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Z PRAKTYKI RZECZOZNAWCY

Taras drewniany i kompozyTowy?
po pierwsze podkonsTrukcja.

To, że trwałość tarasu zależy od solidnej podkonstrukcji powinien wiedzieć każdy in-
westor. Powodem podstawowym jest bezpieczeństwo, ale i sam koszt nawet najtaniej 
wykonanych tarasów.

Z praktyki mojej firmy wynika jasno wniosek podsta-
wowy. Podkonstrukcja z punktu widzenia trwałości
i co ważniejsze bezpieczeństwa użytkowników, musi 
„przeżyć” poszycie tarasu. Inaczej mówiąc to, co in-
westor użytkuje i co jest ozdobą tej przestrzeni jest 
ważne wizualnie, ale to, co jest pod spodem powin-
no być najważniejsze i przynajmniej nieznacznie 
trwalsze od desek pokrywających taras. Wielokrot-
nie widziałem taras, który „sypie się” z powodu złego 
legarowania - złych podpór, niewłaściwych wkrętów, 
czy też kompletnie nienadających się materiałów na 
legary. Powód? Nie zawsze tarasy wykonują profesjo-
naliści, często jest to radosna twórczość kogoś bez 
doświadczenia, nawet jeśli jego dotychczasowe pra-
ce są branżowo dość pokrewne.

Po pierwsze:

Podstawa każdego tarasu to solidne podpory i wkręty. 
Warto stosować podpory systemowe, które wytrzymu-
ją obciążenia statyczne nawet kilkukrotnie większe od 
wymaganych dla danej powierzchni. Jeśli za podłoże 
pod taras służy wylana płyta betonowa to już dla lai-
ka znaczne ułatwienie. Wystarczy tylko ułożyć legary 
z niewielkimi podkładkami, klinami, czy podporami 
regulowanymi, aby skutecznie ułożyć podkonstruk-
cję. Legary układa się tak by zachować na deskach 
przynajmniej 1% spadek, co ułatwi odpływ wody po 
deszczu. Dobrze jest zakotwiczyć legary do podłoża. 
Są do tego specjalne dyble i wkręty o klasie koro-
zyjności środowiska przynajmniej „C4” na zewnątrz, 
które można kupić jako elementy ciesielskie, lub jako 
elementy współpracujące z plastikowymi koszulkami 
dyblowymi. Oczywiście różni producenci różnie nazy-
wają swoje powłoki, ważne jest jednak, aby taki wkręt 
był wzmacniany, czyli odporny na znaczne siły ścina-
jące, zginające i rozciągające. Koszt odpowiednich 
wkrętów w podkonstrukcji tarasu nie jest znaczący 
w porównaniu z innymi kosztami elementów taraso-
wych. Trzeba jednak przyjąć, że kilkanaście złotych to 
absolutne minimum i nie zastąpi się tego byle jakimi 
wkrętami do drewna.

Po drugie:

Legary w podkonstrukcji tarasu mogą być wykonane 
z drewna, kompozytu, aluminium, czy stali. Jeśli bę-
dzie to drewno, to takie gdzie jest jak najmniej sęków 

- sęk jest konstrukcyjną wadą i ogranicza nośność 
tarasu – i z drewna możliwie odpornego na korozję 
biologiczną. Najmniej trwałe są legary kompozytowe. 
O tych niżej, ale nie mniej trwałe są te ze świerka, 
sosny, czy europejskiego modrzewia. Trwałość takiej 
podkonstrukcji tarasowej to 3-5 lat w zależności od 
przekroju i powłoki zabezpieczającej drewno. Najbar-
dziej trwałe są legary z drewna tarasowego Bangkirai, 
czy IPE Lapacho. Dodatkowo te materiały nie mają 
wad konstrukcyjnych więc przenoszą przy mniejszych 
przekrojach znacznie większe obciążenia. Można za-
łożyć, że naturalna odporność na korozję biologiczną 
takich legarów jest kilkanaście lat dłuższa i to jest ten 
główny powód stosowania przez moją firmę takiego 
materiału na podkonstrukcje tarasowe. Zakładam, że 
poszycie tarasu może „skończyć życie” po 5-10-15 
latach, ale podkonstrukcja może być wykorzystana 
ponownie pod inne poszycie drewniane lub kompo-
zytowe. Innym rozwiązaniem jest legar aluminiowy. 
Tutaj jednak sprawa nie jest tak prosta. O ile same 
profile aluminiowe mogą być stosowane bez ograni-
czeń, o tyle ważne jest, aby wkręty mocujące deski na 
poszyciu właściwie się trzymały. Większość legarów 
ma cienkie ścianki 1,5-2 mm i w takiej ściance wkręty 
trzymają się bardzo słabo. Jeden z producentów zda-
jąc sobie z tego sprawę połączył legar aluminiowy z 
drewnem modrzewia syberyjskiego. Zapewniam, że 
każdy wkręt w takim legarze jest bardzo dobrze wkrę-
cony, nie jest to jednak legar popularny, chyba przez 
swoją cenę.
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Innym rozwiązaniem jest stosowanie legarów alumi-
niowych wieloprofilowych, gdzie wkręt ma specjalne 
swoje prowadzenie na całej długości. Wykorzystanie 
tej technologii jest dość nowe, ale na tyle przekony-
wujące, że zaczęło go stosować już kilku polskich 
producentów systemów tarasowych kompozytowych.

Najmniej korzystnym w tarasach jest legar kompozy-
towy. Z punktu widzenia praktyki i trwałości tarasów, 
apeluję o niestosowanie legarów kompozytowych. 
Częste pęknięcia, deformacje, czy bardzo słabe trzy-
manie wkrętów tarasowych dyskwalifikuje w moich 
oczach taki materiał, pomimo, że część producentów 
w tym tkwi promując takie rozwiązanie. Owszem jest 
tanie, ale nie o to chodzi w tarasie. Kilka lat wstecz 
stoczyłem batalię z producentami tarasów kompozy-
towych, aby nie tracąc gwarancji, pozwolono mi na 
stosowanie legarów aluminiowych, czy drewnianych 
z bagkiraia. Obecnie część z tych producentów wy-
cofała legary kompozytowe zastępując je profilami 
aluminiowymi. Trzeba było puli reklamacji, aby prze-
analizować nieprzydatność legarów kompozytowych 
w konstrukcjach tarasowych.
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Po trzecie:

Lepszym rozwiązaniem konstrukcyjnym w stawianiu 
tarasów na gruncie, czyli takich bez płyty betonowej, 
jest stosowanie podkonstrukcji krzyżowej. Zastosowa-
nie takiego rozwiązania znacznie stabilizuje podkon-
strukcję w płaszczyźnie, ale i w łatwy sposób można 
dowolnie zwiększyć nośność tarasu bez konieczności 
stosowania większych przekrojów. Sam konstrukcja 
drugiej warstwy legarów równoważy koszt wylania 
podłoża z betonu gdzie, już o tym pisałem w numerze 
6/2016 w artykule: Taras - odpowiednia jakość płyty 
betonowej podtarasowej.

Po czwarte:

Podbudowa, czyli oparcie dla podkonstrukcji legarów 
na gruncie bardzo często jest ustawiana życzeniowo. 
W mojej firmie bardzo rzadko stosuję system blocz-
ków czy cegieł, jako oparcie legarów. Zawsze wokół 
nowego domu mamy do czynienia z ziemią nasypową. 
Nie jest to stabilny grunt do oparcia ciężkich elemen-
tów. Lepiej wywiercić otwory w gruncie i zalać solid-
nym betonem kielichy, czy inaczej mówiąc podstawy 
słupa. Są to najczęściej takie same elementy jak do 
pergoli. Taka konstrukcja jest wyraźnie solidniejsza, 
ponadto umożliwia po deszczu szybkie wysychanie 
podkonstrukcji.

Podsumowując:

Dla znacznej trwałości tarasów należy stosować od-
powiednie materiały na podkonstrukcję, czyli legary 
skręcane odpowiednimi wkrętami i zamocowane do 
podłoża na odpowiednich systemowych elementach. 
Każde zastosowanie zastępczych materiałów, cegieł, 
nieodpowiednich wkrętów, byle jakich legarów, nieod-
powiednich kotew będzie przyczyniało się do skróce-
nia trwałości przestrzeni tarasowej.

Czesław Bortnowski
Nieodpowiednie wkręty Fot: Czesław Bortnowski

Nieodpowiednie wkręty Fot: Czesław Bortnowski

Nieodpowiednie wkręty Fot: Czesław Bortnowski

Fot: Czesław Bortnowski


