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Dziękujemy za zaufanie i zakup naszych produktów. Zanim przystąpią 

Państwo do pracy należy przeczytać całą instrukcję montażu.

Montaż powinien zostać przeprowadzony przez wyspecja-
lizowane firmy budowlane. Firma Eco-travers nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenia produktu wy-
nikające z wadliwego montażu. Montaż niezgodny z poniższą 
instrukcją pozbawia konsumenta prawa do gwarancji.

Nie należy montować desek w czasie opadów atmosferycz-
nych oraz przy temperaturze poniżej 5 stopni C. Przed roz-
poczęciem montażu wszystkie deski i profile powinny przejść 
24 - godzinną aklimatyzację w miejscu instalacji.

Do cięcia elementów Eco-travers zalecamy stosowanie piły 
do metalu z drobnym uzębieniem lub diamentowym wykoń-
czeniem. 

Elementy systemu tarasów kompozytowych Eco-travers są 
elemantami wykończeniowymi i nie nadają się do budowa 
konstrukcji. Wszystkie elementy pod wpływem wysokiej tem-
peratury zwiększają swoją objętość, w związku z czym należy 
pamiętać o pozostawieniu dylatacji. Wielkość dylatacji zosta-
nie podana w dalszej części instrukcji.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

„
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Deski tarasowe Ecotravers należy montować na wcześniej przygotowanym podłożu. Wykonane pod-
łoże powinno być zgodne z obowiązującym prawem i sztuką budowlaną. 

Instrukcja dotyczy montażu na:

• Wylewce betonowej

• Wspornikach regulowanych z tworzyw sztucznych

W przypadku wylewki betonowej powinna ona być płaska, równa i dobrze wypoziomowana. Po-
sadzkę można przed montażem uprzednio zabezpieczyć we własnym zakresie. 

W domowych warunkach małe tarasy można wykonać na betonowych bloczkach (odstępy co 
35 cm) jeżeli wcześniej odpowiednio przygotuję się grunt z podsypką. 

W przypadku montażu na styropapie lub styrodurze powinien mieć on twardość min. 250 EPS 
i należy stosować dodatkowe podkładki lub wsporniki. 

• Piła kątowa lub stołowa  - najlepiej z tarczą      
   diamentową lub drobnym uzębieniem jak  
 do metalu

• Wiertarka z udarem do montażu legarów  
 do betonu

• Wkrętarka - dla wygody montażu zalecamy  
   zastosowanie dwóch wkrętarek - jednej   
 do wiercenia oraz drugiej do wkręcania

• Młotek i młotek gumowy

• Poziomica

• Ołówek

• Miara

• Zestaw wierteł: 6 mm do betonu, 6 mm   
 do metalu oraz 3 mm do metalu

• Frez do wkrętarki (fazownik stożkowy)

• Bit torx T15

• Kej (opcjonalnie)

• Kołki szybkiego montażu do betonu   
   6 mm x 60 mm lub 6 mm x 80 mm

• Wkręty do kołków

Wykaz narzędzi niezbędnych do montażu

Przygotowanie podłoża



Montaż legarów na wylewce betonowej

Podłożę betonowe powinno być stabilne i płaskie, z zachowanym spadkiem 0,5% - czyli 5 mm na 1 m 
w kierunku przeciwnym do ścian budynku. Takie ułożenie zapewnia optymalny odpływ wody z tara-
su, eliminując zaleganie wody na deskach i pod nimi. Legary należy układać równolegle do siebie 
w maksymalnych odstępach 350 mm od ich środka, głębokimi rowkami do góry. Należy pozostawić 
przerwy dylatacyjne o szerokości 10 mm pomiędzy legarem a ścianą lub innym trwałym elementem.
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Ułożenie legarów na podłożu betonowym

Przed montażem należy pamiętać:

• Legarów nie można zagłębiać w betonie

• Maksymalna odległość między legarami nie może przekraczać  
   350 mm

• Desek nie wolno mocować ani kleić bezpośrednio do podłoża

• Podłoże należy wykonać z ogólnie przyjętymi przepisami i sztuką  
   budowlaną

max 350 mm



Montaż na wspornikach

Możliwy jest montaż legarów na wspornikach z tworzyw sztucznych, które przeznaczone są do pod-
trzymywania systemu. Wsporniki są regulowane, dzięki czemu możliwe jest podniesienie tarasu na 
oczekiwaną wysokości.
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Montaż legarów na wspornikach

W czasie instalacji należy pamiętać:                        

• Legar musi posiadać conajmniej 3 punkty podparcia  
   z maksymalną odległością pomiędzy nimi wynoszącą 400 mm od  
 środka wspornika

• Maksymalny odstęp pomiędzy legarami może wynosić 350 mm

• Podłoże powinno być stabilne i płaskie z zachowanym spadkiem  
   0,5% - czyli 10mm na 2 m w kierunku przeciwnym do ścian budynku

• Do montażu na wspornikach zalecane są legary 30x50 mm

max 350 mm

m
ax 400 m

m
















