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O firmie

DD GROUP
I N N O V AT I V E

Przedstawiamy Ci nasz nowy zaktualizowany katalog wsporników tarasowych
na rok 2019. Bazując na naszym ponad 15 letnim doświadczeniu staraliśmy
się aby informacje tutaj zawarte pozwoliły Ci lepiej zapoznać się z techniką
tarasów podniesionych. Przygotowaliśmy przekroje techniczne i wizualizacje
które pozwolą w łatwiejszy sposób zapoznać Ci się w jaki sposób korzystać ze
wsporników tarasowych. Prezentowane produkty powstają u nas od samego
początku do końca a wszystko po to aby dostarczyć Ci najlepszą jakość.
DD GROUP produkuje innowacyjne rozwiązania m.in. również dla tarasów
drewnianych i kompozytowych, zielonych dachów, drenażu wody deszczowej.
Opieramy się na długiej, rodzinnej tradycji i doświadczeniu aby dać Ci pomoc i
najlepszą obsługę. Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem i zachęcamy do
współpracy z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

SYSTEM
WSPORNIKÓW TARASOWYCH

P R O D U C T S
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Ponad 15 lat doświadczenia na rynku

Tysiące ukończonych projektów
Setki zadowolonych klientów
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Tarasy podniesione - zastosowanie
Woda przestaje być
przeciwnikiem
• Zamarznięta woda nie
rozsadza płytek.
• Brak nieestetycznych
zacieków.
• Woda nie zalega na tarasie.

Taras jest cichy
w użytkowaniu

TARASY TRADYCYJNE
Izolacja przeciwwodna to
NAJWIĘKSZY PROBLEM
we współczesnym budownictwie i jest przyczyną około
80% USZKODZEŃ BUDYNKU spowodowanych usterkami
izolacji.
- 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 wyglądi
postępujące niszczenie powierzchni.
- Ewentualna naprawa izolacjipowoduje jeszcze większe szkody.
- Brak swobodnego dostępu do izolacji.

WENTYLOWANE TARASY
NA WSPORNIKACH REGULOWANYCH
Wsporniki regulowane do wentylowanych posadzek
zewnętrznych ułatwiają stworzenie tarasu łatwego
i prostego w utrzymaniu bez uszkadzania izolacji.
+ Minimalna ilość narzędzi i materiałów.
+ Woda nie zalega na powierzchni.
+ Wentylowane tarasy są lekkie dla konstrukcji.
+ Woda swobodnie spływa do odpływów.
+ 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.

• Pustka pod tarasem
dodatkowo wygłusza jego
użytkowanie
• Pod tarasem można prowadzić
instalacje.
• Możliwość sprawdzenia stanu
izolacji.

Komfort użytkowania
• Cała technologia wpływa na
komfort użytkowania.

Zalety tarasów wentylowanych

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

Dodatkowa izolacja termiczna
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.

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

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

Równa powierzchnia
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.
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Podstawki pod płyty
stałej wysokości
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Podstawka pod płyty 2 mm
Układanie płyt na żwirku lub na suchej trawie

Nowa przekładka 2 mm do układania płyt na żwirku, podsypce piaskowo cementowej,
ustabilizowanym gruncie. Przekładka 2 mm pozwala na układanie stabilnej i równej
powierzchni płyt. Przekładki poprawiają stabilność i zapobiegają klawiszowaniu
i przesuwaniu się płyt. Wbudowane wkładki dystansowe o szerokości 3 mm
z możliwością domontowania dystansów o szer. 5 mm. Wyłamywana konstrukcja
podstawki i wkładki dystansowej pozwala na układanie przy dowolnym ułożeniu płyt.
Produkowane również z przezroczystego materiału który sprawia że stają się prawie
niewidoczne. W celu dodatkowej mocniejszej stabilizacji posadzki przekładki można
mocować do podłoża za pomocą metalowych szpilek.

Dostępne od maja 2019

Wersja czarna

Wersja przezroczysta

Oznaczenie

Oznaczenie

DDP 002 B

DDP 002 T
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Wyłamywanie

Kolor

Montaż

Motylki

Możliwość dostosowania
podkładki dzięki wyłamywanym
dystansom.

Podstawki dostępne
są w kolorze czarnym
i przezroczystym.

Możliwość montażu podstawek
do podłoża za pomocą
metalowych szpilek.

Wbudowane motylki o szer. 3mm
i otwory na motylki o szer. 5 mm.

Wymiary

Lp.

100 mm

3 mm

2 mm

Nazwa

Symbol

1

Podstawka pod płyty 2 mm
kolor - czarny

DDP 002 B

2

Podstawka pod płyty 2 mm
kolor - przezroczysty

DDP 002 T

Podstawka pod płyty gumowa 8 mm
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Elastyczna podstawka pod płyty

•
•

Gumowana podstawka stałej wysokości pod płyty.
Do używania z płytami betonowymi i ceramicznymi itp. na tarasach nie wymagających
poziomowania.

Gumowana podstawka stałej wysokości jest wykonana z elatycznego materiału 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.
Oznaczenie

DDP 008 MM
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Wymiary

Piętrowanie

Elastyczność

Motylki

Możliwość piętrowania do
wysokości 16 mm i 24 mm.

Wykonane z elastycznego
materiału wygłuszającego.

Wbudowane motylki o szer. 3mm
i otwory na motylki o szer. 5 mm.

Lp.

1

100 mm

3 mm

8 mm

Nazwa

Podstawka pod płyty 8 mm

Symbol

DDP 008 MM

Podstawki pod płyty 10mm i 15 mm
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Modułowa podstawka pod płyty
•
•

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

Podstawki modułowe stałej wysokości składają się z 4 połączonych ze sobą
modułów, które 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 możliwość 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.

Oznaczenie

Oznaczenie

DDP 010MM

DDP 015 MM
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Piętrowanie

Modułowość

Motylki

Podkład

Możliwość piętrowania do
wysokości 20, 25, 30, 35, 40 i
45 mm.

Modularna budowa pozwalająca
na dzielenie na części.

Wbudowane motylki
o szer. 3 mm i otwory na motylki
o szer. 5 mm.

Kompatybilny podkład gumowy
o grubości 1,5 mm.

Wymiary

Lp.

146 mm

3 mm

10 / 15 mm

Nazwa

Symbol

1

Podstawka pod płyty 10 mm

DDP 010 MM

2

Podstawka pod płyty 15 mm

DDP 015 MM

3

Gumowy podkład wygłuszająco-wyrównujący SH145 1,5 mm

SH145 1.5 MM

Podstawka pod płyty 16 mm
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Modułowa podstawka pod płyty
•
•

Podstawki o stałej wysokości 16 mm pod płyty.
Do używania z płytami betonowymi i ceramicznymi itp. na tarasach nie wymagających
poziomowania.

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 doczepienie motylka fugowego o szer. 5 mm. Na podkładki można nakładać podkładki
gumowe o gr. 1,5 mm. Tarasy układane na podstawkach mają możliwość rewizji stanu izolacji pod
płytami. Układanie tarasów z podstawek jest proste i szybkie.

Oznaczenie

DDP 16MM
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Piętrowanie

Modułowość

Motylki

Podkład

Możliwość piętrowania do
wysokości 32 mm i 48 mm.

Modularna budowa pozwalająca
na dzielenie na części.

Wbudowane motylki
o szer. 3 mm i otwory na motylki
o szer. 5 mm.

Dedykowany podkład gumowy o
grubości 1,5 mm.

Wymiary

Lp.

176 mm

3 mm

16 mm

Nazwa

Symbol

1

Podstawka pod płyty 16 mm

DDP 016 MM

2

Gumowy podkład wygłuszająco-wyrównujący SH175 1,5 mm

SH175 1.5 MM
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Tabela produktów
Tarasy podniesione
Lp.
2

Nazwa

Symbol

Podstawki stałej wysokości

2.1

Podstawka pod płyty 2 mm
kolor - czarny

DDP 002 B

2.2

Podstawka pod płyty 2 mm
kolor - przezroczysty

DDP 002 T

2.3

Podstawka pod płyty 8 mm

DDP 008 MM

2.4

Podstawka pod płyty 10 mm

DDP 010 MM

2.5

Podstawka pod płyty 15 mm

DDP 015 MM

2.6

Gumowy podkład wygłuszającowyrównujący

2.7

Podstawka pod płyty 10 mm

2.8

Gumowy podkład wygłuszającowyrównujący

SH 145 1.5 MM

DDP 016 MM

SH 175 1.5 MM
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DECK-DRY Polska Sp. z o. o.
80-299 Gdańsk, ul. Wenus 73A
tel. (+48) 58 511 04 31
tel. (+48) 504 261 264

DD GROUP
I N N O V AT I V E

P R O D U C T S

www.ddpedestals.eu
www.ddgro.eu

