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A. Profile tarasowe DEKARD STANDARD

Deska tarasowa DEKARD STANDARD 14Sx20mm 
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Listwa płaska 80x6mm 
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B. Zasady przygotowania podłoża.
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Przed przystąpieniem do układania desek tarasowych należy odpowiednio 

przygotować podłoże. 

Podłoże pod system desek tarasowych marki DEKARD powinno być wykonane 

zgodnie z ogólnymi normami stosowanymi w budownictwie i charakteryzować się 

następującymi cechami: 

1. Powinno być stabilne - wylewka betonowa lub konstrukcja stalowa

umożliwiająca zamocowanie legarów zgodnie z instrukcją

2. Powinno odznaczać się 2% spadkiem w celu odprowadzenia wody

3. Podłoże powinno być zabezpieczone przed przemarzaniem i podsiąkaniem
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1. Instrukcja montażu tarasu DEKARD
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RYS 1: Legary należy układać na podłożu trwałym równolegle do 
siebie zachowując odstęp od ich środków maksymalnie 40 cm 
(zalecany 30cm). Legary układamy prostopadle do zakładanego 
kierunku układania desek. Przy montażu legarów należy zachować 
szczeliny dylatacyjne min. 5mm pomiędzy elementami trwałymi 
tarasu tj. ściany itp. 

RYS 3: Przy montażu, w którym zachodzi konieczność łączenia desek 
należy pamiętać o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej wynoszącej 
5mm pomiędzy deskami. Łączenie może odbyć się tylko na legarze. 
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RYS 2: Legary należy przytwierdzić do podłoża za pomocą 
materiałów adekwatnych do danego podłoża, tj. kołki rozporowe, 
wkręty do metalu lub drewna. Punkty zamocowania legarów 
powinny znajdować się w przedziale 30-S0cm w zależności od 
grubości zastosowanego legara. Pomiędzy legar a podłoże w 
miejscu zamocowania legara należy zastosować podkładki 
dystansowe, które umożliwią dokładne wypoziomowanie 
konstrukcji. Należy uzyskać 2% spadek, który umożliwi swobodny 

odpływ wody z powierzchni desek tarasowych. Spadek powinien 
być zgodny z kierunkiem ryflowania desek. 

ŚCIANA 

RYS 4: Montaż zaczynamy od ustawienia i zamocowania pierwszej 
deski. Deskę przykręcamy za pomocą wkrętów znajdujących się w 
kompletnym systemie DEKARD, aby nie były widoczne zaleca się 
kręcenie wkrętów pod zamkiem deski pod kątem około 45 °.
W identyczny sposób montujemy ostatnią deskę. 



RYS 5: Kolejne deski montujemy na system łączników marki 
DEKARD w skład których wchodzi klips i wkręt. Klips wsuwamy 
pomiędzy deski i mocujemy za pomocą wkrętów do legarów. Klips 
jednocześnie pozwala zachować stałą dylatację pomiędzy deskami 
wynoszącą 5mm. 
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RYS 6: Krawędzie wykonanego tarasu można wykończyć stosując 
listwę kątową wykończeniową systemu DEKARD (A) lub listwę 
płaską kątową wykończeniową systemu DEKARD (B) . Mocowanie 
listwy odbywa się za pomocą wkrętów dostępnych w kompletnym 
systemie DEKARD. 
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2. Instrukcja montażu schodów tarasowych DEKARD STANDARD

RYS 1: Montaż schodów należy rozpocząć od zamocowania 
legarów, Rozstaw legarów powinien znajdować się w przedziale 
30-40cm, Każdy legar musi być przymocowany do podłoża
przynajmniej w dwóch punktach,

RYS 3: [A] Następnie dokładamy podstopień mocując go do legarów 
przy pomocy wkrętów montażowych (góra oraz dół); 
[B] Następnie wciskamy w zamek ćwierćwałek i od dołu wsuwamy
podstopień, mocując go dodatkowo u dołu przy pomocy wkrętów
montażowych,

RYS 2: [A][B] Układanie schodów tarasowych zaczynamy od 
stopnia, Pierwszą deskę mocujemy wkręcając wkręty montażowe 
pod zamek deski pod odpowiednim kątem, W przypadku montażu 
za pomocą ćwierćwałka należy pamiętać o odpowiednim 
przesunięciu pierwszego stopnia, 

RYS 4: [A][B] Przy układaniu kolejnych desek stopnia schodów 
należy skorzystać z zestawu montażowego (klips+ wkręt), tak jak w 
przypadku układania tarasu, 



RYS 5: [A] [B] Krawędź możemy wykończyć przy pomocy listwy 
płaskiej (mocowana punktowo przy pomocy wkrętów znajdujących 
się w zestawie) - zależnie od sposobu montażu A/B listwa powinna 
zostać odpowiednio przycięta. 
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