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Szanowni Klienci, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją montażu systemu bambusowych 
desek tarasowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na informacje dotyczące eksploatacji i 
pielęgnacji desek. Instrukcję prosimy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie
późniejszego użytkowania tarasu. 

Informacje ogólne: System tarasowy składa się z: 

- bambusowych desek tarasowych.
- bambusowych legarów.
- metalowych klipsów oraz wkrętów.

Montaż tarasu drewnianego można rozpocząć po zakończeniu wszystkich prac budowlanych i 
wykończeniowych. Paczki z deskami i legarami należy składować poziomo. Przed przystąpieniem 
do montażu należy dokonać kontrolnego przeglądu wszystkich elementów. Nie będą brane pod 
uwagę żadne roszczenia z tytułu takich defektów i uszkodzeń, które powinny być zauważone i 
zgłoszone przed instalacją systemu tarasowego. Różnice kolorystyczne pomiędzy deskami wynikają
z naturalnych cech bambusa i nie stanowią podstaw do reklamacji. 
W razie wykrycia wad uszkodzone deski należy zwrócić / wymienić . 
Deski tarasowe należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, a jeżeli nie jest to możliwe, 
należy deski ścisnąć pasami lub równomiernie obciążyć. Deski nie mogą leżeć luzem ze względu na
naturalną tendencję drewna do odkształcania się. Deski wraz z upływem czasu, jak każde drewno
mogą zmienić  kolor i wyblaknąć pod wpływem warunków atmosferycznych. Skurcze styczne i 
promieniowe to podatność na deski pod wpływem warunków atmosferycznych 0,5 % . 

 

Przygotowanie podłoża.
System tarasowy można instalować na podłożu trwałym i stabilnym, najlepiej betonowym. Podłoże
powinno posiadać spadek wynoszący ok. 3 – 5 mm na odcinku o długości 1 m, co zapewni 
właściwy odpływ wody. System tarasowy można również zainstalować na odpowiednio 
zakonserwowanej konstrukcji stalowej lub drewnianej.
 

Montaż legarów. 
Rozstaw legarów powinien wynosić ok. 400 mm (+/- 50 mm). Zalecane jest stosowanie legarów z 
drewna o tej samej gęstości co deski tarasowe, najlepiej więc aby legary były z tego samego 
gatunku drewna co deski. Legary powinny być montowane prostopadle, a deski tarasowe 
równolegle do spadku podłoża - zapewni to prawidłowy odpływ wody z powierzchni tarasu. 

Montaż desek tarasowych.

Wersja 1 – jeżeli kupiłeś: deski tarasowe przeznaczone do montażu za pomocą klipsów 
mocowanych do legarów.
Deski należy mocować do legarów za pomocą klipsów wykonanych ze stali nierdzewnej. Budowa 
klipsa zapewnia utrzymanie właściwych - około 3-4 mm szczelin dylatacyjnych pomiędzy deskami 
tarasowymi. Za pomocą jednego klipsa mocowane są do legara dwie sąsiadujące ze sobą deski 
tarasowe. 



Konstrukcja deski oraz klipsa zapewnia niewidoczny sposób montażu. Klipsy należy mocować do 
legarów za pomocą wkrętów. Przed wkręcaniem należy wykonać wstępne nawiercenie (dla wkrętu 
o średnicy 4 mm należy użyć wiertła o maks. średnicy 3 mm). 

Wkręty należy wkręcać na wolnych obrotach. Deski tarasowe od strony ściany należy montować z 
zachowaniem szczeliny dylatacyjnej o szerokości ok. 10 mm. 

Przy montażu skrajnych desek należy zwrócić uwagę, aby nie pozostawić zbyt długiego odcinka 
deski nie przytwierdzonego wkrętem – może to spowodować wyginanie się końcówek tarasu. 
Przyjmuje się, że ostatnie wkręty montujemy w odległości nie mniejszej niż 25 mm, a nie większej 
niż 60 mm od końca deski.

 
Montaż desek tarasowych Wersja 2 – jeżeli kupiłeś: deski tarasowe przeznaczone do montażu za 
pomocą wkrętów mocowanych bezpośrednio do legarów.

Deski należy mocować bezpośrednio do legarów za pomocą wkrętów przeznaczonych do montażu 
desek tarasowych - polecamy wkręty Spax-D 5/50 mm. Długość wkrętów powinna być co najmniej 
dwa razy większa niż grubość montowanej deski. Każdą deskę mocujemy do legarów za pomocą 
dwóch wkrętów, umiejscowionych w jednej linii, w takiej samej odległości od brzegów deski. 
Odległość od brzegów deski powinna wynosić od 5-20 mm w zależności od szerokości deski. Przed
wkręceniem należy wykonać wstępne nawiercenie (np. dla wkrętu o średnicy 5 mm należy użyć 
wiertła o maks. średnicy 4 mm). Główka wkrętu powinna znajdować się na poziomie deski, w tym 
celu należy wykonać frezowanie pod główkę wkrętu. Wkręty należy wkręcać na wolnych obrotach. 
Pomiędzy deskami należy zachować szczelinę dylatacyjną o szerokości około 3- 5 mm. Przy 
montażu skrajnych desek należy zwrócić uwagę, aby nie pozostawić zbyt długiego odcinka deski 
nie przytwierdzonego wkrętem – może to spowodować wyginanie się końcówek tarasu. Przyjmuje 
się, że ostatnie wkręty montujemy w odległości nie mniejszej niż 25 mm, a nie większej niż 60 mm 
od końca deski. Deski tarasowe, od strony ściany należy montować z zachowaniem szczeliny 
dylatacyjnej o szerokości ok. 10 mm. 

Zabezpieczenie desek tarasowych po zamontowaniu.

Wersja 1 – jeżeli kupiłeś: tarasowe deski bambusowe – fabrycznie zabezpieczone warstwą oleju.

Fabryczne pokrycie desek tarasowych warstwą oleju stanowi zabezpieczenie na czas transportu, 
składowania na zewnątrz oraz tuż po zamontowaniu. Zabezpieczająca warstwa oleju wystarcza na 
około 4 - 5 tygodni użytkowania (po zamontowaniu desek). 
Po tym czasie należy przeprowadzić właściwe zabezpieczenie desek tarasowych polegające na: 
1. Usunięciu piasku i wszelkich zabrudzeń (można wykorzystać myjkę ciśnieniową).
2. W razie konieczności dokładnego usunięcia zabezpieczającej warstwy oleju zaleca się 
zastosowanie odszarzacza.
3. Po wyschnięciu desek tarasowych na suchą i czystą powierzchnię należy nałożyć wałkiem lub 
pędzlem olej przeznaczony do desek tarasowych.
4. Nadmiar oleju usunąć suchą szmatką.
5. Drugą warstwę należy nanosić po wyschnięciu pierwszej warstwy.
6. Nadmiar oleju usunąć suchą szmatką.
Olejowanie należy wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 15°C. 
Należy zastosować olej zabezpieczający i podkreślający naturalny kolor drewna.



Wersja 2 – jeżeli kupiłeś: tarasowe deski bambusowe - surowe, przeznaczone do olejowania.

Deski surowe, zaraz po zamontowaniu należy pokryć olejem, w tym celu należy nałożyć olej 
przeznaczony do desek tarasowych w następujący sposób: 

1. Na suchą i czystą powierzchnię należy nałożyć wałkiem lub pędzlem olej przeznaczony do desek
tarasowych.
2. Nadmiar oleju usunąć suchą szmatką.
3. Drugą warstwę oleju należy nanosić po wyschnięciu pierwszej warstwy.
4. Nadmiar oleju usunąć suchą szmatką.
Olejowanie należy wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 15°C. 
Należy zastosować olej zabezpieczający i podkreślający naturalny kolor drewna. 

Pielęgnacja i użytkowanie.

Z tarasu należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia takie jak piasek, błoto, liście, igliwie za 
pomocą szczotki lub odkurzacza. 
Taras można myć wodą za pomocą myjki ciśnieniowej lub przy użyciu szczotki szorując wzdłuż 
ryfli. Zimą należy na bieżąco usuwać śnieg oraz lód. 
Do usuwania lodu nie wolno stosować soli ponieważ powoduje to stałe uszkodzenie desek. 
Z czasem użytkowania, olej którym zostały pokryte deski tarasowe utlenia się, czyli oksyduje – 
powoduje to powstawanie szarej powłoki na powierzchni desek i jest to zjawisko naturalne. 
Wówczas w celu przywrócenia naturalnej barwy drewna, przed właściwym olejowaniem należy 
zastosować odszarzacz.
Olejowanie tarasu należy przeprowadzać dwa razy w ciągu roku, lub częściej w zależności od 
stopnia użytkowania oraz panujących warunków atmosferycznych. 
Przed rozpoczęciem sezonu wiosennego należy dokonać przeglądu tarasu i dokręcić poluzowane 
wkręty. 

Życzymy zadowolenia z użytkowania tarasu. 
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