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Taras wentylowany jest jedną z trzech obecnie 
stosowanych technologii wykonywania tara-
sów (obok technologii „na sucho” i „na mokro”). 
Sprawdza się w przypadku tarasu naziemnego, 
jak też tarasu na stropie, czyli nad pomieszcze-
niami (garaż, piwnica) i na dachach. Jego kon-
strukcja opiera się na trzech elementach: pod-
budowa-wsporniki-płyty tarasowe.
– W porównaniu z innymi, technologia wykona-
nia tarasu wentylowanego jest najprostsza i naj-
szybsza, jej koszty – najniższe, a efekty tak użyt-
kowe, jak i estetyczne – w pełni zadowalające 
– przekonuje Kamil Drewczyński, Menadżer ds. 
Wsparcia Sieci Sprzedaży Libet S.A. – Jest ona 
bardzo popularna i chętnie wybierana przez in-
westorów indywidualnych i developerów.

Na nowym i starym podłożu
Taras wentylowany można układać zarów-
no na nowej lub starej podbudowie betono-
wej, jak i na gruncie. Ważne są równość i sta-
bilność podłoża, wyprofilowanie spadku od 
ścian budynku na zewnątrz oraz system dre-
nażu. Podłoże wymaga zabezpieczenia w po-
staci izolacji przeciwwilgociowej z np. środ-
ków bitumicznych, folii i membran dachowych. 
Podstawą wentylowanej nawierzchni tarasu 
są wsporniki ze wzbogaconego polipropylenu. 
Dobrze przenoszą one obciążenia, nie ugina-
ją się, nie zginają i są odporne na uszkodzenia. 
Libet poleca wsporniki o wysokości stałej (8 mm) 
oraz regulowanej (w zakresach 30–45, 45–70, 70–
120 i 120–220 mm), a ich wybór zależy głównie 
od rodzaju podłoża i efektu, jaki chcemy osią-
gnąć. Bezpośrednio na wspornikach układane 

są płyty tarasowe, które razem tworzą konstruk-
cję samonośną. 

Każda z płyt opiera się narożnikami na czte-
rech wspornikach. Dodatkowo ze względów bez-
pieczeństwa zalecamy podparcie płyt w środko-
wej strefie, zwłaszcza przy stosowaniu wspor-
ników o wyższej wysokości gdzie podczas 
uszkodzenia płyty istnieje ryzyko upadku „z wy-
sokości”. W ich układaniu pomocne są lekko wy-
stające elementy dystansowe, które też pozwala-
ją na zachowanie niewielkiej szczeliny między 
płytami. Do wykończenia brzegów takiego ta-
rasu nadają się elementy uzupełniające z linii 
Libet Completto.  

Praktyczne zalety
Technologia tarasu wentylowanego ma wiele 
atutów. Powstała nawierzchnia jest lekka, trwa-
ła, a przy tym bezpieczna i dobrze wentylowa-
na. Dzięki wspornikom płyty nie mają kontak-
tu z podłożem i tym samym nie są narażone na 
niszczące działanie zamarzającej wody. Nie wy-
stępuje także efekt odspajania się płyt. Woda 
deszczowa, poprzez szczeliny między płytami, 
odprowadzana jest pod nawierzchnię, co mi-
nimalizuje gromadzenie się wody. Przestrzeń 
pomiędzy płytami a podłożem może być wy-
korzystana na poprowadzenie instalacji, np. elek-
trycznej, alarmowej, oświetleniowej czy wodnej. 

– Jeśli zdarzy się awaria instalacji wystarczy 
podnieść płytę lub płyty i usunąć uszkodzenie, 
a potem położyć je na swoje miejsce – mówi 
Kamil Drewczyński. – Także zmiana nawierzch-
ni ze względów estetycznych sprowadza się do 
szybkiej zmiany płyt tarasowych na nowe.

Zdjęte płyty, podobnie jak wsporniki, o ile nie 
mają mechanicznych uszkodzeń, nadają się do 
powtórnego wykorzystania np. w innym miej-
scu. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie 
płyty tarasowe można układać w tej techno-
logii. Wskazane są lekkie płyty o prostym, re-
gularnym kształcie i, co bardzo ważne, takiej 
samej grubości. Po ułożeniu utworzą one rów-
ną płaszczyznę, dobrze spasowaną na stykach 
i bez efektu tzw. ząbkowania, który może po-
wodować dyskomfort dla użytkowników. Płyty 
tarasowe przystosowane do układania w tech-
nologii wentylowanej posiada w swojej ofercie 
Libet. Szczególnie polecane są Aristoni z gru-
py Libet Ceramic, Tierra oraz  Monza Elegante 
i Monza Colormix z linii Libet Impressio.  
W kwestii układania tarasu, który ma cieszyć 
oczy i służyć przez wiele lat, idealnie sprawdza 
się zasada – im prostsza technologia, tym mniej-
sze ryzyko popełnienia błędów wykonawczych 
i dłuższe „życie” produktu.  Dlatego technolo-
gia tarasu wentylowanego ma tak wielu zwo-
lenników.
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Libet.indd   171Libet.indd   171 2014-11-06   10:56:412014-11-06   10:56:41


