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Artyku  promocyjny

Taras pi kny i ... bezpieczny
Taras ogrodowy powinien by  pi kny. Jednak 

niezale nie od estetyki musi zapewnia  bez-

pieczne u ytkowanie, by  trwa y i odporny 

na uszkodzenia. Jak pogodzi  tych kilka istot-

nych cech? Praktycznym i estetycznym roz-

wi zaniem jest skorzystanie z bogatej oferty 

kostek brukowych oraz p yt tarasowych wy-

konanych z betonu. Najwa niejszymi cechami 

u ytkowymi tych produktów s : antypo lizgo-

wo , odporno  na uszkodzenia mechaniczne 

oraz dzia anie czynników atmosferycznych, 

takich jak zmienne temperatury i wilgo .

Ryzyko po lizgu spowodowanego przez na-

wierzchni  tarasu mo na minimalizowa ,

wybieraj c w a ciwy produkt. O antypo li-

zgowych cechach decyduje przede wszystkim 

rodzaj zastosowanego materia u oraz tech-

nologia obróbki. Wyroby z betonu, typu kost-

ka brukowa lub p yty tarasowe, pozwalaj  na 

uzyskanie ró nych wariantów powierzchni, 

charakteryzuj cych si  zawsze – niezmienn

w czasie – szorstk  faktur .

Podkre lenia wymaga fakt, e kostki bruko-

we i p yty tarasowe – zarówno w stanie su-

chym, jak i mokrym np. po opadach deszczu 

– zapewniaj  wi kszy komfort chodzenia i an-

typo lizgowo  ni  stosowane najcz ciej ma-

teria y, jak np. wspomniane ju  p ytki gre-

sowe i ceramiczne. Dzi ki swojej szorstkiej 

powierzchni gwarantuj  wi ksze bezpiecze -

stwo i przyczepno , ni  g adka i polerowa-

na ceramika lub granit – dodaje dr in . Jan 

Antoni Rubin z Politechniki l skiej.

Z jakich produktów wykona
antypo lizgowy taras? 
Oferta kostek brukowych oraz p yt taraso-

wych o antypo lizgowej powierzchni jest co-

raz bardziej ró norodna. Obecnie mo na 

wybiera  mi dzy ró nymi kolorami oraz for-

matami. Spo ród nich interesuj cymi przy-

k adami produktów s  p ukane kostki bruko-

we z serii La Linia, Pastella, Naturo oraz p yty 

Corona Brillant lub Picola firmy Semmelrock. 

Funkcjonalnym, a jednocze nie eleganckim 

materia em na taras jest równie  szczotkowa-

na kostka IL Campo. W procesie obróbki na jej 

powierzchni powstaje subtelna, porowata fak-

tura, zapewniaj ca doskona y komfort chodze-

nia oraz posiadaj ca niepowtarzalny melan

kolorystyczny. 

Wytrzyma o  na lata! 
Taras ogrodowy, ze wzgl du na intensyw-

no  u ytkowania i obci enia, jest nara o-

ny na ró nego rodzaju uszkodzenia mecha-

niczne. Cz sto stawiane s  na nim ci kie 

przedmioty, takie jak metalowe meble ogro-

dowe lub eliwne grille. Nawierzchnia wy-

konana z delikatnych materia ów nie wy-

trzymuje d ugo takiego wykorzystywania. 

Nowoczesne p yty tarasowe oraz kostka bru-

kowa tworzone s  z betonu wibroprasowa-

nego. Dzi ki temu procesowi produkt ulega 

intensywnemu zag szczeniu i uszczelnie-

niu, co zapewnia bardzo du  odporno  na 

dzia anie czynników zewn trznych oraz ob-

ci enia u ytkowe. 

Istotn  zalet  kostki brukowej oraz p yt, wy-

nikaj c  z ich wytrzyma o ci, jest mo li-

wo  uk adania bezpo rednio na gruncie, na 

podsypce piaskowej. P ytki ceramiczne wy-

magaj  z kolei z o onego procesu przygoto-

wania tzw. wylewki betonowej. P yty beto-

nowe natomiast - dzi ki du ej odporno ci 

mechanicznej – wytrzymuj  tak e niewiel-

kie nierówno ci pod o a, co w przypadku 

gresu cz sto ko czy si  p kni ciami. Sposób 

monta u oraz wysoka mrozoodporno  skut-

kuj  równie  tym, e p yty tarasowe z be-

tonu nie odklej  si  od pod o a i nie p ka-

j  w wyniku zmiennej temperatury. Zim

nie wymagaj  specjalnego zabezpieczenia, 

oprócz standardowego od nie ania i odla-

dzania. 

liska sprawa z tarasami

Semmelrock Stein+Design Sp. z o.o.

Fabryka Ko biel, tel. 025 756 21 00

Fabryka Gliwice, tel. 032 305 30 30

Fabryka Gdynia, tel. 058 623 35 04

www.semmelrock.pl

Jaki jest skuteczny przepis na przydomow lizgawk ? Wystarczy 

wej  na mokry taras wykonany z gresu lub terakoty, by dozna  emocji 

towarzysz cych je dzie na lodowisku. Wyczynom tym towarzysz

cz sto, niestety, bolesne upadki, spowodowane po li ni ciami na 

niew a ciwej nawierzchni. Jak unikn  tego typu „ liskich” niespodzianek 

i zapewni  bezpiecze stwo u ytkownikom tarasów?

Powierzchnia p yt tarasowych 

Corona Brillant, kolor Alpejska Ziele

P yty tarasowe Corona Brillant,

kolor Z ocisty
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