
Przy mont*żu n*leży przestrzeg*ć z*leceń mont*żu pod*nych w niniejszej 
instrukcji or*z kierow*ć się obowi=zuj=cymi norm*mi budowl*nymi. Mont*ż 
n*leży wykonyw*ć n* odpowiednio przygotow*nym podłożu w dogodnych 
w*runk*ch *tmosferycznych. Z*lec*ny z*kres temper*tur podcz*s mont*żu 
produktów wynosi od +5°C do +25°C, podcz*s użytkow*ni* wynosi od -30°C 
do + 40°C.
Producent nie odpowi.d. z. szkody powst.łe wskutek nieprzestrzeg.ni. 
ust.lonego z.kresu temper.tur dl. mont.żu i użytkow.ni. produktów.
System deski t*r*sowej obejmuje n*stępuj=ce wyroby wykon*ne z kompozytu 
pyłu drzewnego i PVC:
40 mm x 20 mm x 2400
mm
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St*nd*rdowy mont*ż t*r*su n* leg*r*ch dokonujemy z* pomoc= klipsów 
systemowych (ł=cz=cych), które wymusz*j= odstęp między desk*mi. Boczne 
strony t*r*su możn* z*m*skow*ć z* pomoc= listew osłonowych. Odstęp 
desek od st*łych elementów i konstrukcji powinien wynosić minimum 10 mm. 
Do ułożeni* 1m2 t*r*su potrzebujemy 6,7 mb deski (desk* 22x14x2400 mm), 
około 3 mb leg*r* i klipsów (op. 18 szt.).
Pr*ce przy desk*ch t*r*sowych systemu Winfloor możn* wykon*ć w podobny 
sposób j*k przy desk*ch drewni*nych z użyciem st*nd*rdowych n*rzędzi. Do 
cięci* kompozytów z*lec*ne jest stosow*nie brzeszczotów z drobnymi zęb*mi 
*lbo piły t*rczowej do cięci* PVC lub płyt wiórowych.
Przygotow.nie podłoż.:
Podłoże przezn*czone do mont*żu systemu desek t*r*sowych powinno być 
st*bilne, suche, tw*rde i wyrówn*ne. N*leży uwzględnić odpowiedni sp*dek w 
celu uł*twieni* odpływu wody, zgodnie z z*s*d*mi projektow*ni* t*r*sów.
T*r*s możn* montow*ć n* powierzchni t*kiej j*k:

�  beton o grubości 10 – 15 cm, 
�  ubity pi*sek o grubości 10 – 15 cm ust*bilizow*ny cementem 

z z*topionymi bloczk*mi betonowymi, 
�  wylewk* betonow* 
�  płyt* żelbetow* 
�  konstrukcj* st*low* lub drewni*n* o odpowiednio 

przygotow*nym rusztow*niu, przystosow*nym 
do przyjmow*ni* odpowiednich obci=żeń, zgodnie ze sztuk= budowl*n=. 
W przyp.dku mont.żu t.r.su n. podłożu gruntowym n.leży liczyć się 
z możliwości? ruchów podłoż. w okresie zimowym, co przełoży się n. 
powierzchnię t.r.su, z. co Firm. Windoor P.weł Redestowicz nie 
bierze odpowiedzi.lności. 
Mont.ż leg.rów: 
Leg*ry to elementy, n* których opier* się c*ł* konstrukcj* t*r*su. Mont*ż 
t*r*su wykonujemy n* leg*r*ch systemowych c*łkowicie przyleg*j=cych 
do podłoż*. Ukł*d*my je w odstęp*ch m*x. 40 cm, lub m*x 30 cm w 
przyp*dku deski „promocyjnej”, równolegle do siebie, prostop*dle do 
sp*dku podłoż*. Od ści*n, f*s*d i innych elementów st*łych, do których 
będzie przyleg*ł t*r*s z*lec* się dyl*t*cję 5 – 10 mm (uz*leżnione od 
temper*tury p*nuj=cej podcz*s mont*żu). Przerwy dyl*t*cyjne s= 
niezbędne dl* wł*ściwego z*chow*ni* się elementów podcz*s 
użytkow*ni* or*z do swobodnego odpływu wody pod desk*mi. 

W przyp*dku czołowego ł=czeni* leg*rów z*lec* się z*chow*nie dyl*t*cji 10 
mm. Leg*ry n*leży przytwierdzić do podłoż* w odpowiedni sposób (w 
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z*leżności od m*teri*łu konstrukcji i podłoż*) kołk*mi rozporowymi 6 x 80 mm, 
kotw*mi *lbo wkręt*mi. K*żdy leg*r musi być przymocow*ny do podłoż* 
przyn*jmniej, co 60 cm.
W przyp*dku mont*żu t*r*su n* istniej=cej konstrukcji lub wspornik*ch, leg*ry 
systemowe n*leży z*st=pić element*mi ze st*li, drewn* lub *luminium. 
Nośność tych elementów musi uwzględni*ć dod*tkowy cięż*r podłogi i być 
zgodn* z przepis*mi budowl*nymi.
W przyp*dku czołowego ł=czeni* desek lub wykon*ni* skosów t*r*su n*leży 
p*mięt*ć o z*montow*niu dod*tkowego leg*r*, t*k, *by końcówki k*żdej 
deski wspier*ły się n* oddzielnym leg*rze i były przymocow*ne oddzielnymi 
klips*mi.
Podcz*s wykonyw*ni* ł=czeń nietypowych, np. n*rożników pod k=tem 45°, 
leg*r n*leży umieścić pod k*żd= desk= oddzielnie t*k, *by końcówki desek 
wspier*ły się n* oddzielnym leg*rze. N*leży p*mięt*ć o pozost*wieniu 10 mm 
przerwy między desk*mi i leg*r*mi, *by umożliwić swobodn= dyl*t*cję 
m*teri*łu.
Uw.gi:

�  Nie n*leży ukł*d*ć leg*rów w pozycji pionowej. 
�  Dl* deski st*nd*rdowej odległość między leg*r*mi m*x 40 

cm, dl* promocyjnej m*x 30 cm. 
�  Dopuszcz* się ukł*d*nie desek t*r*sowych bezpośrednio n* 

profil*ch drewni*nych, *luminiowych 
lub st*lowych ocynkow*nych. W tym przyp*dku n*leży stosow*ć się do 
wytycznych producentów tych profili, gdyż k*żdy producent, w z*leżności 
od ich wymi*rów może z*lec*ć inne odległości pomiędzy punkt*mi 
podp*rci*. 

�  W przyp*dku leg*rów drewni*nych n*leży stosow*ć 
odpowiednio przygotow*ne i z*impregnow*ne leg*ry wykon*ne z 
tw*rdych g*tunków drewn*. Z*stosow*nie leg*rów z miękkiego drewn* 
spowoduje zbyt wczesne ich zbutwienie, co doprow*dzi do uszkodzeni* 
t*r*su. W ż*dnym z tych przyp*dków Windoor nie bierze 
odpowiedzi*lności z* trw*łość i st*bilność c*łej konstrukcji. 

�  N*leży p*mięt*ć, że m*x odstęp pomiędzy leg*r*mi nie może 
przekr*cz*ć 40 cm licz=c od kr*wędzi s=siednich leg*rów 

�  Dl* zn*cznego n*tężeni* ruchu ( np. drog* komunik*cyjn* 
dl* pieszych, schody) lub wyst=pieni* n* t*r*sie zn*cznych sił skupionych, 
odległości pomiędzy punkt*mi podp*rci* leg*rów j*k i odległości pomiędzy 
nimi n*leży odpowiednio z*gęścić. 

�  K*żdy koniec deski powinien być podp*rty leg*rem. K*żdy 
pojedynczy leg*r musi mieć przyn*jmniej 3 punkty mocow*ni*. 

�  Przy wierceniu otworów w celu przymocow*ni* leg*r* do 
podłoż*, n*leży z*chow*ć ukł*d otworów n*przemienny, r*z lew*, r*z 
pr*w* komor* mocow*nego leg*r*, tzw. mij*nk*. 

�  Powierzchnie t*r*sowe tzw. „pływ*j=ce”– jedynym 
*kceptow*nym przez producent* rozwi=z*niem jest spójn* konstrukcj* z 
leg*rów *luminiowych lub st*lowych. 



Mont.ż desek:
Deski ukł*d*my prostop*dle w stosunku do leg*rów i jeśli to możliwe wzdłuż 
sp*dku podłoż*. Deski mocujemy z* pomoc= klipsów przykręc*nych do 
leg*rów wkręt*mi doł=czonymi do zest*wu. Klipsy mocuj=ce gw*r*ntuj= 
dyl*t*cję pomiędzy desk*mi 3 – 5 mm. Musz= one zn*leźć się po obu stron*ch 
deski, n*przeciwko siebie. Ł=czenie desek n* długości n*leży wykonyw*ć n* 
przemi*n desk* c*ł* i ł=czon*, z z*chow*niem dyl*t*cji 5 mm. W przyp*dku 
wyst=pieni* potrzeby wzdłużnego docięci* desek, n*leży przyj=ć, iż cięcie 
powinno być nie d*lej niż 6 mm od ści*ny wewnętrznej komory deski. 
P*mięt*jmy, *by kr*ńce desek spoczyw*ły n* oddzielnych leg*r*ch.

Przy pr*c*ch n*leży uwzględnić zmi*ny kurczliwości m*teri*łu pod wpływem 
temper*tury or*z z*chow*ć odpowiednie dyl*t*cje przy ł=czeniu desek n* 
długości.
Szerokość 
dyl.t.cji w 
[mm]
Ł?czn. długość 
desek

Różnic. między 
temper.tur? 
przechowyw.ni
. i mont.żu
10 °C 20 °C 30 °C

200 cm 4 5 6
400 cm 8 10 12
600 cm 12

15
18
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Korzyst*j=c z dod*tkowych elementów systemu  możemy ułożyć podłogę bez 
odstępów między desk*mi. Rozwi=z*nie t*kie możn* stosow*ć jedynie w 
wyp.dku pomieszczeń z.mkniętych.
W t*kim przyp*dku montujemy deski z* pomoc= ł=cznik* krzyż*kowego, w 
którym n*stępnie n*wierc*my otwory pod elementy mocuj=ce podłogę do 
podłoż*. Otwory wykonujemy w ł=czniku krzyż*kowym pod k=tem 45° do 
podłoż*. N*wierc*my je pod wkręt lub kołek rozporowy w ł=czniku 
krzyż*kowym przed doł=czeniem kolejnego stopni*. P*mięt*my, że pr*widłowy 
mont*ż podłogi musi z*pewni*ć swobodny spływ wody z powierzchni.
Gdy wszystkie deski s= już z*mocow*ne możemy przyst=pić do wyrównyw*ni* 
desek n* brzeg*ch t*r*su z* pomoc= piły. Wyk*ńcz*nie brzegów desek 
możemy przeprow*dzić n* kilk* sposobów. W celu z*m*skow*ni* brzegów 
desek możn* z*stosow*ć z*ślepki profili desek n*tomi*st w celu 
z*m*skow*ni* brzegów wr*z z leg*r*mi z*stosow*ć listwę wykończeniow=. 
Do uszczelnieni* ł=czonych elementów z*ślepek z*lec* się stosow*nie 
bezb*rwnego silikonu szkl*rskiego.



Montow.nie schodów.
Uw.g.!
Poniższe rysunki pok.zuj? sytu.cję ide.ln? dl. podstopnicy o wysokości 
16,90 cm i stopnicy 29,00 cm, bez potrzeby docin.ni. i ł?czeni. desek.
Leg*ry ukł*d*my pionowo przy podstopnicy i poziomo n* stopnicy. Przycin*my 
n* odpowiedni= długość i mocujemy do betonowych schodów z* pomoc= 
kołków rozporowych. Leg*ry powinny być ułożone w odległości m*x 35 cm od 
siebie ( duże n*tężenie ruchu). P*mięt*jmy, *by kr*ńce schodów były wyłożone 
i z*bezpieczone leg*r*mi, *by desk* n* nich położon* mi*ł* op*rcie.
Stopień ukł*d*my z* pomoc= ćwierćw*łk*, który ł=czy stopnicę z podstopnic=. 
Dopiero po złożeniu tego elementu ukł*d*my stopnicę. Stopnicę ukł*d*my 
ł=cz=c ze sob= deski z* pomoc= klips* mocuj=cego, t*k j*k m* to miejsce przy 
ukł*d*niu t*r*su.
Ukł.d.nie podstopnicy – metod. I
Deskę n* podstopnicy montujemy bezpośrednio do leg*rów z* pomoc= 
wkrętów.



Ukł.d.nie podstopnicy – metod. II
Deskę n* podstopnicy montujemy dzięki dosunięciu deski n* stopnicy w klips 
st*rtowy. Desk* t* jednocześnie docisk* podstopnicę.
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Uw.gi:
�  Podcz*s mont*żu leg*rów n*leży p*mięt*ć o pozost*wieniu 

dyl*t*cji 5 mm pomiędzy ich czołow= i boczn= powierzchni=. 
�  Wewnętrzne odstępy pomiędzy leg*r*mi (od kr*wędzi 

bocznych) nie mog= przekr*cz*ć 35 cm. 
�  Deski musz= mieć min. 3 punkty podp*rci* n* leg*r*ch (n* 

bok*ch i n* środku). 
�  Deski musz= posi*d*ć dyl*t*cję w ukł*dzie pionowym od 

góry 2 mm, od dołu 5 mm. W ukł*dzie 
poziomym 5 mm z k*żdej strony. 

�  Podcz*s wzdłużnego przycin*ni* deski, n*leży p*mięt*ć, *by 
odcięcie nie było odsunięte od elementu 
wzm*cni*j=cego nie więcej niż 6 mm. 
Przechowyw.nie: 

�  Profile podłogowe n*leży skł*dow*ć w miejsc*ch 
z*pewni*j=cych st*bilne i równe skł*dow*nie w celu uniknięci* deform*cji. 

�  Profile wykon*ne z desek kompozytowych nie powinny być 
skł*dow*ne n* zewn=trz. Skł*dow*ny m*teri*ł przed mont*żem n*leży 
z*bezpieczyć przed op*d*mi i n*słonecznieniem. 

�  Ze względu n* z*w*rtość n*tur*lnych włókien drewni*nych 
n*sycenie kolorów zmieni* się po wyst*wieniu n* dzi*ł*nie słońc* i wilgoci 
i st*bilizuje się po okresie 6 do 8 tygodni. Kompozyt, z którego s= 
wykon*ne profile nie wym*g* m*low*ni*, *czkolwiek ze względów 
estetycznych użycie dedykow*nego oleju lub l*kieru jest wsk*z*ne. 
Pielęgn.cj. i konserw.cj. Czyszczenie desek kompozytowych: 
Deski kompozytowe, j*k k*żdy m*teri*ł stosow*ny n* zewn=trz, n*r*żone 
s= n* z*brudzeni*. Zbier*j= się one często w ryfl*ch, czyli dr=żeni*ch w 



●

desk*ch. Powierzchnię t*r*su n*leży czyścić przy użyciu szczotek lub 
odkurz*czy. N*leży również p*mięt*ć, *by okresowo z*mi*t*ć 
powierzchnię pod donic*mi i skrzynk*mi nie dopuszcz*j=c do z*wilgoceni* 
i z*nieczyszczeni* ziemi=. Możemy posłużyć się myjk= wysokociśnieniow=. 
Ciśnienie wody nie powinno być większe niż 100 b*r. Odległość dyszy od 
powierzchni czyszczonego t*r*su powinn* wynosić min. 40 cm. Dysze 
n*leży skierow*ć w t*ki sposób, *by strumień wody był równoległy do 
ryflow*ń, dzięki czemu spr*wniej pozbędziemy się z*nieczyszczeń z 
powierzchni deski. Aby z*pewnić odpowiedni odpływ wody or*z przepływ 
powietrz*, n*leży oczyszcz*ć przerwy między desk*mi nie dopuszcz*j=c 
do ich z*tk*ni*. 
W sezonie zimowym n*leży n* bież=co usuw*ć śnieg nie dopuszcz*j=c do 
powst*ni* oblodzonej w*rstwy. W przyp*dku powst*ni* oblodzonej 
w*rstwy nie n*leży stosow*ć soli i środków chemicznych (mog= powst*ć 
drobne, mech*niczne uszkodzeni* wierzchniej w*rstwy deski or*z 
nierównomierne odb*rwieni*) ogr*nicz*j=c się n*jwyżej do użyci* pi*sku. 

Usuw.nie pl.m i z.rysow.ń:
W pierwszym okresie użytkow*ni* t*r*su z kompozytów n* powierzchni desek 
mog= poj*wić się z*cieki po deszczu. Jest to norm*lny proces – z*cieki 
powinny znikn=ć po kilku tygodni*ch. Możn* je trw*le usun=ć z* pomoc= 
wełny st*lowej. Trudne do usunięci* pl*my i z*brudzeni*, których nie ud*ło się 
zmyć wod=, możn* usun=ć stosuj=c płyn do myci* n*czyń. N*leży p*mięt*ć, iż 
pl*my z tłuszczu lub oleju n*leży usun=ć n*jszybciej j*k to możliwe, nie 
dopuszcz*j=c do ich wchłonięci*, przy pomocy podst*wowych detergentów.
Skutecznym rozwi=z*niem ok*że się z*kup specj*lnego prep*r*tu do 
czyszczeni* desek kompozytowych. Rozpuści on szybko tłuszcz, usunie pl*my 
z oleju, *tr*mentu, węgl*, s*dzy or*z inne uporczywe z*brudzeni*. Jeśli 
środek ten ok*że się bezskuteczny, pl*m możn* się pozbyć z* pomoc= 
miedzi*nej szczotki. Oczyszczone miejsce może mieć pocz=tkowo nieco 
j*śniejszy odcień niż reszt* desek. Kolor powinien się wyrówn*ć w ci=gu 
kolejnych tygodni.
Niewielkie, poj*wi*j=ce się n* powierzchni desek z*rysow*ni* możn* usun=ć 
p*pierem ściernym o drobnej gr*nul*cji lub miękk= druci*n= szczotk= zgodnie 
z kierunkiem bruzd n* desce. Czynności te n*leży wykonyw*ć b*rdzo 
st*r*nnie, *by nie uszkodzić lub nie zmienić wymi*rów ryfli. Jeśli ob*wi*my się 
uszkodzeni* powierzchni, przed wł*ściwym szlifow*niem w*rto przeprow*dzić 
próbę w m*ło widocznym miejscu.
Równomierny kolor:
Wszystkie m*teri*ły z*wier*j=ce n*tur*lne włókn* uleg*j= procesowi 
st*rzeni*. Podcz*s pierwszych kilku miesięcy po mont*żu, kompozyt będzie 
podleg*ł re*kcji utleni*ni*, osi=g*j=c j*śniejszy odcień od pierwotnego koloru. 
Proces ten jest efektem m.in. *bsorpcji wody przez włókn* drewn* i st*biliz*cji 
UV n* powierzchni desek. W przyp*dku częściowego z*kryci* t*r*su efekt 
n*tur*lnego st*rzeni* spowoduje różnice kolorów. Aby tego unikn=ć n*leży 
okresowo zmyw*ć z*kryte części t*r*su, *ż do momentu ust*bilizow*ni* się 
procesu st*rzeni*. Aby t*r*s mi*ł jedn*kowy odcień n* c*łej powierzchni, w 
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pierwszych miesi=c*ch jego użytkow*ni* w*rto, co j*kiś cz*s zmieni*ć 
położenie donic i innych elementów wypos*żeni* t*r*su. Dzięki temu 
powierzchni* desek będzie równomiernie n*słonecznion*, * deski z*chow*j= 
jednolity kolor.
Aby ożywić kolor t*r*su kompozytowego, z*lec* się stosow*nie specj*lnego 
oleju b=dź renow*tor* do desek kompozytowych. Popr*wi* on kolory m*teri*łu 
i dod*tkowo z*bezpiecz* powierzchnię desek przed z*pl*mieni*mi. Deski 
kompozytowe s= produkow*ne n* b*zie n*tur*lnego drewn*, dl*tego mog= 
występow*ć delik*tne różnice w odcieni*ch poszczególnych desek, co nie 
st*nowi podst*wy do rekl*m*cji.
Kompozytow* desk* t*r*sow* jest produktem z*wier*j=cym włókn* drewn*, 
dl*tego *bsorbuje niewielkie ilości wody, któr* może powodow*ć rozszerz*nie 
się profili w krótkim cz*sie po mont*żu. Proces ten st*bilizuje się po kilku 
miesi=c*ch w z*leżności od w*runków *tmosferycznych i wilgotności. Może to 
spowodow*ć nieliczne obluzow*nie niektórych wkrętów. Po sezonie zimowym 
n*leży spr*wdzić poł=czeni* i dokręcić obluzow*ne wkręty. 


