechodzi 
w czerwono-brązową, mahoniową; drewno nie wykazuje wyraźniej stuktury i pozbawione jest większych porów; 
posiada bardzo zwartą budowę, jego powierzchnia po szlifowaniu jest bardzo gładka i połyskliwa; charakteryzuje 
się dużą odpornością na warunki atmosferyczne, szczególnie w systemie DeCK-Dry.

BANGKirAi (BOt. ShOreA SPP)

Drewno o brązowo-czerwonej barwie występujące w Azji; jego drobna struktura nadaje mu wrażenie miękkości; 
jest bardzo twarde i ciężkie co powoduje, że doskonale znosi oddział wanie słońca, śniegu  i deszczu; posiada 
bardzo dobre parametry mechaniczne, wysoką odporność na ścieranie i uderzenia oraz wyjątkowo wysoką 
odporność na starzenie biologiczne bez utraty właściwości mechanicznych.

JAtOBA (BOt. cOUrBAriL hYMeNAeA)

Część twardzielowa skłania sie do koloru łososiowego, czerwonego i pomarańczowego, z czasem drewno 
ciemnieje do koloru czerwono-brązowego z wyraźnymi czarnymi smugami; z jego właściwym pięknem,  bogatą 
kolorystyką i ekstremalną twardością, gatunek ten należy do najbardziej popularnych egzotycznych drewnien 
na świecie używanych w zewnętrznych konstrukcjach i tarasach. 

irOKO (BOt. chLOrOPhOrA exeLSA)

Drewno zróżnicowane kolorystycznie, począwszy od koloru miodowego, przechodzi w oliwkowy, 
aż do czekoladowego brązu; czasami jego wygląd przypomina oliwkowo-zielony dąb, także właściwości 
techniczne tych dwóch gatunków są do siebie podobne; twarde, tłustawe w dotyku, odporne na wodę i szkodniki, 
charateryzuje się wysoką światłoczułością i aksamitno-brązowym odcieniem patyny.

cUMArU (BOt. DiPterYx SPP)

Drewno występuje w kolorze brązowym z odcieniem brązowo-żółtym; z upływem czasu stopniowo ciemnieje do 
koloru ciemnobrązowego, mahoniowego; cumaru posiada naturalną bardzo dobrą odporność na gnicie, termity 
i infekcje pasożytnicze; jest bardzo ciężkie i twarde, co powoduje, że doskonale znosi oddziaływanie  słońca, 
śniegu i deszczu; proces patynacji ujednolica kolor poszczególnych desek.

teAK (BOt. tectONA GrANDiS L.f.)

Drewno charakteryzuje się dużą różnorodnością barwy, od żółci poprzez czerwień do ciemnego brązu,  
często z pojedynczymi czarnymi słojami; z czasem w naturalny sposób zmienia swój pierwotny kolor 
na ciemny brąz; naturalna odporność na działanie wody słodkiej i słonej jest wręcz legendarna, dlatego drewno 
to jest wykorzystywane do wykończenia pokładów, tarasów oraz mebli ogrodowych.

iPe (LAPAchO) (BOt. tABeBUJA SPP)

Drewno barwne, od żółci poprzez zieleń i czerwień do ciemnego brązu i czerni, o bardzo wyraźnym, zawiłym  
usłojeniu; właściwości i naturalna obecność substancji tłuszczowych w strukturze drewna determinują dobrą 
stabilność i bardzo wysoką trwałość; naturalna odporność na działanie wody słodkiej i słonej jest bardzo wysoka; 
spatynowane deski nawet po wielu latach zachowują rysunek słojów.
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reAliZACJA PrOJeKTóW 
StOLArKi ZeWNĘtrZNeJ
Realizacja projektów drewnianych lub kompozytowych tarasów i elewacji 

Kompleksowa realizacja projektów tarasów i elewacji. Profesjonalna i rzetelna obsługa inwestycji. Uczestnictwo w procesie projektowym, 
przetargowym i szerokie doradztwo w zakresie rozwiązań technologicznych. Kompleksowe realizacje osiedli mieszkaniowych, 
założeń hotelowych, centrów biurowych i ośrodków handlowych. Współpraca z największymi firmami budowlanymi na rynku.
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Ponad 1500 skończoncyh projektów

Ponad 15’000 m2 realizacji każdego roku

Ponad 15 lAT na rynku
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PrOJeKTy referenCyJne
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