
WSPORNIKI
REGULOWANE

MAX
45-950 MM
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BALKONY
LOGGIE
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TARASY
DREWNIANE

KOMPOZYTOWE
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tarasy użytkowe
PLAcE
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TARASY WIDKOWOE
DAchY ZIELONE



TARASY PRZYDOMOWE
BASENY
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Regulowane wspoRniki taRasowe 
seria max  
45-950 MM
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Możliwość poziomowania tarasów na każdym rodzaju podłoża. Uniwersalne rozwiązanie 
dotychczas problematycznego wykończenia tarasów w budownictwie niezależnie 
od zastosowanych technologii. Wsporniki tarasowe dopasowane do układania płyt 
tarasowych oraz legarów.  Tarasy na dachu czy balkony dzięki użytym wspornikom mogą 
być ułożone w bardzo krótkim okresie czasu i mniejszym nakładem pracy i materiałów w 
stosunku do rozwiązań tradycyjnych.

Uniwersalne zastosowanie

Do płyt
Wsporniki serii MAX mogą być zastosowane jako podparcie wszelkiego rodzaju płyt (np. 
kamiennych lub rektyfikowanych) z możliwością podparcia punktowego oraz konstrukcji 
z legarów pod tarasy WPC i drewniane.

Do legarów

regulowane wsporniki tarasowe MAX
Tarasy podniesione dla profesjonalistów
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Wysokość śruby zależna jest 
od  wybranego modelu wspornika.

Podstawa
Szerok i mocna podstawa dla dobrego 
posadowienia. Wysokość podstawy 
zależna jest od wybranego modelu 
wspornika.

Motylki dystansowe tworzące równą 
szczelinę dylatacyjną pomiędzy płytami 
o  szerokości 3 lub 5 mm.

Dystanse fugowe

Śruba

ELEMENTY BAZOWE AKcESORIA DODATKOWE

Głowica samopoziomujaca

tuleja dystansowa

Podkładka sBr

Podkładka gumowa pełni funkcję wygłuszającą. 
Dzielona na części może zostać użyta do 
niwelowania różnic wysokości płyt kamiennych.

Podkładka gumowa

Głowica samopoziomująca pozwala na naturalne 
poziomowanie tarasu na podłożu o kącie 
nachylenia do 7% .

Tuleja dystansowa umożliwia zwiększenie 
wysokości wspornika o dodatkowe 200 mm.

Element dodatkowy służący do redukcji dźwięków 
oraz dodatkowego zabezpieczenia izolacji pod 
wspornikiem.

Element dodatkowy służący do zachowania 
odstępu pomiędzy tarasem a ścianą.

klips dylatacyjny

tulejo-nakrętka
Tulejo-nakrętka pozwalająca na płynną 
regulację wysokości wspornik jednocześnie 
zwiększając zakresy wysokości.

Adapter do mocowania legarów tarasowych 
za pomocą wkrętów.

Adapter do legara



wymiary

MaX 70-150 MMMaX 45-70 MM MaX 150-350 MM MaX 350-550 MM

45-70 mm
70-150 mm

150-350  mm

145 mm

210 mm

210 mm
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OznaczenieOznaczenie Oznaczenie Oznaczenie

Tarasowe wsporniki regulowane zapewniające szybki i skuteczny montaż tarasu podniesionego. 
Nowe wzmocnione wsporniki regulowane serii STANDARD posiadają szeroki zakres możliwości 
zastosowania i sprostają rozmaitym potrzebom. Łatwość montażu pozwala na szybkie stworzenie 
tarasu który w sposób trwały i estetyczny zapewni komfort użytkowania jego użytkowników. 
W  nowym modelu zostały wprowadzone liczne udoskonalenia takie jak: 
• nowy wzmocniony pierścień
• wręgi wzmacniające podstawę wspornika
• otwory pod kołki montażowe
• ranty usztywniające talerz podstawy
• otwory wylotowe z komina podstawy
• zwiększona średnica podstawy

Wsporniki tarasowe z regulacją wysokości w zakresie 35-950 mm.

regulowane wsporniki tarasowe MAX

od 350  
do 950  

mm



lp. nazwa symbol

1 Regulowany wspornik tarasowy  MAX 45-70 mm MAX 045-070 MM

2 Regulowany wspornik tarasowy  MAX 70-150  mm MAX 070-150 MM

3 Regulowany wspornik tarasowy  MAX 150-350 mm MAX 150-350 MM
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Płynna zmiana wysokości 
wsporników w zakresie

od 35 do 950 mm.

regulacja
Dodatkowe elementy 
rozszerzające zakres 

funkcjonalności.

kołkowanie podstawy
Uniwersalna śruba  z 

możliwością montowania 
dodatkowych akcesoriów i ich 

konfiguracji.

Śruba rozbudowa
Zamocuj wspornik do podłoża 

kiedykolwiek tego potrzebujesz.



Obliczanie wysokości wsporników obliczanie zapotrzebowania na wsporniki

a

l

B

H

12 regulowane wsporniki tarasowe MAX

Rozstaw między wspornikami (L)~ ilość szt. /m²
60x60 cm ~ 3-3,5 szt./m²
50x50 cm ~ 4,5-5 szt./m²
40x40 cm ~ 6,5-7 szt./m²

30x30 cm ~ 12-12,5 szt./m²

Wzór na wysokość wsporników a - B = H

a - projektowana wysokość tarasu
B - grubość posadzki

H - wysokość wspornika

Wysokość wsporników
od 45 do 350 mm
+ 16 mm (głowica)

razem:
min. 61 mm
max 366 mm

Wysokość wsporników
od 45 do 350 mm

razem:
min. 45 mm
max 350 mm

Wysokość wsporników
od 350 do 950 mm

razem:
min. 350 mm
max 950mm

max
z tuleją dystansową DS200

max
z głowicą samopoziomującą LE

max
bez akcesoriów 
dodatkowych



Dimensions

17 mm

25 mm

25 mm

5 mm

3 mm

11 mm
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Motylek 3 mm Motylek 5 mm

Nakładany obrotowy dysk 
fugowy  o szer. 3 lub 5 mm.

Doczepiany adapter do 
mocowania legara tarasowego.

Doczepiane dystanse fugowe o 
szerokości 3 lub 5 mm.

Dowolne kombinacje ustawienia 
dystansów fugowych pod różne 

docinki płyt.

Zamów wspornik - do czego go użyjesz zdecyduj później.
Wspornik MAX jest całkowicie uniwersalny. Można go 
stosować do każdego rodzaju posadzek. Zarówno tych 
zbudowanych z płyt tarasowych oraz desek na legarach.

uniwersalna Głowica ŚruBy

DYSTANSE FUGOWE

Dystanse fugowe  (3 lub 5 mm) dołączone do wsporników 
służą do tworzenia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy 
płytami.

Przykładowe ustawienie wsporników



MAX DS 200 

14 tuleja DySTANSOWA MAX 200 MM

Oznaczenie

Dzięki prawidłowo zaprojektowanej konstrukcji wspornik MAX w pełni przystosowany jest do 
przenoszenia dużych ciężarów i może być stosowany nawet w najbardziej wymagających projektach.
Konstrukcja zaprojektowana tak by przenosić ciężary
"Konstrukcja jest wytrzymała na tyle ile wytrzyma jej najsłabszy punkt"
Najsłabszy punkt konstrukcji decyduje o całej wytrzymałości wspornika. Gdy konstrukcja jest 
nieprzemyślana wytrzymałość wspornika jest dużo niższa. Wspornik MAX posiada konstrukcję 
zaprojektowaną do przenoszenia ciężarów. Ciężar spoczywający na wspornikach jest osiowo 
przenoszony przez ścianki konstrukcyjne aż do podłoża na którym stoi.

Zwiększa zakres regulacji wysokości wspornika o dodatkowe 200 mm



wymiary lp. nazwa symbol

1 Tuleja dystansowa MAX 200 mm DS 200 MAX

200 mm

85 mm
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Prosty montaż polegający na 
skręceniu elementów wspornika.

Prosty montaż
Prawidłowo zaprojektowana 

konstrukcja przenosi obciążenia 
osiowo aż do podłoża.

Możliwość zwiększenia 
wysokości wspornika do 

950MM.

wytrzymałość wysokość
Tuleję dystansową można 

używać z wysokościami podstaw  
45-75, 70-120, 120-220 mm.

kompatybilność



MAX LE

16 GłOwica SAMOPOZiOMUjąCA LE MAX
Perfekcyjnie wypoziomowana posadzka 

Taras idelnie wypoziomowany. Stosując głowice samopoziomujące wraz ze wspornikami MAX 
Twój taras może leżeć idealnie płasko pomimo iż na podłożu pod nim jest spadek do 5% nachylenia. 
Szybko i łatwo wypoziomujesz swój taras.
Niejednokrotnie podłoże na którym mają stać wsporniki jest nierówne bądź w spadku dla 
odprowadzniea wody. Zaletą tarasów wentylowanych jest to że pomimo iż pod tarasem jest 
warstwa spadkowa nasza powierzchnia posadzki może być wypoziomowana. W tym celu stosuje 
się głowicę samopoziomującą z talerzem który samoczynnie dopasowuje się do układanej płyty. 

Oznaczenie



wymiary lp. nazwa symbol

1 Głowica samopoziomująca MAX 19 MM 0-6% MAX LE

20 mm

0-6%

flat

157 mm
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Zastosowanie we wszystkich 
modelach wsporników typu 

MAX i SPiRAL.

Może być używana w celu 
wypoziomowania na podłożu o 

maksymalnym spadku 5%.

Otwory na motylki  o szer. 
3 mm i 5 mm z możliwością 

dostosowania układu.

kompatybilnośćkąt nachyleniaMotylki fugowe
Prosty montaż polegający na 

nałożeniu głowicy na wspornik.

Prosty montaż



MAX Sc

18 korektor NAChyLENiA PODSTAWy SC MAX

Oznaczenie

W przypadku występowania większych spadków na tarasie lub montowania wysokich konstrukcji 
niezbędne jest aby wspornik ustawiony był w osi pionowej. Wtedy przenoszone ciężary działają na 
wspornik osiowo przez co zachowuje on w pełni stabilność i swoje parametry wytrzymałościowe. 
Do tego z pomocą przychodzi korektor nachylenia podstawy. Posiada on płynną regulację i 
ma możliwość skompensowania spadków w zakresie od 0-8% nachylenia. Korektor nachylenia 
podstawy można jednocześnie stosować wraz z głowicą samopoziomującą co pozwala na 
osiągnięcie bezpiecznej korekcji spadku razem aż do 14% nachylenia podłoża.

Zachowanie osi pionowej wspornika dla zachowania pełnej stabilności i wytrzymałości konstrukcji.



wymiary lp. nazwa symbol

1 Korektor nachylenia podstawy SC 16 MM 0-8% MAX SC

16 mm

0-8%

flat

220 mm
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Zastosowanie we wszystkich 
modelach wsporników typu 

STANDARD.

Może być używana w celu 
wypoziomowania na podłożu o 

maksymalnym spadku 7%.

Otwory na motylki  o szer. 
3 mm i 5 mm z możliwością 

dostosowania układu.

kompatybilnośćkąt nachyleniaMotylki fugowe
Prosty montaż polegający na 

nałożeniu głowicy na wspornik.

Prosty montaż



sH100 1.5 MM

20 PODkłaDki gumowe
Wygłuszająco-wyrównujące podkładki pod płyty

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

• Podnoszą ogólny komfort korzystania z tarasu na wspornikach 
regulowanych. 

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.

Oznaczenie



wymiary lp. nazwa symbol

1 Gumowa podkładka Sh145 1,5 mm Sh145 1.5 MM

146 mm

146 mm

1,5  mm
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wygłuszanie
Wykonane z materiału 

gumowego wygłuszającego 
dźwięk.

wyrównywanie
Podkładki gumowe można użyć 

jako wyrównanie niewielkich 
różnic w grubościach płyt.

kompatybilność
Kompatybilne ze wszystkimi wspornikami typu STANDARD, 

motylkami 3 mm i 5 mm oraz z głowicą samopoziomującą.



DDP AD

22 aDaPtEr do legaRa
Poziomowanie legarów jeszcze nigdy nie było tak proste

Adapter do legara mocowany do kapelusza śruby wspornika umożliwia szybki montaż legarów 
tarasowych. Trwale przymocowane legary do wspornika ułatwiają ich poziomowanie i zapobiegają 
przesuwaniu się ich przed i w czasie prowadzonych prac montażowych. Adapter ma możliwość 
montażu zarówno w podstawowej wersji kapelusza śruby jak i w głowicy samopoziomującej. 
Montaż legara umożliwiają otwory przez które wkręca się wkręty.

Oznaczenie



wymiary lp. nazwa symbol

1 Adapter do legara ddp ad

15 mm

86 mm

28 mm
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Kompatybilny z głowicą 
samopoziomującą.

Zastępuje motylki dystansowe.

Kompatybilny ze śrubami 
wsporników MAX. Zastępuje 

motylki dystansowe.

legary drewniane i wPcGłowicaŚruba
Adapter przeznaczony jest do legarów 

drewnianych lub legarów WPC.



DDP WA

24 klips DyLATACyjNy OD ŚCiANy

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

• Szerokość szczeliny od 4 do 12 mm.

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.

Szczelina dylatacyjna i estetyczne wykończenie

Oznaczenie



Przekrój lp. nazwa symbol

1 Klips dylatacyjny od ściany ddp wa
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Płynna regulacja odległości 
klipsa na wsporniku do i od 

ściany.

regulacja
Prosty montaż polegający na 
nałożeniu klipsa na wspornik.

Prosty montaż
Szczelina dylatacyjna chroni zarówno płytę jak i ścianę przed 
uszkodzeniem. Służy również wentylacji i odpływowi wody.

ochrona

regulowana szczelina od 4 do 12 mm



26 StĘŻaniE kOnStrukcji WySOKiCh WSPORNiKóW
Dodatkowa stabilizacja i usztywnienie konstrukcji

Wsporniki regulowane MAX posiadają możliwość dodatkowej stabilizacji gdy jest ona potrzebna. 
System przewiduje możliwość mocowania poziomych belek łączących podstawy. Zapobiega 
to ewentualnemu przesuwaniu się wsporników względem siebie np. w czasie wystąpienia 
nieprzewidzianych obciążeń dynamicznych. Taka wzajemna stabilizacja może być stosowana np. 
przy większych wysokościach lub w miejscach gdzie nie jest możliwe mocowanie wsporników do 
podłoża. Dodatkowo podstawy wspornika oraz tuleje dystansowe DS MAX 200 posiadają specjalne 
otwory poprzez które można poprowadzić naciągi stężające. Takie dodatkowe skośne stężenie 
powoduje wzajemne usztywnienie całej konstrukcji posadzki. Stosowanie belek stabilizujących 
oraz stężeń usztywniających jest szczególnie przydatne przy układaniu wysokich konstrukcji.



27rEGuLacja wySOkOści KLUCZyKiEM
Reguluj wysokość - bez demontażu tarasu.

Wspornik regulowany MAX posiada kilka sposobów na regulację wysokości.
 * obracanie śrubą ( przed montażem )
 * obracanie pierścienia ( w trakcie montażu )
 * regulacja kluczykiem ( po montażu )

Dzięki temu na każdym etapie montażu masz możliwość regulacji wysokości wspornika tak łatwo 
jak to tylko możliwe. 

Regulacja po montażu. Dzięki zastosowaniu metalowego klucza do regulacji wysokości ewentualne 
nierówności możesz poprawić nawet na ułożonej już posadzce bez potrzeby zdjemowania płytek 
z tarasu. Wystarczy wprowadzić klucz w szczelinę pomiędzy płytkami i obrócić a wspornik 
odpowiednio zmieni wysokość w górę lub w dół. Czasami dobrze jest mieć możliwość poprawienia 
wykonanej wcześniej pracy bez potrzeby demontowania całości tarasu.



28 trwałE ZaMOcOwaniE Płyty do wspoRnika
Tworzy stałe połączenie pomiędzy posadzką tarasu a podłożem na któym stoją wsporniki.

System regulowanych wsporników MAX posiada możliwość trwałego mocowania całości konstrukcji 
do podłoża wraz z ułożoną posadzką. Rozwiązanie to zapobiega ewentualnemu podnoszeniu się 
płyt w przypadku wystąpienia wyjątkowo silnych wiatrów zdolnych do podnoszenia ciężkich 
elementów. W rozwiązaniu zastosowano specjalny wkręt wraz z metalowymi nakładkami które 
mocowane są na powierzchni płyty lub w miejscu nacięcia płyty. Wszystkie elementy wspornika 
są nierozłączne i trzymają się na gwintach. Wspornik wraz z płytami może być przytwierdzony do 
podłoża lub gdy nie ma takiej możliwości przyklejony za pomocą wytrzymałego kleju.

System Wind Proof - przekrój



lp. nazwa symbol

1 wsporniki regulowane serii StanDarD

1.1 Regulowany wspornik tarasowy  MAX 45-70 mm
MAX 045-070 

mm

1.2 Regulowany wspornik tarasowy  MAX 70-150  mm
MAX 070-150 

mm

1.3
Regulowany wspornik tarasowy  MAX 150-350 
mm

MAX 150-350 
mm

1.4 Głowica samopoziomująca MAX 19 MM 0-6% MAX LE

1.5 Korektor nachylenia podstawy SC 16 MM 0-8% MAX SC

1.6 Tuleja dystansowa MAX 200 mm DS 200 MAX

1.7 Klucz do regulacji wysokości keY

lp. nazwa symbol

1 wsporniki regulowane serii StanDarD

1.8 Dystans obrotowy 3 MM D3

1.9 Dystans obrotowy 5 mm D5

1.10 Adapter do legara ad

1.11 Klips dylatacyjny od ściany ddpwa

1.12
Podkładki gumowe pod wsporniki  
200 x 200 x 5 mm

SBR 200-5

1.13
Podkładki gumowe pod wsporniki  
200 x 200 x 10 mm

SBR 200-10

29taBela PRODUKTóW
Lista produktów Wsporniki MAX i akcesoria
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