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Usługi remontowo-budowlane o specjalizacji budowy tarasów. Firma oferuje także deski tarasowe
kompozytowe i zestawy do montażu tarasów drewnianych. Realizujemy prace według zleconych projektów,
zarówno dla dużych jak i mniejszych inwestorów. Aktualnie tarasy, podesty, podłogi można wykonywać nie
tylko z litego drewna bowiem szeroka gama materiałów kompozytowych dostarczyła nowych rodzajów
materiałów wysokiej jakości do wykończenia powierzchni. Dawniej parkiet bukowy lub mozaika brzozowa
albo deski modrzewiowe a dzisiaj panele kompozytowe podłogowe lub deski tarasowe są używane częściej.
Zastosowanie nowych rodzajów wykończeń posadzek jest podyktowane właśnie ich wyższą trwałością oraz
lepszymi parametrami odporności na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne a co ma decydujące znaczenie w
tarasach ogrodowych odporność na czynniki atmosferyczne: wodę deszczową, niskie temperatury, mróz,
oblodzenie czy mocne nagrzewanie.

Firma RITAPOL stosuje najlepiej dopasowane do potrzeb otoczenia materiały, także deski z drewna
egzotycznego np. bagkirai lub sosny syberyjskiej. Dzięki temu powstają dla naszych klientów niezwykłej
urody platformy tarasowe przydomowe, zaaranżowane tak by dostarczały miejsca do relaksu i wypoczynku
przez długie lata bez konieczności remontów.

Drugą, obok budowy nowych balkonów czy podestów tarasowych usługą są naprawy izolacyjne i
uszczenienia. Wiele budynków wybudowanych kilkadziesiąt lat temu lub tych wybudowanych co prawda
niedawno ale bez zachowania zasad termoizolacji wymaga renowacji, naprawy lub remontu. Naprawa tarasu
drewnianego zdarza się częściej niż betonowego z powodu mniejszej trwałości drewna. Tarasy drewniane są
zamieniane na tarasy drewniane kompozytowe. Pierwszym elementem jaki ulega biodegradacji są zazwyczaj
legary, które są najbardziej narażone na działanie wilgoci, wody i pleśni. Od zbutwiałych legarów zaczyna się
dekompozycja tarasu ze względu na osłabienie podparcia desek. Duży remont tarasu drewnianego to tak
naprawdę wymiana wszystkich elementów w całości, ewentualnie bez wymiany betonowych fundamentów.
Zastosowanie legarów metalowych lub kompozytowych to gwarancja trwałości tarasu przez kilkanaście lub
kilkadziesiąt lat.

Remont tarasu betonowego sprowadza się do skucia górnej warstwy posadzki ponownym uszczelnieniu i
zaizolowaniu całej połaci i utworzeniu nowej wylewki na która układane są płytki tarasowe lub płyty z betonu
prasowanego. Szczególną uwagę i pieczołowitość należy poświęcić przy izolacji tarasów lub balkonów
położonych nad pomieszczeniami mieszkalnymi. Taki taras lub balkon jest narażony na ogromną różnicę
temperatur np w zimie od góry -20stC a od dołu  30 stC. W wyniku tego powierzchnia która podejdzie wodą
lub lodem zostanie rozsadzona, powstają wybrzuszenia i ubytki oraz wykruszenia.

Kategorie
Dom i ogród - Budownictwo
Dom i ogród - Parkiety i podłogi
Sklepy i hurtownie - Materiały budowlane
Strony według branż - Budownictwo
Dom i ogród - Usługi
Strony według regionów - Mazowieckie - Warszawa
Według domeny - Pl

Słowa kluczowe
Tarasy drewniane warszawa, Remonty tarasów, Deski kompozytowe, Deski tarasowe warszawa, Usługi
budowlane warszawa

Wyróżnione strony
Podłogi i tarasy Warszawa

Page 1 / 2

http://www.ranking.net.pl/21736
http://www.nowe-tarasy.pl
http://www.ranking.net.pl/dom_i_ogrod
http://www.ranking.net.pl/dom_i_ogrod/budownictwo
http://www.ranking.net.pl/dom_i_ogrod
http://www.ranking.net.pl/dom_i_ogrod/parkiety_i_podlogi
http://www.ranking.net.pl/sklepy_i_hurtownie
http://www.ranking.net.pl/sklepy_i_hurtownie/materialy_budowlane
http://www.ranking.net.pl/strony_wedlug_branz
http://www.ranking.net.pl/strony_wedlug_branz/budownictwo
http://www.ranking.net.pl/dom_i_ogrod
http://www.ranking.net.pl/dom_i_ogrod/uslugi
http://www.ranking.net.pl/strony_wedlug_regionow
http://www.ranking.net.pl/strony_wedlug_regionow/mazowieckie
http://www.ranking.net.pl/strony_wedlug_regionow/mazowieckie/warszawa
http://www.ranking.net.pl/wedlug_domeny
http://www.ranking.net.pl/wedlug_domeny/pl
http://www.ranking.net.pl/tarasy_drewniane_warszawa
http://www.ranking.net.pl/remonty_tarasow
http://www.ranking.net.pl/deski_kompozytowe
http://www.ranking.net.pl/deski_tarasowe_warszawa
http://www.ranking.net.pl/uslugi_budowlane_warszawa
http://www.ranking.net.pl/uslugi_budowlane_warszawa
http://www.nowe-tarasy.pl


Informacje
Numer ID strony: 21736/14327, Status strony: aktywna od 19/06/2016 13:10, Typ strony: wyróżniona od
19/06/2016 09:03, Data dodania: 19/06/2016 08:58, Zaindeksowane strony: Google, Yahoo, Bing, Liczba
kliknięć: 2, odsłon: 3273

Page 2 / 2

http://www.google.pl/search?q=site:http://www.nowe-tarasy.pl
http://search.yahoo.com/search?p=site:http://www.nowe-tarasy.pl
http://www.bing.com/search?q=site:http://www.nowe-tarasy.pl

