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Artyku  promocyjny

Planuj c monta  tarasu z drewna lub kompo-
zytu, zastanawiamy si  g ównie nad jego wy-
gl dem, kolorem, faktur , materia em. Rzadziej 
zastanawiamy si  nad sposobem jego mon-
ta u, który – cho  niewidoczny – ma istot-
ny wp yw na przysz e u ytkowanie tarasu. 
Firma FITBERG oferuje du ski system do 
podnoszenia i poziomowania tarasów i pod-
óg na legarach. System jest niezwykle atwy 

w u yciu, a przy tym konkurencyjny cenowo. 
Wykonany zosta  z wysokiej jako ci uszla-
chetnionego polietylenu o bardzo d ugiej y-
wotno ci. Prosta konstrukcja zapewnia szybki 
monta . Dodatkowym atutem systemu jest mi-
nimalny ci ar. To rozwi zanie stosowane jest 
z du ym powodzeniem od blisko 30 lat w kra-
jach skandynawskich. Podstawowym modu-
em systemu jest wspornik z o ony ze stopki 

i klina górnego. Dost pne s  cztery wysoko-
ci stopek i trzy wysoko ci klinów oraz dwa 

rodzaje podstawek do przed u ania wsporni-
ka. Elementy dobiera si  w zale no ci od po-
trzeb, otrzymuj c podpory o wysoko ci w za-
kresie od 30 mm do 290 mm. Ka d  stopk  da 
si  po czy  z ka dym klinem. System mo na 
stosowa  pod legary drewniane, kompozytowe, 
aluminiowe i inne. Dzi ki jego zastosowaniu 
legary nie stykaj  si  z pod o em i tworzy si
przestrze  do wentylacji oraz miejsce na u o e-
nie instalacji elektrycznej, c.o. itp. Mo liwo
regulacji ka dego wspornika pozwala te  pre-
cyzyjnie kontrolowa  poziom nawierzchni nie-
zale nie od poziomu pod o a. 

Elementy uzupe niaj ce: 
P ytka ochronna – element dodatkowy pozwa-

laj cy stosowa  wsporniki na tzw. powierzch-
niach wra liwych (papa, folie, p yty XPS po-
kryte geow óknin ). 

Podk adka gumowa wzmocniona p ytk
ochronn  – element dodatkowy tworz cy izo-
lacj  akustyczn , polecany przy nawierzch-
niach, pod którymi znajduj  si  pomieszcze-
nia mieszkalne. 

Systemy kompozytowe 
Firma FITBERG oferuje szerok  gam systemów 
tarasowych, ogrodzeniowych i elewacyjnych 
z kompozytu drewna WPC. Jest to materia -
cz cy estetyk  drewna z w a ciwo ciami two-
rzyw sztucznych. Kompozyt drewna WPC jest 
odporny na gnicie, butwienie, grzyby i drobno-
ustroje. Dodatkowo przez d ugie lata nie wy-
maga specjalnych zabiegów konserwacyjnych. 

Tarasy kompozytowe maj  antypo lizgow  na-
wierzchni  i s  odporne na wp yw promienio-
wania UV. Szeroka gama kolorów i atwo  ob-
róbki daj  du e mo liwo ci aran acyjne. 

W naszej ofercie znajd  Pa stwo zarówno 
produkty klasy premium znanych mi dzy-
narodowych firm i najlepszych polskich pro-
ducentów, jak i sprawdzone produkty klasy 
ekonomicznej oraz system do podnoszenia i po-
ziomowania tarasów i pod óg na legarach. 

Firma FITBERG oferuje równie  akcesoria po-
mocne przy monta u i poziomowaniu: 

Okien i Drzwi – kliny monta owe ró nych 
rozmiarów. 

Elewacji, sufitów podwieszanych, profili alu-
miniowych – podk adki w kszta cie litery U. 

Wi by dachowej – specjalnie zaprojekto-
wane kliny dekarskie do at dachowych. 

Prefabrykatów – podk adki o wytrzyma o ci 
do 2 t i do 6 t o grubo ciach od 2 do 20 mm. 

Poziom pod kontrol !

FITBERG Robert Tomaszewski 
ul. Polanki 16/3, 80-308 Gda sk 

tel. +48 793 433 186 
www.fitberg.istore.pl
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