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PŁYTY 
TARASOWE
i OgROdOWE
Taras jest przestrzenią wyjątkową, głównie ze względu na swoje 
położenie. Powinien współgrać stylistycznie zarówno z budyn-
kiem, jak i jego otoczeniem. Uniwersalne piękno nawierzchni 
tarasowych firmy Bruk-Bet® pozwoli osiągnąć efekt doskonałej 
harmonii, sprawiając, że taras będzie idealnym łącznikiem po-
między domem a ogrodem.
Płyty tarasowe z serii REALIT® odzwierciedlają naturalne ma-
teriały, takie jak drewno ogrodowe, które swoim wyglądem na-
wiązuje do desek z wyschniętego drewna o wyraźnym usłojeniu 
czy skały trawertynu ujawniającej nieco porowatą strukturę 
w postaci pasmowej.
Precyzyjne odwzorowanie faktury połączone z dbałością o uzy-
skanie naturalnej kolorystyki sprawia, że trudno jest je odróżnić 
od pierwowzoru. 
Płyty charakteryzuje także niezwykła trwałość i odporność na 
niekorzystne warunki atmosferyczne.
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DESKA OGRODOWA 
AKACJA gr. 3,5 / 4cm

bielonybrąz beżowystalowy

REALIT®

To wyjątkowa propozycja dla wszystkich, którzy cenią 
sobie szlachetną urodę i elegancję naturalnego drew-
na. Będąc jego doskonałą betonową imitacją, Deski 
Ogrodowe nie tylko nadadzą ogrodowym aranżacjom 
stylowy charakter, ale uwolnią nas także od kłopotu 
związanego z pielęgnacją i utrzymaniem nawierzchni 
w czystości.Niezwykle starannie dobrana kolorystyka 
oraz dokładne odwzorowanie faktury drewna, w po-
łączeniu z wysoce surowym wykończeniem sprawia, 
że Deski Ogrodowe trudno odróżnić od naturalnego 
pierwowzoru. Dzięki wyjątkowej trwałości i wytrzyma-
łości materiału, możemy mieć pewność, że ogrodowe 
tarasy, alejki i placyki z jej udziałem nie utracą swoich 
właściwości i funkcjonalności w trakcie użytkowania.

Zawsze
blisko

natury
Format płyty Pakiet 67,5

x22,5
60
x15

45
x15

22,5
x22,5

90
x22,5 120x45 120x30 120x22,5 90x30

Deptak 
Meander 

Ø55

Płyta 
deptakowa 

Ø30-40

Deska panel 
120x45

Deska 
panel 
90x45

Ilość na 
palecie [szt.] 2 pakiety 72 144 160 240 60 18 18 36 36 36 60 18 36

Waga 
palety [t] 0,728 0,866 0,99 0,80 0,96 0,96 0,86 0,58 0,96 0,88 0,668 0,75 0,86 0,86

DePTak MeaNDer

Ø 55 cm

Ø 30-40 cm

67,5x22,5 cm

120x45 cm

120x30 cm 90x30 cm

120x22,5 cm

22,5x22,5 cm

45x15 cm60x15 cm

90x22,5 cm

DeSkI Gr. 3,5 cM - PakIeT / PłYTY POJeDYNcZe

DeSkI Gr. 3,5 cM - PłYTY POJeDYNcZe

DeSkI POJeDYNcZe, Gr. 4 cM

DeSkI PaNeL - DZIeLONe Na 3, Gr. 4 cM

120x45 cm

120x45 cm

90x45 cm

90x45 cm

DeSkI PaNeL - DZIeLONe Na 2, , Gr. 4 cM

DESKA OGRODOWA AKACJA
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DESKA OGRODOWA AKACJA - brąz DESKA OGRODOWA AKACJA - brąz

DESKA OGRODOWA AKACJA
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DESKA OGRODOWA AKACJA

90x35x15 cm
120x35x15 cm

STOPNIE SCHODOWE

BELKA OGRODOWA
PALISADA 
AKACJA

Urokliwe bloki schodowe, będące uzupełnieniem 
płyt tarasowych Deska Ogrodowa, to wyjątkowa 
propozycja dla wszystkich tych, którzy cenią sobie 
naturalne piękno surowego drewna. cztery warianty 
kolorystyczne oraz dwie zaproponowane długości 
pozwolą z łatwością dopasować wybrane elementy 
do otaczającej nawierzchni oraz form małej archi-
tektury. Bloki schodowe Belka Ogrodowa będą się 
pięknie prezentowały jako elementy łączące różne 
poziomy w ogrodzie w bliskim sąsiedztwie trawnika, 
harmonizując z jego soczystą zielenią. Sprawna za-
budowa oraz wyjątkowa trwałość materiału sprawią, 
że szybko staniemy się właścicielami pięknych i wy-
trzymałych schodów.

bielonybielony brązbrąz beżowybeżowy stalowystalowy

REALIT®REALIT®

Blok schodowy [cm] 120x35x15 90x35x15

Ilość na palecie [szt.] 8 8

Waga palety [t] 1,280 0,960

STOPNIe ScHODOWe

PaLISaDY

12x20x60  cm
12x20x80 cm
12x20x100 cm
12x20x120 cm

Palisady akacja to elementy przypominające wyglą-
dem pale drewniane mogące podpierać z zewnątrz 
tarasy wykonane z Deski Ogrodowej. Zabudowane 
jako obrzegowania wysokich  rabat kwiatowych 
w naturalny sposób komponuje się z rustykalnym sty-
lem ogrodu. 

Format palisady 12x20x60 12x20x80 12x20x100 12x20x120

Ilość na palecie [szt.] 38 26 24 22

Waga palety [t] 1,36 1,25 1,42 1,46
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KAVERO® gr. 3,5 cm

REALIT®

Jednym z zauważalnych trendów w projektowaniu 
nawierzchni ogrodowych jest czerpanie inspiracji 
z otaczającej przyrody. ciekawym przykładem są pły-
ty tarasowe kavero®, których powierzchnia przywo-
dzi na myśl porowatą strukturę trawertynu. Delikatne, 
nieregularne wklęsłości, w połączeniu z subtelnymi 
barwami rodem z natury, dadzą na przydomowym 
tarasie efekt niewymuszonej elegancji. Bogaty wy-
bór wymiarów poszczególnych płyt sprawia, że ka-
vero doskonale sprawdzi się zarówno w klasycznych 
kompozycjach z użyciem kwadratowej formy, jak  
i dynamicznych ułożeniach wykorzystujących długie, 
prostokątne elementy.

Delikatne
zauroczenie

kamienna szarość słoneczny brzeg krem prowansalski

KAVERO®

120x45 cm

120x22,5 cm

60x45 cm

90x45 cm 75x45 cm 45x45 cm 45x30 cm

PakIeT

PłYTY POJeDYNcZe

Format płyty Pakiet 45x60 45x120 22,5x120

Ilość na palecie [szt.] 5 pakietów 40 20 40

Waga palety [t] 0,83 0,84 0,84 0,84

KAVERO® - kamienna szarość
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KAVERO® - kamienna szarość

KAVERO®

BLOKI SCHODOWE

KAVERO®
Piękne, emanujące klasyczną elegancją bloki schodowe 
kavero® to uzupełnienie kolekcji płyt tarasowych 
o tej samej nazwie. Nieco porowata powierzchnia, 
podkreślana nieregularnymi wklęsłościami nawiązuje 
do naturalnej skały trawertynu. Możemy mieć zatem 
pewność, że wszystkie kompozycje z udziałem bloków 
schodowych kavero® cechować będzie naturalny, 
dostojny charakter. 

STOPNIe ScHODOWe

90x35x15 cm
120x35x15 cm

REALIT®

kamienna szarość słoneczny brzeg krem prowansalski

Blok schodowy [cm] 120x35x15 90x35x15

Ilość na palecie [szt.] 8 8

Waga palety [t] 1,280 0,960
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TRAWERTYN gr. 3,5 cm

REALIT®

Trawertyn jest wierną rekonstrukcją skały występują-
cej w przyrodzie o tej samej nazwie. Gładkie, jakby cięte 
powierzchnie, ujawniające nieco porowatą strukturę  
w postaci pasmowych, nieregularnych wgłębień oraz 
wybitnie dobrana kolorystyka, to te cechy, które nie 
pozwalają odróżnić jej od naturalnych. cechuje je 
elegancja oraz wyjątkowy urok. Trawertyn znajduje 
zastosowanie na przylegających do domów tarasach 
oraz na plażach basenowych.

cięcie
na wymiar

kamienna szarość słoneczny brzeg krem prowansalski

Mocne

TRAWERTYN

66,7x44,2 cm

66,7x44,2 cm

44,2x44,2 cm 21,7x44,2 21,7x21,7

44,2x31,2 cm44,2x44,2 cm

PakIeT

PłYTY POJeDYNcZe

Format płyty Pakiet 66,7x44,2 koło [Ø 330]
Obrzegowanie basenu

Proste Narożne

Ilość na palecie [szt.] 10 pakietów 40 1 36 24

Waga palety [t] 0,71 0,84 0,66 0,468 0,408

TRAWERTYN - kamienna szarość

TRAWERTYN KOŁO - słoneczny brzeg

kOłO
Ø 330 cm
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TRAWERTYN - krem prowansalski TRAWERTYN - kamienna szarość
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PALISADA 
TRAWERTYN 
Palisady Trawertyn stanowią urokliwe uzupełnienie 
aranżacji wykonanych z płyt i bloków schodowych 
Trawertyn. Mogą stanowić obrzegowania tarasów 
oraz obudowę schodów wejściowych. Wysokie pali-
sady sprawdzą się przy zróżnicowanym terenie działki 
jako elementy wspierające i oddzielające poszczegól-
ne strefy skarpy.

REALIT®

kamienna szarość słoneczny brzeg krem prowansalski

PaLISaDY

12x20x60 cm
12x20x80 cm
12x20x100 cm 
12x20x120 cm

Format palisady
12x20x60 12x20x80 12x20x100 12x20x120

Ilość na palecie 
[szt.] 38 26 24 22

Waga palety [t]
1,36 1,25 1,42 1,46

TRAWERTYN

BLOKI SCHODOWE

TRAWERTYN 
Bloki  schodowe Trawertyn  powstały z myślą 
o płytach ogrodowych Trawertyn. Pasują również do 
wszystkich nawierzchni z płyt i kostek brukowych. 
Dzięki strukturze trawertynu i kolorystyce są po pro-
stu piękne. Bloki schodowe Trawertyn pozwalają na 
bardzo szybką zabudowę.

REALIT®

kamienna szarość słoneczny brzeg krem prowansalski

100x40x15 cm
50x40x15 cm

Bloki narożne 90O

50x50x40x15 cm

Bloki rozwarte 135O

50x50x40x15 cm

STOPNIe ScHODOWe

Blok schodowy [cm] Ilość na palecie [szt.] Waga palety [t]

100x40 8 1,08

50x40 16 1,08

narożne 50x50x40x15 8 0,60

rozwarte 50x50x40x15 4 0,52
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KAMIEń CIOSANY gr. 4 cm

REALIT®

kamień ciosany to wspaniałe, widoczne na pierwszy 
rzut oka rekonstrukcje płyt piaskowca ciosanego. 
charakterystyczne, niepowtarzające się tekstury 
powierzchni licowych, warstwowość materiału 
skalnego, oraz naturalna kolorystyka, podkreślają ich 
autentyczność.

zawsze
na czasie

kamienna szarość piasek pustyni

piaskowiec
Warstwowy

KAMIEń CIOSANY

PłYTa ScHODOWa NarOŻNa
46,7x46,7 cm

PakIeT I

PakIeT II

Ø 45-60 cm

44,2x59,2 cm 29,2x59,2 cm 29,2x29,2 cm59,2x59,2 cm

60x45 cm 45x45 cm 30x45 cm

44,2x46,7 cm

PłYTa DePTakOWa PłYTa ScHODOWa

Format 
płyty Pakiet I Pakiet II 59,2x59,2 44,2x59,2 29,2x59,2 29,2x29,2 44,2x44,2

Ilość na 
palecie 
[szt.]

4 pakiety 6 pakietów 36 36 72 144 36

Waga 
palety [t] 1,04 0,86 1,08 0,792 1,152 1,008 0,612

Format 
płyty

Płyta 
deptakowa

Płyta 
schodowa 
narożna

Płyta 
schodowa koło Ø 240 koło 

Ø 330
Ośmiobok 

Ø 240

Ilość na 
palecie 
[szt.]

36 36 36 1 1 1

Waga 
palety [t] 0,612 0,648 0,612 0,36 0,685 0,73

KAMIEń CIOSANY DEPTAK - piasek pustyni

KAMIEń CIOSANY - piasek pustyni

kOłO
Ø 240 cm
Ø 330 cm

OśMIOBOk
Ø 240 cm
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KAMIEń CIOSANY OŚMIOBOK - piasek pustyni KAMIEń CIOSANY KOŁO - piasek pustyni

KAMIEń CIOSANY
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DREWNO OGRODOWE
ALTUS gr. 4 cm

REALIT®

Drewno Ogrodowe altus to urokliwy system płyt-de-
sek, kopyt oraz krążków z wyschniętego drewna 
o wyrazistych słojach. Trudno uwierzyć, że wykonane są  
z betonu. Materiał ten nieporównywalnie wydłuża czas 
użytkowania w stosunku do drewna naturalnego. Płyty 
Drewno Ogrodowe wykorzystywane są do placyków, 
ścieżek ogrodowych, obrzegowania rabat kwiatowych 
oraz stopni schodowych. Wspaniale komponują się 
z zielenią oraz żwirem otoczaków. Uzupełnieniem 
systemu są minipalisady.

wino
smakuje

brąz patyna

 Nie tylko stare

DREWNO OGRODOWE ALTUS

PakIeT

90x22,5 cm

67,5x22,5 cm

45x45 cm 22,5x45 cm

22,5x22,5 cm

Minipalisada 
45x22,5x5x4 cm

Ø 30-40 cm

Format płyty Pakiet 90x22,5 67,5x22,5 45x22,5 22,5x22,5 45x45 Płyta deptakowa Palisada

Ilość na palecie 
[szt.] 2 pakiety 48 72 72 240 36 60 80

Waga palety [t] 0,832 0,768 0,88 0,66 0,96 0,596 0,75 0,744

DREWNO OGRODOWE ALTUS - brąz patyna DREWNO OGRODOWE ALTUS - brąz patyna
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DREWNO OGRODOWE ALTUS - brąz patyna DREWNO OGRODOWE ALTUS - brąz patyna

DREWNO OGRODOWE ALTUS
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PARKIET OGRODOWY gr. 3,5 cm

Naturalne drewno na tarasie i w ogrodzie wygląda 
pięknie, ale jego pielęgnacja jest kłopotliwa i droga. 
Dla tych, dla których ogród jest dodatkową strefą 
wypoczynku przygotowaliśmy serię Parkiet Ogrodowy.  
Płyty o rozmiarach 45x45 cm i 60x60 cm w dwóch 
wzorach i czterech wersjach kolorystycznych imitują 
parkiet, wraz  z odwzorowaniem naturalnego usłojenia 
drewna i dają zupełnie nowe możliwości aranżacyjne. 
Płyty parkietowe sprawdzą się znakomicie w większości 
stref w ogrodzie: od tarasów, przez ścieżki i placyki, po 
altany ukryte wśród drzew.

posadzki

ogrodowe
Nowoczesne

bielonybrąz beżowystalowy

REALIT®

PARKIET OGRODOWY

60x60 cm 45x45 cm45x45 cm

Format płyty 45x45 60x60

Ilość na palecie [szt.] 40 36

Waga palety [t] 0,720 1,152
PARKIET OGRODOWY - stalowy

PARKIET OGRODOWY - beżowy
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KERAMO gr. 4 cm

Niepowtarzalny kolor wypalanej gliny bywał inspiracją 
zarówno dla wielkich dzieł architektury, jak przytul-
nych domków za miastem. Odpowiednio zastosowa-
ny ma unikalną zdolność do zmieniania placu budowy 
w prawdziwy dom, ale stawia przed projektantem 
trudne zadanie wpasowania starej cegły w otoczenie. 
keraMO to misternie wykonane płyty o wymiarach 
45x45 cm i klasycznym wzorze ceglanego bruku. Po-
lecany do aranżacji otoczenia budynku w stylu vinta-
ge, niezależnie od tego czy inspiracją dla niego była 
stara wiejska chata czy dwór szlachecki.

Niezapomniane

wzorce
ochraklinkierowy

REALIT®

KERAMO

45x45 cm

Ilość na palecie [szt.] 36

Waga palety [t] 0,64
KERAMO - klinkierowy

KERAMO - ochra
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OLD TOWN® gr. 4 cm

Old Town® to przepiękne, rzadko spotykane płyty ka-
mienne o łagodnych, nieregularnych powierzchniach 
i krawędziach. To płyty, które uzyskały swój urok na 
skutek użytkowania ich w warunkach nasilonego, dłu-
gotrwałego ruchu pieszego. Wyślizgane, lekko poobi-
jane oraz obtłuczone płyty Old Town® przeznaczone 
do ogrodu, emanują niepowtarzalnym wdziękiem  
i tchnieniem starych wzorów.

Z ulicy
do ogrodu

grafit

REALIT®

OLD TOWN®

Ilość na palecie [pakiet] 10 Pakietów

Waga palety [t] 0,71

66,7x44,2 cm 44,2x44,2 cm

44,2x21,7 cm 21,7x21,7 cm

PakIeT

OLD TOWN® - grafit

OLD TOWN® - grafit
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fUGA BRUK-BET®

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Zaprawa do spoinowania płyt tarasowych. Zapewnia 
uzyskanie fug o dużej stabilności barwy, wytrzymałości 
i przyczepności do spoinowanych elementów.

dostępne kOLOrY

beżowa

szara

grafitowa

biała

fUGA ŻYWICZNA
BRUK-BET® PRESTIGE

fUGA BRUK-BET®

Fuga żywiczna Bruk-Bet Prestige to gotowa do użycia, 
1-komponentowa wodoprzepuszczalna fuga żywiczna 
do spoinowania i renowacji nawierzchni z wyrobów 
Bruk-Bet, takich jak: płyty tarasowe, kostki i płyty 
brukowe, kamień naturalny. Produkt samoutwardzal-
ny pod wpływem tlenu z powietrza, do zastosowania 
na zewnątrz. Zaprawa przeznaczona do fugowania 
tarasów, ścieżek, chodników, parkingów, podjazdów 
przydomowych oraz innych powierzchni obciążonych 
niskim ruchem kołowym i ciągów pieszych. 

Zalety:
- czysta kostka brukowa bez luźnego piasku. 
- nie tworzy efektu „zacieków cementowych”. 
- fuga odporna na mróz i sól. 
- fugi nie przerastają trawą i chwastami oraz odporne 
na wynoszenie i wywiewanie
- oszczędność czasu pracy – szybkie fugowanie. 

wodoprzepuszczalna

dostępne kOLOrY

bazalt

piaskowo żółty piaskowo biały

szary kamień
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Nawierzchnie wyłożone płytami tarasowymi są narażone na wpływ szkodliwych 
czynników – zmienne warunki pogodowe, intensywne użytkowanie, a także 
zaplamienia  oraz działanie mikroorganizmów typu glony, mchy i chwasty. 
konserwacja nawierzchni z płyt tarasowych polega na regularnym oczyszczaniu 
nawierzchni poprzez zamiatanie, okresowe zmywanie wodą, usuwanie zabrudzeń  
i zanieczyszczeń. Zaleca się również minimum 1-2 razy w roku dokładnie 
zmycie całej nawierzchni przy pomocy myjki ciśnieniowej, co pomaga wyczyścić 
trudnodostępne miejsca i zagłębienia.

IMPREGNAT
DO PŁYT 
TARASOWYCH
REALIT

RENOVATOR PUR

RENOVATOR 
OPAL

RENOVATOR 
FLOREX

Wodorozcieńczalny impre-
gnat do płyt tarasowych.

Preparat do usuwania 
wykwitów wapiennych.

Preparat do utrzymania 
czystości kostki brukowej 
i płyt tarasowych.

Preparat do usuwania alg 
i porostów.

PIELęGNACJA I UTRZYMANIE
NAWIERZCHNI BRUKOWYCH

ASORTYMENT UZUPEŁNIAJĄCY
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Obrzegowanie 
Stabilność tarasu zapewni obrzegowanie jego krawędzi. Do tego celu można 
wykorzystać bloki schodowe lub palisady i obrzeża ogrodowe, układane na warstwie 
półsuchego betonu. Montując obrzegowania należy pamiętać o właściwym 
osadzeniu i podparciu palisad i obrzeży w podkładzie betonowym na co najmniej 
1/3 wysokości elementów. 

Wykonanie podbudowy 
kolejnym krokiem jest wykonanie podbudowy, czyli  ułożenie warstwy 
mrozoodpornej z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm. Grubość tej warstwy 
powinna wahać się od 15-20 cm. całość należy bardzo dokładnie zagęścić, 
jednocześnie utrzymując projektowane spadki. 
Jako ostatnią warstwę przed ułożeniem płyt wykonuje się podsypkę z grysu 
2-8 mm lub piasku o grubości 4-5 cm.  równą płaszczyznę podsypki uzyskuje 
się poprzez ułożenie w niej profili rurowych i przeciągnięcie po nich łatą 
niwelacyjną. Powierzchnię podsypki nie należy ubijać.

Układanie płyt 
Na tak przygotowanym podłożu można rozpocząć montaż płyt tarasowych, 
na bieżąco kontrolując ich właściwy poziom. ewentualne różnice wysokości 
koryguje się za pomocą gumowego młotka w kolorze białym, aby nie 
pozostawiać ciemnych śladów gumy na płytach. Płyty nie wolno dobijać za 
pomocą zagęszczarki lub wibratora mechanicznego, ze względu na możliwość 
pęknięcia i uszkodzenia elementów. 
Poszczególne  płyty układamy zachowując pomiędzy nimi spoiny o szerokości  
5-10 mm, które następnie wypełniamy fugą żywiczną Bruk-Bet Prestige. 
alternatywnym rozwiązaniem jest wypełnienie spoin piaskiem lub drobnym 
grysem o frakcji 1-3 mm, który rozsypuje się na nawierzchni i rozprowadza za 
pomocą szczotki. 
Przed spoinowaniem zalecane jest przeprowadzenie impregnacji płyt przy 
użyciu impregnatu, który nanosimy metodą natrysku bezciśnieniowego lub 
malujemy pędzlem. Jako środek impregnujący polecamy impregnat do płyt 
tarasowych realit.
Impregnacja nawierzchni ogranicza podatność na zabrudzenia oraz zwiększa 
odporność na działanie czynników atmosferycznych,  co na długo pozwoli 
cieszyć się estetycznym wyglądem tarasu i ułatwi jego przyszłe czyszczenie.
Wykonanie tarasu na gruncie według opisanej metody, w przypadku uszkodzenia 
lub zabrudzenia pojedynczych płyt w trakcie użytkowania, umożliwia łatwą 
wymianę elementów - nie wiąże się bowiem z koniecznością wykuwania 
materiału, tak jak ma to miejsce w przypadku płyt klejonych do betonowej 
podstawy tarasu.

WSKAZóWKI WYKONAWCZE

WSKAZóWKI
WYKONAWCZE

Płyty tarasowe to niezwykle efektowna alternatywa 
dla popularnej kostki brukowej. Ich zastosowanie, 
wbrew nazwie, nie ogranicza się jednak tylko do 
tarasu i z powodzeniem mogą być wykorzystywane 
w innych ogrodowych aranżacjach, takich jak 
schody czy ścieżki. Szybko rosnąca popularność 
tego materiału sprawiła, że zmieniają się także 
sposoby jego montażu. Czasochłonna i wymagająca 
dużych nakładów pracy metoda, polegająca na 
wylewaniu podstawy z betonu, coraz częściej 
zastępowana jest przez  zabudowę płyt na podłożu 
gruntowym.

ZABUDOWA PŁYT TARASOWYCH 
NA GRUNCIE

 

spoiny 3-10 mm wypełnione fugą żywiczną Bruk-Bet

lub drobnym grysem lub piaskiem

płyty REALIT

2%

podsypka 5 cm

grys lub żwir 2-8 mm

geowłóknina separująca 
warstwy kruszywa

podbudowa 20-25 cm

kruszywo łamane lub mieszanka 

żwirowo-piaskowa 0-31,5mmgrunt rodzimy wyprofilowany spadek 2-3%

Mając przygotowany projekt tarasu, prace należy rozpocząć od  pomiarów 
terenu  i wyznaczenia granic  układanej nawierzchni.  Za pomocą  drewnianych 
palików lub metalowych szpilek należy nanieść określone w projekcie punkty. 
Wytyczamy w ten sposób usytuowanie i poziom zabudowy w terenie. 
Naniesione palikami punkty łączy się przez przeciągniecie żyłki lub sznurka, 
który wyznacza nam poziom tarasu i obrzeży. 

Przygotowanie podłoża pod przyszłą zabudowę rozpoczyna się od tzw. 
korytowania czyli usunięcia warstwy humusu i gruntu rodzimego na głębokość 
ok. 20-30 cm, pamiętając przy tym o zachowaniu odpowiednich kierunków 
spadków (ok. 2%), umożliwiających odpływ wody w podłożu  od budynku w stronę 
działki. Następnie dno wykopu należy wyrównać i ubić. 

W przypadku gruntów spoistych gliniastych lub iłowych zalecane jest 
rozłożenie bezpośrednio na podłożu geowłókniny, aby zapobiec przenikaniu 
nieczystości z gruntu na płyty. Następnie należy wyrównać podłoże warstwą 
piasku grubości 10 cm  i utwardzić zagęszczarką.

warstwa wyrównawcza z piasku
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W przypadku zabudowy nawierzchni na płycie żelbetowej 
tarasu lub balkonu, płyty posadzkowe mogą być układane 
przy zastosowaniu wsporników dystansowych. Systemowe 
wsporniki płytowe Bruk-Bet dostępne są w wersji o regu-
lowanej wysokości, ułatwiające dokładne wypoziomowanie 
płyt lub  płaskie o stałej wysokości. elementem uzupełnia-
jącym są elastyczne podkładki wyrównawcze, zwiększające 
stabilność i wyciszenie nawierzchni.

krzyżyki dystansowe na wspornikach zapewniają uzyska-
nie równej szerokości spoin pomiędzy płytami. Przy płytach 
skrajnych, krzyżyki należy odpowiednio odciąć umożliwiając 
całkowite wsunięcie wsporników pod płyty. Płyty kolejno 
układamy pasami kontrolując stabilność podparcia i poziom 
nawierzchni. W razie konieczności dokonujemy regulacji 
wysokości wspornika lub dokładamy podkładki wyrównaw-
cze. Spoiny pomiędzy płytami pozostawiamy otwarte nie-
wypełnione.  Taka konstrukcja tarasu umożliwia w przyszło-
ści bezproblemową wymianę pojedynczych uszkodzonych 
lub mocno zabrudzonych w trakcie użytkowania płyt.

Nazwa Wysokość

Wspornik 8 mm stała wysokość 8 mm

Wspornik 35 mm stała wysokość 35 mm

Wspornik 40-67 mm wysokość regulowana 
40-67 mm

Wspornik 60-90 mm wysokość regulowana 
60-90 mm

Wspornik 90-150 mm wysokość regulowana 
90-150 mm

Wspornik 150-260 mm wysokość regulowana 
150-260 mm

Podkładka
Podkładka 
amortyzująco-
wyrównująca

Krzyżyki do układania płyt 
tarasowych [fuga 3 mm]

WSKAZóWKI WYKONAWCZE

Wsporniki tarasowe przeznaczone są do zabudo-
wy płyt tarasowych i płyt brukowych wielkofor-
matowych. Wspornik regulowany pozwala przede 
wszystkim na dokładne dopasowanie wysokości 
podtrzymywanych płyt: wysokość reguluje się ręcz-
nie. System podkładek wyrównujących i poziomu-
jących układanych w żeberkach „główki” wspornika 
zwiększa stabilność, dodatkowo zapewnia wycisze-
nie nawierzchni podczas chodzenia. Montaż płyt na 
wspornikach tarasowych jest bardzo prosty i szyb-
ki w wykonaniu. Wsporniki rozkłada się w naro-
żach płyt betonowych i kolejno reguluje wysokość 
do uzyskania równej nawierzchni tarasu. Dla płyt  
o wymiarach 45x45 cm i grubości 4 cm stosujemy  
4 wsporniki płyty, natomiast dla elementów więk-
szych należy dodatkowo w środku podeprzeć płytę 
wspornikiem. Wsporniki ustawiamy na zaizolowanej 
wodochronnie warstwie podkładu betonowego lub 
pojedynczych elementach np. bloczkach betono-
wych. Montaż tarasu na wspornikach umożliwia 
w przyszłości łatwą wymianę pojedynczych płyt oraz 
pozwala na poprowadzenie instalacji oświetlenio-
wych lub wodnych pod nawierzchnią płyt.

ZALECANA ILOŚĆ WSPORNIKóW

Płyta 40x40 cm Płyta 60x40 cm Płyta 60x60 cm Płyta 90x30 cm

WSKAZóWKI
WYKONAWCZE
ZABUDOWA PŁYT TARASOWYCH 
NA WSPORNIKACH
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WSKAZóWKI
WYKONAWCZE
WZORY UŁOŻEŃ

DESKA OGRODOWA AKACJA KAMIEŃ CIOSANY TRAWERTYN
PARKIET 

OGRODOWY
KERAMO KAVERO OLD TOWN

DREWNO 
OGRODOWE ALTUS

WSKAZóWKI WYKONAWCZE
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Nieciecza, 199

Tarnów, ul. Mroźna 18

Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 104

Fugasówka, k. Zawiercia ul. Reja 4

Gdańsk, ul. Kościuszki 7/9

Kraków, ul. Bociana 16

Kraków, ul. Rybitwy 4

Kielce, ul. Ściegiennego 240

Krzemienica, k. Rzeszowa Krzemienica 3A

Lesznowola, k. Warszawy ul. Słoneczna 217

Lublin, ul. Pancerniaków 16 

Mikołów/Bujaków, ul. Dworcowa 5

Nowy Sącz, ul. Węgierska 79

Nowy Targ, ul. Szaflarska 103b

Racibórz, ul. Łąkowa 26h

Skierniewice, ul. Czerwona 18A

Sosnowiec, ul. Stawowa 4

Zamość, ul. Krasickiego 17

tel.: 14 644 44 44

tel.: 14 637 77 77 

tel.: 33 822 20 30 

tel.: 32 672 74 00

tel.: 668 178 339 

tel.: 12 415 07 77 

tel.: 12 651 04 20

tel.: 41 348 99 80

tel.: 17 858 11 99 

tel.: 22 736 26 27 

tel.: 81 749 66 44 

tel.: 32 302 74 40

tel.: 18 447 06 66 

tel.: 18 266 87 16

tel.: 32 415 23 53

tel.: 46 832 57 77

tel.: 32 36 37 000 

tel.: 84 627 28 46 
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