
TARASY
DO DOMKU JEREMI

JEREMI 4x4

JEREMI 5x5



 
 

          Tarasę należy montować wyłącznie w suchą pogodę, kiedy nie pada. Jeśli w trakcie montażu zaczyna padać, drewno

 
Uwaga: 
Drewno jest surowcem naturalnym o różnych teksturach i różnych odcieniach, które nadają produktowi unikalności i 
naturalnego uroku. Rysy, pęknięcia i ewentualne wycieki żywicy na drewnianym produkcie są nieuniknione, nie 
wpływa to jednak na jakość i trwałość. 
 
Reklamacje: 
Przebieg reklamacji: 
Należy okazać sprzedawcy dowód zakupu i opisać problem. 
Część wadliwą należy przechowywać do końca postępowania reklamacyjnego. 
Roszczenia w sprawie usług gwarancyjnych rozstrzygamy wyłącznie poprzez zamianę materiałów wadliwych na 
materiały należytej jakości. 
Żadnych innych roszczeń nie uwzględniamy. 
 
 

Ogólna instrukcja montażu tarasu dla domków Garten Star (4x),(5x)  
   

 należy jak najszybciej przykryć plandeką.
Taras należy niezwłocznie zabezpieczyć odpowiednią farbą przed działaniem czynników zewnętrznych.  
Przed rozpoczęciem montażu tarasa należy przygotować trwały fundament np. z szyn lub płyt betonowych. 
 
 
Bardzo ważne:
Płytę podłogową należy wyrównać w taki sposób, aby była ona pozioma i prostokątna. 
W tym celu należy użyć poziomnicy i profilu narożnego, mierząc od rogu do rogu! 
To samo należy uczynić z innymi deskami ściennymi. 
 
 



Potrzebuje się następujących narzędzi



2 35 47 2000 15 Fundament

V3a 35 135 375 12

V3b 35 135 950 4

V3c 35 135 250 18

V3d 35 67,5 950 2+2

V4 35 135 1500 6

V6 16 65 827 2

V7 16 65 1500 2

V8 16 65 826 2

V9 16 65 74 2
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*Śruby nie wchodzą w sklad zestawu 





 
WYKAZ WAD DOPUSZCZALNYCH 

 
 

Drogi Kliencie,   
 

Drewno jest surowcem naturalnym i organicznym, dlatego należy pamiętać, że nie jest ono doskonałe i 
może posiadać drobne wady, np. rysy i pęknięcia, sęki, szorstkość, chropowatość powierzchni, zabarwienia – 
wady estetyczne, wady związane z naturalnym pochodzeniem.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Pęknięcia 
 

Pęknięcia nie na wskroś powstające 
na stadium suszenia drewna są 
dopuszczalne z jednej strony. 

Pęknięcia na wskroś na końcach 
deski są dopuszczalne, o ile długość 
pęknięcia nie przekracza szerokości samej 
deski. 
 

Jakość obróbki 
 

Zheblowanie nie całej powierzchni – 
dopuszczalna jest mała szorstkość wokół 
gałęzi, słabo widoczne fale na 
powierzchni deski, nieduże uszkodzenia 
mechaniczne o szerokości 
nieprzekraczającej 20 mm na krawędzi 
deski, nieduże uszkodzenia mechaniczne 
na końcach deski nieprzekraczające 
szerokości samej deski. Dopuszczalna jest 
chropowatość powierzchni bocznych, o ile 
po połączeniu ze sobą dwóch desek nie 
psuje ona wyglądu ogólnego. 

Sęki 
 

Sęki częściowo wypadnięte, pęknięte – 
dopuszczalne są pojedyncze przypadki z 
ograniczeniem do 20 mm na widocznej 
powierzchni lub krawędzi deski.  

Niezrośnięte lub częściowo zrośnięte, 
trwałe, niewypadnięte sęki – dopuszczalne 
są w ilościach do jednej trzeciej deski. 

Dozwolone są sęki gnijące do 15 mm. 
Sęki wypadnięte – dopuszczalne są 

pojedyncze przypadki wypadniętych sęków 
o średnicy do 15 mm. Wszystkie deski z 
dziurami po sękach są usuwane w toku 
produkcji. Ze względu na to, że mogą one 
pojawić się na etapach późniejszych 
eksploatacji – ilości nieduże są możliwe.  



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Toleracja wymiarów 
 
Zmiana wymiarów drewna jest dozwolona na poziomie +/- 3%, w zależności od warunków eksplotacji. 
 
Warto podkreślić, że drobne wady nie wywierają wpływu na funkcjonalność wyrobu, w związku z tym 

wszelkie wady naturalne, które po zamontowaniu wyrobu znajdują się poza częścią widoczną i nie 
stanowią żadnych przeszkód w normalnej eksploatacji, są dopuszczalne.  

Krzywizna 
 

W miarę zmiany warunków 
pogodowych lub w przypadku 
niewłaściwego magazynowania może 
dojść do odkształcenia desek – wygięć 
lub deformacji. Można to dość łatwo 
naprawić w trakcie montażu, z użyciem 
środków pomocniczych: przycisków lub 
pasków naciągających.  

Przebarwienia 
 

W przypadku drewna 
dopuszczalne są wszelkie 
przebarwienia – nie wpływa to na 
trwałość i właściwości użytkowe 
drewna.   

Kieszenie żywiczne 
 

Kieszenie żywiczne są dopuszczalne. 
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