
POKRYCIA TARASOWE TREX®

LIDER długotrwałego piękna



OKŁADKA
pokrycie tarasowe: Transcend® Spiced Rum  
i Transcend Lava Rock

TA STRONA
pokrycie tarasowe: Transcend Lava Rock
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pokrycie tarasowe: Transcend Gravel Path

pokrycie tarasowe: Transcend Lava Rock

Pokrycia tarasowe  
nr 1 na świecie

W ciągu ponad 20 lat, firma Trex opracowała,  

zdefiniowała i udoskonaliła pokrycia tarasowe, które 

są alternatywą dla drewna. Nasze wysokiej klasy deski 

kompozytowe łączą w sobie piękno odporne na 

blaknięcie oraz niesamowitą wytrzymałość. Bez względu 

na to, czy planujesz wnękę jadalną na swoim podwórku, 

czy zaciszne miejsce na dachu, materiały Trex sprawiają, 

że budowa przestrzeni zewnętrznych jest bardzo prosta.

DLACZEGO TREX?4

ROZPOCZNIJ PROJEKTOWANIE

6 OTRZYMAJ WIĘCEJ

8

PRZEWODNIK MONTAŻOWY10 

UTRZYMANIE I GWARANCJA21

Sprawdź, co sprawia, że materiały Trex® 
są jedyne w swoim rodzaju.

Poznaj nasze sygnowane produkty 
i rozpocznij planowanie swojego 
wymarzonego tarasu.

Odkryj wszystkie dodatki, dzięki 
którym będziesz posiadać wysokiej 
klasy taras z materiałów Trex, 
który wymaga niskich nakładów 
konserwacyjnych.

Wszystkie informacje, jakie są potrzebne 
do rozpoczęcia montażu.

Tutaj znajdują się informacje o tym, 
jak niewiele konserwacji wymagają 
deskowania tarasowe Trex.
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Dlaczego Trex?
Wiemy, że taras nigdy nie będzie tylko tarasem. To rozszerzenie Twojego 

domu, Twojej prywatnej ucieczki na łono natury. Z materiałami Trex spędzisz 

mniej czasu na naprawach, a znacznie dłużej będziesz się cieszyć swoim 

tarasem. Sprawdź dlaczego nasza innowacyjna technologia powłok sprawia, 

że Trex to doskonała inwestycja. 

Tylko deski Trex otoczone są wydajną powłoką, która jest odporna na 

blaknięcie, przebarwienia, zadrapania, pleśń, owady, a nawet na nudę.

Posiada 25 lat ograniczonej  
gwarancji na użytek domowy 

Niskie nakłady konserwacyjne — nie 
wymaga barwienia, piaskowania lub 

malowania

Odporność na pleśń, zadrapania  
oraz blaknięcie

Naturalne wykończenie 
drewnopodobne w kilku kolorach 

Łatwość montażu bez specjalnych 
narzędzi 

TAJEMNICA TKWI W POWŁOCE

pokrycie tarasowe: Transcend Spiced Rum
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SPRAWDŹ, JAK TREX WYPADA NA  
tle innych materiałów do deskowania tarasów.

DREWNO $

TRWAŁOŚĆ  

gnije, rozszczepia się, pęcznieje, skręca się i blaknie

ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKOLOGICZNA 

użycie drewna przyczynia się do wyniszczania lasów

ŁATWOŚĆ UTRZYMANIA 

wymaga corocznego malowania, barwienia 

lub uszczelniania

PCW

TRWAŁOŚĆ  

odporne na zadrapania i pleśń;  

nie będą się zwijać, gnić ani pękać

ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKOLOGICZNA 

wykonane z tworzyw pierwotnych

ŁATWOŚĆ UTRZYMANIA 

można je wyczyścić mydłem i wodą

$$$$

DESKI KOMPOZYTOWE (PUSTE W ŚRODKU)

TRWAŁOŚĆ  

mogą blaknąć, zostać poplamione, zadrapane i pleśnieć

ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKOLOGICZNA 

wykonane z biodegradowalnych materiałów

ŁATWOŚĆ UTRZYMANIA 

można je wyczyścić mydłem i wodą, mogą  

także wymagać wybielacza

$

WYSOKIEJ JAKOŚCI KOMPOZYTY TREX

TRWAŁOŚĆ  

odporne na pleśń, blaknięcie, przebarwienia i 

zadrapania; nie będą zwijać się, gnić ani pękać

ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKOLOGICZNA 

w 95% wykonane z materiałów 

biodegradowalnych

ŁATWOŚĆ UTRZYMANIA 

można je wyczyścić mydłem i wodą

Trex Transcend Lava Rock

$$$



BOGATE 
WYKOŃCZENI A 
TEKSTURY
SCHOWANE ŁĄCZNIKI SPRAWIAJĄ, 
ŻE BOGATA TEKSTURA DESEK 
TREX JEST NIESKAŻONA I 
NIESKALANA ŚRUBAMI. WIĘCEJ 
NA STRONIE 11.

NIEOGR ANICZONE  
MOŻLIWOŚCI  
PROJEKTOWANI A 
Z MATERIAŁAMI TREX MOŻNA Z 
ŁATWOŚCIĄ STWORZYĆ UNIKALNY 
PROJEKT. JAK TO ZROBIĆ? DOWIESZ 
SIĘ TEGO NA STRONIE 14 W 
SPECJALNYM PRZEWODNIKU PO 
WZORACH.

TRWAŁE  
PIĘKNO 
DZIĘKI SPECJALNEJ POWŁOCE 
ODPORNEJ NA BLAKNIĘCIE, 
TREX WYGLĄDA JAK NOWY 
NAWET PO 25 LATACH.

Odkryj to, co otrzymasz po 
użyciu materiałów Trex



WYKORZY STAJ PRZESTRZEŃ 
NA ZEWNĄTRZ
BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY PLANUJESZ WNĘKĘ W 
SŁONECZNYM MIEJSCU NA TYŁACH DOMU, CHŁODNY I 
WIETRZNY BALKON, CZY ZACISZNE MIEJSCE NA DACHU, 
DZIĘKI TREX BĘDZIESZ ZAWSZE KRYTY.

SZYBKIE  
CZY SZCZENIE
ZAPOMNIJ O PIASKOWANIU 
I BARWIENIU. WYSTARCZY 
MYDŁO I WODA, ABY 
UTRZYMAĆ TARAS TREX W 
DOSKONAŁEJ CZYSTOŚCI.

Ł AT WY MONTAŻ
DESKI TREX MONTUJE SIĘ JAK 
DREWNO — NIE POTRZEBA 
ŻADNYCH SPECJALNYCH 
NARZĘDZI. INSTRUKCJA KROK 
PO KROKU ZNAJDUJE SIĘ NA 
STRONIE 12.

JAK SPRAWIAMY, ŻE ZIELONE JEST BARDZIEJ ZIELONE

Począwszy od innowacyjnych materiałów aż do ekologicznych procesów, 
jesteśmy dumni z tego, że możemy dostarczać trwałe produkty, których wpływ 
na środowisko jest minimalny.

 »  Wszystkie deski Trex wykonane są w 95% z materiałów biodegradowalnych.

 »  Trex oszczędza przeszło 180 milionów kilogramów plastiku i ścinek drzewnych ze 
składowisk odpadów.

 »  Trex nie ściął ani jednego drzewa przez wszystkie lata w biznesie związanym z 
pokryciami tarasowymi.
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pokrycie tarasowe: Transcend Spiced Rum i Vintage Lantern

Czas projektować

ENHANCE CLAM SHELL

TRANSCEND ISLAND MIST

TRANSCEND LAVA ROCK

TRANSCEND TIKI TORCH

DOSTĘPNE KOLORY
Pokrycia tarasowe Trex są dostępne w wielu trwałych kolorach i 

wzorach włókien, które dopełnią wygląd każdego domu. Musisz 

rozsądnie zakochać się w kolorze. Kolor, jaki wybierzesz, jest 

odporny na plamy i blaknięcie, a Ty będziesz cieszyć się nim 

przez całe dekady. 
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Nasze deski rowkowane wykorzystują rewolucyjny system ukrytych 

mocowań Trex Hideaway, który pozwala na gładkie i swobodne 

wykończenie — bez śrub, bez dziur, nic nie deformuje gładkiej tekstury i 

przyjemnego odczucia nowego tarasu w technologii Trex.

Pokrycie tarasowe Trex

Trex Hideaway® System ukrytych mocowań

CZY LUBISZ TO, CZEGO NIE WIDAĆ?

PROFIL WYMIARY

*Skontaktuj się z lokalnym dostawcą lub sprzedawcą w celu uzyskania dodatkowych informacji dot. dostępnych długości oraz produktów Trex.

NARZĘDZIA OPIS

Klips początkowy
(stal nierdzewna)

2,5 klipsa na metr bieżący deski początkowej oraz wykończeniowej 
(36 na opakowanie)

Łącznik uniwersalny
(nylon wypełniany szkłem)

4,6 m² opakowanie
(90 na opakowanie)

24 mm deska o prostych brzegach
24 mm grubości x 140 mm szerokości x różne długości* 

Dostępna we wszystkich kolorach Transcend i Contour

24 mm grubości x 140 mm szerokości x różne długości* 

Dostępna we wszystkich kolorach Transcend i Contour

24 mm deska o brzegach 
rowkowanych

17 mm x 184 mm deska Fascia 
17 mm grubości x 184 mm szerokości x 3660 mm długości 

Dostępna we wszystkich kolorach Transcend i Contour

17 mm grubości x 288 mm szerokości x 3660 mm długości 

Dostępna we wszystkich kolorach Transcend i Contour
17 mm x 288 mm deska Fascia
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NARZĘDZIA
Używając materiałów Trex możesz stworzyć skomplikowane 
kształty, profile i wzory. Większość prac montażowych nie 
wymaga specjalnych narzędzi. W celu uzyskania najlepszych 
wyników używaj ostrzy z nakładką z węglików spiekanych i 
odpowiednich frezów.

Przy wykorzystaniu piły kątowej zalecamy tarczę o średnicy 
254–305 mm z maksymalnie 40 zębami.

Montować łączniki zalecane przez Trex za pomocą wiertarki 
silnikowej.

SŁOWNIK POJĘĆ
Śruba zamkowa   Śruba z okrągłą głową i kwadratowym kołnierzem pod głową zapobiegającym kręceniu się śruby 

podczas montażu.
Klips łącznikowy   Ukryty łącznik wykorzystywany pomiędzy deskami w celu zabezpieczenia pozycji deski.
Legar    Pozioma deska obrabiana ciśnieniowo, która ułożona jest od ściany do ściany, od ściany do dźwigara lub 

od dźwigara do dźwigara, której zadaniem jest podpieranie podłogi oraz materiałów.
Śruba do drewna   Duża śruba z łbem sześciokątnym i gwintem do drewna.
Legar brzegowy wzdłużny  Belka wspierająca jedną stroną legarów.
Nosek stopnia   Przednia, zaokrąglona krawędź stopnicy stopnia.
Śruba z łbem  
stożkowym ściętym  Śruba samogwintująca z wcięciem W i delikatnie zaokrąglonym łbem. 
Legar brzegowy   Legary na każdej ze stron na końcach tarasu. Mogą mieć przymocowane schody typowo  

naprzeciw legara brzegowego wzdłużnego.
Podstopnica  Pionowa belka przybita do wangi.
Ścięcie ukośne   Łączenie wykorzystywane do połączenia dwóch elementów tarasu koniec do końca, zwykle przycinane 

pod kątem 45°. 
Samogwintująca śruba Mocowanie, które gwintuje i wywierca własny otwór i nie wymaga wstępnego nawiercania. 
Stopnica  Stopnie lub deski schodów.
Klips początkowy Metalowy klips wykorzystywany na końcach desek w celu zabezpieczenia ich pozycji.
Wanga   To element struktury schodów, który podpiera stopnice i podstopnice.
Łącznik uniwersalny   Plastikowy, 6 mm, samodystansujący, ukryty łącznik, który posiada większą trwałość i pozwala na 

prostszy i szybszy montaż niż tradycyjne łączniki. 

Przed zamontowaniem produktów Trex należy sprawdzić lokalne przepisy i normy budowlane oraz skonsultować się z odpowiednimi 
urzędnikami państwowymi w celu zapewnienia zgodności z normami i przepisami bezpieczeństwa.

MONTAŻ

 OGÓLNE WSKAZÓWKI

»  Większość kolorowych kred pozostawia ślady.  
Używaj zasypki dla niemowląt.

»  Podczas wiercenia dużych lub głębokich 
otworów, od czasu do czasu wyciągnij 
wiertło z otworu, aby usunąć wióry.

»  Jeśli chcesz, aby legary nie były widoczne 
przez przestrzenie pomiędzy deskami, 
pomaluj górne krawędzie legarów na 
czarno.

»  Deskowanie Trex® może być wykorzystane do wielu 
zastosowań. Elementy te nie powinny stanowić elementów 
podstawowej konstrukcji, takich jak elementy nośne 
kolumny, legary, wangi i belki.

»  Metody budowy nieustannie się zmieniają. Upewnij się, że 
posiadasz aktualne instrukcje montażu, odwiedzając stronę 
trex.com. 

BEZPIECZEŃSTWO
Podczas jakichkolwiek prac konstrukcyjnych należy nosić 
ubranie ochronne oraz używać urządzeń zabezpieczających. 
Należy nosić okulary ochronne, rękawice i maskę przeciwpyłową 
oraz mieć na sobie ubranie z długim rękawem, zwłaszcza 
podczas cięcia w zamkniętych pomieszczeniach. 

Materiały Trex® są cięższe i bardziej elastyczne niż drewno. NIE 
PRÓBUJ podnosić podobnych ilości desek Trex, jakie mógłbyś 
podnieść w przypadku drewna. Na stronie Trex.com znajdują się 
karty charakterystyki (MSDS).

JAK SPRAWIAMY, ŻE ZIELONE JEST BARDZIEJ ZIELONE  

PODCZAS PRODUKCJI

Wykorzystujemy drewno z odzysku po obróbce drewna, 
używane palety oraz trociny.
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6 mm 

3 mm – 5 mm 

6 mm – 13 mm

Krawędź-krawędź
Wymagana szczelina pomiędzy krawędziami to 6 mm.

Przylegające stałe obiekty
Kiedy podest przylega do ściany należy zapewnić 
szczelinę o wielkości 6–13 mm w zależności od 
temperatury podczas montażu. Patrz tabela po lewej.

Koniec-koniec/Koniec-krawędź
Szczeliny między deskami Trex koniec-koniec w oparciu o  
temperaturę i montaż. Patrz tabela po lewej. 

»  Kiedy używasz zalecanych łączników, umiejscowienie 
schowanych łączników ustala pożądany rozmiar szczeliny.

SZCZELINA KRAWĘDŹ-KRAWĘDŹ 6 mm

SZCZELINY
W podeście Trex® muszą być szczeliny zarówno koniec-
koniec, jak i krawędź-krawędź. Szczeliny są niezbędne do 
odprowadzania wody i nieznacznego rozszerzania się i 
kurczenia desek Trex. Szczeliny pozwalają także na kurczenie się 
drewnianych legarów. 

»  Uwaga, deski Trex fascia wymagają takich samych rodzajów 
szczelin, co deski Trex. Patrz tabela poniżej.

»  ZAWSZE postępuj zgodnie ze wskazówkami Trex dot. szczelin.

»  Wszystkie podesty wymagają odpowiedniej cyrkulacji 
powietrza, tak aby były suche i zachowały swój pierwotny 
wygląd. W celu poprawienia przepływu powietrza, należy 
pozostawić otwory pod podestem lub zwiększyć szczeliny 
do 10 mm.

 

Wymagany jest klips początkowy

Wymagane jest 2,5 klipsa na metr bieżący deski początkowej 
i końcowej.

UWAGA: Podczas pracy z ukrytymi łącznikami (zarówno klipsami 
początkowymi, jak i łączącymi) należy używać ich na każdym 
legarze.

Przeliczanie liczby potrzebnych klipsów łączących

»  Liczba legarów x liczba desek =  
liczba potrzebnych klipsów.

»  Dziewięćdziesiąt klipsów pokryje  
średnio 4,6 m2 przy wykorzystaniu 140 mm  
desek tarasowych na 406 mm środkach.

Rozstawienie 
legarów 

(w środku)

Wymiary powierzchni w metrach kwadratowych

305 mm 230 460 640 920 1150

200 400 600 800 1000406 mm

10             20              30              40              50

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UKRYTYCH ŁĄCZNIKÓW 

WYMAGANE KLIPSY ŁĄCZĄCE

Klips początkowy Łącznik uniwersalny

ŁĄCZNIKI POKRYĆ TARASOWYCH
Aby osiągnąć najlepsze wyniki, zalecamy mocowania ukryte 
Trex Hideaway®, które doskonale się sprawdzają i gwarantują 
atrakcyjny wygląd.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy związane z zastosowaniem 
innych łączników niż zalecane, naprawy takich problemów nie 
będą realizowane w ramach ograniczonej gwarancji Trex.

Szczelina na styku
Koniec-koniec/ 

Koniec-krawędź

SZCZELINY KONIEC-KONIEC/KONIEC-KRAWĘDŹ ORAZ 
SZCZELINA NA STYKU

Powyżej 4,5 C* 3 mm 6 mm

Poniżej 4,5 C* 5 mm 13 mm

*Temperatura podczas montażu.
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CZĘŚCI

WYMAGANE NARZĘDZIA

UWAGA: Maksymalne przestrzenie pomiędzy deskami podestu przy 
wykorzystaniu systemu Hideaway wynoszą 406 mm na środku. Jeśli 
łączniki zamontowano poprawnie, gwarantują one 6 mm szczelinę.

Zamontuj klips początkowy i pierwszą deskę

1.  Zamontuj klips początkowy na krawędzi legara wzdłużnego, 
na środku każdego legara. Zabezpiecz klipsy śrubami.

2.  Wepchnij rowkowaną krawędź deski w klips początkowy. 
Ważne: Pierwsza deska MUSI być zamontowana prosto i  
dobrze zabezpieczona.

Montaż łączników uniwersalnych 

3.  Wsuń łącznik w rowkowaną krawędź deski.

4.  Ustaw w linii otwór na śrubę w łączniku na środku legara. To 
samo należy zrobić na całej długości deski na każdym legarze.

UWAGA: Śruby dokręć do połowy. NIE DOKRĘCAJ śrub do końca.

Instalowanie drugiej deski.

5.  Wsuń drugą deskę na miejsce upewniając się, że łączniki 
pasują do rowka. Zainstaluj następny łącznik uniwersalny na 
drugiej stronie drugiej deski, w taki sam sposób jak w krokach 
3 i 4. NIE DOKRĘCAJ śrub do końca.

Zakończenie montażu

6.  Dokręć śruby łączników 
w pierwszym rzędzie. 
Kontynuuj kroki 3 do 5, 
dokręcając każdy rząd po 
tym, jak ułożysz następną 
deskę. Upewnij się, że 
używasz długiej końcówki 
kwadratowej #1.

Montaż 
ostatniej deski.
Opcja 1: 
Wykorzystanie deski 
czołowej.
7a.  Wstępnie nawierć otwory 

pod kątem przez krawędź 
deski z rowkiem do 
legara. Zamontuj śruby 
64 mm w otworach 
pilotowych. Przymocuj 
deskę czołową  
z powierzchnią podestu.

Opcja 2:  
Podest zawieszony
7b.  Wstępnie nawierć otwory 

pod kątem 45° od dołu 
powierzchni deski 
przez legar brzegowy. 
Umieść ostatnią deskę 
na łącznikach, która 
będzie znajdować się nad 
legarem brzegowym. 
Zabezpiecz deskę za 
pomocą śrub 64 mm przy 
wykorzystaniu otworów pilotowych. Umieść deskę czołową 
poniżej wystającej deski podestu.

1 2

2

3

1
1

2

4

2

6

12

7b

1

2

7a

JAK MONTOWAĆ UNIWERSALNE SCHOWANE ŁĄCZNIKI

Klips początkowy Łącznik uniwersalny

5

      6 mm
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2

1

1

2 New board at an angle

Existing Deck

3 Insert Fasteners

Insert Fasteners

1.  Wykręć śruby z łączników po obu stronach deski, którą trzeba 
wymienić.

2.  Ustaw deskę pod odpowiednim kątem. Patrz ramka (powyżej).

3.  Wsuń łącznik dla każdego legara w rowki deski, po obu 
stronach deski. 

UWAGA: Może zajść potrzeba poluzowania przylegających desek, 
aby wsunąć łączniki na właściwe pozycje.

4.  Ustaw deskę w odpowiedniej pozycji i zabezpiecz ją 
łącznikami na środku każdego legara.

JAK WYMIENIĆ DESKI TREX® ZAMOCOWANE  
ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW UNIWERSALNYCH

 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU SYSTEMU UKRYTYCH ŁĄCZNIKÓW TREX HIDEAWAY®

Instalowanie kątowych desek podestu w narożnikach

ZAWSZE zaczynaj w narożnikach, używając małej 
trójkątnej deski pod kątem 45° i pracuj w kierunku „na 
zewnątrz”. Zamontuj łączniki Trex Hideaway 13 mm od środka, 
aby śruby łączników znalazły się na środku legara.

Jak łączyć zakładki

1.   Zamontuj deski ramy 254–305 mm wzdłuż legarów, gdzie 
połączenia będą zamontowane na styk.

2.  Zamocuj dodatkowe łączniki na przylegających deskach 
nad legarem i ramą tam, gdzie będzie znajdować się 
łączenie.

3.  Ułóż pierwszą deskę poza łączeniem i zabezpiecz 
łącznikiem.

4.  Przyłącz koniec drugiej deski do pierwszej i zabezpiecz 
łącznikiem.

5.  Ułóż drugi zestaw łączników na każdej stronie łączenia 
doczołowego dla następnej deski.

DESKA TA
RASOWA

PRZESUNIĘCIE 13 mm

Deska 
tarasowa
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Pod kątem 60° maksymalna 
odległość pomiędzy legarami 
wynosi 51 mm, mniejsze 
odległości wyszczególnione są  
w tabeli poniżej. 

60°

 
Prostopadle do legarów. Patrz 
tabela poniżej. 

90°

 
Pod kątem 45° maksymalna 
odległość pomiędzy legarami 
wynosi 102 mm, mniejsze 
odległości wyszczególnione są 
w tabeli poniżej. 

45°

 
Pod kątem 30° maksymalna 
odległość pomiędzy legarami 
wynosi 1/2 odległości 
wyszczególnionej w poniższej 
tabeli.

30°

Wzór strzałkowy Wzór płytkowy Wzór ramki

DOSTOSOWANIE ŁĄCZENIA LEGARÓW W CELU 
DOPASOWANIA DO KĄTOWYCH WZORÓW PODESTU

Pokrycia do zastosowań handlowych,  
promenady i promenady nadmorskie

Tarasy mieszkaniowe, doki do lekkich zastosowań,  
place zabaw przy domach i przedszkolach

TABELA ROZMIESZCZENIA PRZESTRZENI POMIĘDZY LEGARAMI (środek-środek)

Obciążenie podestu 4788 N/m² 4788 N/m²  9576 N/m²

Deski 140 mm x 25 mm 406 mm 406 mm  305 mm

ZGODNOŚĆ KODÓW
Rozmieszczenie legarów dla podestów
Legary muszą być rozmieszczone osiowo zgodnie z tabelą 
poniżej. Upewnij się, że legary są wypoziomowane i odpowiednio 
ułożone. Deski Trex® muszą zostać zamontowane przynajmniej 
na trzech legarach. W przypadku montażu ciężkich elementów, 
takich jak rury, sadzarki itp. należy skonsultować się z inżynierem 
budownictwa lub inspektorem budowlanym, aby uzyskać 
informacje dot. rozmieszczenia. Jeśli chcesz, aby legary nie były 
widoczne przez przestrzenie pomiędzy deskami, pomaluj górne 
krawędzie legarów na czarno.

UWAGA: Krawędzie desek podestu nie powinny wystawać poza 
legar więcej niż 10 mm.

Na stronie internetowej znajdują się karty charakterystyki 
(MSDS), wejdź na trex.com

WZORY SPECJALNE
W trakcie projektowania unikalnych wzorów należy dostosować ramę po to, by odpowiednio podpierała powierzchnię wzoru.  
Wiele tarasów projektuje się tak, aby wykorzystać kąty, tak jak pokazano poniżej.

JAK SPRAWIAMY, ŻE ZIELONE JEST BARDZIEJ ZIELONE  

I TAKIE POZOSTAJE

Nieustannie zlecamy kontrole firmom zewnętrznym, aby 
upewnić się, że poprawiamy nasze ekologiczne praktyki 
i spełniamy wszystkie normy oraz przepisy dotyczące 
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.
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ZALECENIA TREX W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA SYSTEMU BELEK SPOCZNIKOWYCH:

System belek spocznikowych to podstruktura pomiędzy litą 
powierzchnią a pokryciem Trex. Odpowiednie odprowadzanie 
wody, dostęp i przepływ powietrza to krytyczne elementy. 
Woda musi swobodnie spływać z powierzchni tarasu. Dostęp do 
system belek spocznikowych może okazać się niezbędny w celu 
dokonania napraw i usunięcia odpadów.

Zaleca się stosowanie materiałów podporowych zgodnych z  
prawem budowlanym.

Podczas instalacji pokryć tarasowych Trex niezbędne jest 
stosowanie odpowiednich szczelin. Patrz strona 11.

Ten system nie powinien się chwiać; musi być przymocowany 
tak, aby zabezpieczać ramę/system.

System ten musi być odpowiednio wypoziomowany i nie 
może być falisty. Nierówne powierzchnie podstruktury zostaną 
przeniesione na pokrycie Trex, co sprawi, że będzie ono 
nierówne.

Jeśli wykorzystywany jest system belek spocznikowych, 
Trex musi być podpierany na całej długości, a jeśli jest 
wykorzystywany do pokryć dachowych, elementy podpierające 
muszą przebiegać w kierunku spadku dachu, tak, aby ułatwić 
odprowadzanie wody. System belek spocznikowych powinien 
być ułożony prostopadle do kierunku ułożenia desek.

»  Jeśli materiały te mają być wykorzystywane do celów 
handlowych, zaleca się konsultację z odpowiednim 
urzędnikiem zajmującym się prawem budowlanym.

»  Jeśli pokrycie będzie montowane pod kątem, należy 
zmniejszyć rozpiętość 100 mm (4 cale) dla każdego z 
powyższych. (305 mm/12 cali do zastosowań mieszkalnych, 
204 mm/8 cali do zastosowań handlowych).

W systemach belek spocznikowych, gdzie drobne odpady 
(liście, piasek, brud) mogą gromadzić się zarówno pomiędzy, jak 
i pod deskami, dopuszczalna jest minimalna wysokość 38 mm 
(1,5 cala) i można wykorzystać uniwersalne chowane łączniki 
Trex. (Należy pamiętać, że zalecane śruby do kompozytowych 
pokryć Trex są zbyt długie w przypadku wysokości 38 mm (1,5 
cala), ponieważ przejdą przez belkę spocznikową). Dla obszarów, 
w których odpady mogą narastać, zaleca się minimalną 
wysokość 89 mm (3,5 cala) lub większą wraz z uniwersalnymi 
chowanymi łącznikami lub zalecanymi śrubami Trex po to, by 
umożliwić usunięcie nagromadzonych odpadów.

Zawsze konsultuj się z przedstawicielami lokalnych władz 
w zakresie budownictwa, w celu uzyskania szczegółów 
dotyczących zastosowań dachowych i montażu balustrad w 
strukturze dachowej, jeśli jest to wymagane.

Wszelkie odstępstwa od niniejszych zaleceń mogą skutkować 
unieważnieniem gwarancji Trex.

Gap decking from solid object (i.e. wall) 6 mm 
(1/4") depending on temperature at installation

Solid Wall

Attach bearer joists 
to stable substructure
(i.e. wall and/or concrete)

Gap decking width to width 6 mm (1/4") 

Code approved bearer substructure 
Minimum 38 mm (1.5") thick and 38 mm (1.5") in height 
(See note below for more information)

Residential = No greater than 406 mm (16") on center
Commercial = No greater than 305 mm (12") on center
(See note below for more information)

Flat level surface (i.e. concrete)
DO NOT ATTACH to unstable 
substructure such as concrete blocks or 
pavers setting in gravel, sand, dirt, etc.

Where Trex decking is end to end and meets at a 
joist, add a  “nailer or sister joist” at the butt joint of 
the decking. This will allow ends of each board to 
rest on a separate joist and be attached properly

Trex Decking
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Usunięto podstopnicę  
dla przejrzystości rysunku

915 mm  
min. szerokość 
– wymagane 4 

wangi

Stopnica

25 mm x 203 mm 
podstopnica

279 mm min. 
głębokość

Wanga

UWAGA: W przypadku 
rozmieszczenia 305 mm 
wymagane są 4 wangi; 
w przypadku 229 mm 
wymaganych jest 5 wang

Deska tarasowa

Opcja 1:

Śruby

Klips łącznikowy (łącznik ze stali nierdzewnej)Klips 
początkowy

Podłoże 
tarasu

Wanga

Bloczki podporowe  
obrabiane ciśnieniowo  

51 mm x 102 mm przymocowane  
pomiędzy wangami

Opcja 2:

Łączniki uniwersalne mogą być wykorzystywane do łączenia desek

Podstopnica

305 mm maks. dla 51 mm x 152 mm 
oraz 25 mm x 152 mm, 240 mm)  
dla Transcend i Enhance

SCHODY

Szczegóły dot. klatki schodowej
»  Mocuj stopnice przynajmniej na czterech wangach.

»  Patrz tabela (po prawej), aby zapoznać się 
z rozstawieniem profili.

»  Udekoruj boki wang i podstopnic za pomocą desek 
czołowych Trex® lub przytnij, aby nadać im gładki wygląd.

»  Szczeliny pomiędzy deskami Trex na stopniach schodów 
muszą wynosić 6 mm–10 mm.

»  Stopnica nie powinna wystawać więcej niż 13 mm.

JAK MONTOWAĆ STOPNICE
Opcje montażu
Opcja 1: Wykorzystanie ukrytych łączników

1.  Zamontuj klips początkowy na podstopnicy każdego stopnia.

2.  Zamontuj pierwszą deskę.

3.  Zamontuj drugą deskę.

4.  Zabezpiecz elementy, dokręcając śruby od góry drugiej deski 
do wangi.

Opcja 2: Wykorzystanie drewnianych bloczków podporowych 
51 mm x 102 mm

1.  Zamontuj klips początkowy na podstopnicy każdej stopnicy.

2.  Zamontuj pierwszą deskę.

3.  Przymocuj drewniane bloczki podporowe 51 mm x 102 mm 
pomiędzy wangami.

4.  Nawierć otwory przez bloczki.

5.  Zamontuj drugą deskę.

6.  Zabezpiecz elementy, dokręcając śruby od dołu przez bloczki 
do stopni schodów.

MAKSYMALNE ODSTĘPY LEGARÓW CHODOWYCH  
(środek-środek)

Deski 51 x 152 mm, 25 x 152 mm 305 mm
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* German/Euro lab = “eph” – Entwicklungs – und Pruflabor Holztechnologie GmbH (Drezno, Niemcy)

KRYTERIUM METODA BADANIA WYNIKI WYJAŚNIENIE BADANIA

Moduł zginania PrEN 15534-1:2012

Trex Transcend &  
Enhance (25,4 mm)

Ugięcie pod obciążeniem  
500 N < / = 2,0 mm

Wynik pomyślny
3-punktowy test zginania w celu 

określenia elastyczności przy złamaniu, 
jaką posiada próbka

Moduł zginania [psi] PrEN 15534-1:2012

Trex Transcend &  
Enhance (25,4 mm)

F’ maks. > / = 3300 N Wynik pomyślny
Maksymalna siła przy 3-punktowym zgina-

niu, wymagana do złamania próbki

Określenie śliskości PrEN 15534-1 Kąt/klasa jakości

Trex Transcend &  
Enhance (25,4 mm)

Średni kąt pochylenia 28 / C
Strefy mokre do chodzenia boso,  
test pochylni metodą chodzenia

Trex Transcend &  
Enhance (25,4 mm)

Średni kąt pochylenia 32 / C
Strefy mokre do chodzenia boso,  
test pochylni metodą chodzenia

Test odporności pożarowej EN ISO 11925-2:2010 &  
EN ISO 9239-1:2010 Klasyfikacja

Trex Transcend (25,4 mm) Klasa reakcji na ogień = Cfl – s1 Klasyfikacja zgodnie z EN 13501-1

Trex Enhance (25,4 mm) Klasa reakcji na ogień = Efl Klasyfikacja zgodnie z EN 13501-1

Reakcja na pełzanie PrEN 15534-1, 7.4.1 Klasyfikacja

Trex Transcend &  
Enhance (25,4 mm)

Wynik pomyślny
3-punktowy test zginania pod  

stałym obciążeniem 850 N przez 168 godz.  
Musi odgiąć się na mniej niż 10 mm

Odporność na uderzenia za pomocą 
spadającej masy prEN 15534-4: 2012

Trex Transcend &  
Enhance (25,4 mm)

1000-gramowy bijak spadający z 700 mm. 
Odległość pomiędzy podporami desek = 

200 mm. Nie może wygiąć się więcej  
niż > / = 0,5 mm

KRYTERIUM METODA BADANIA WYNIKI WYJAŚNIENIE BADANIA

Współczynnik rozszerzalności termicznej 
(Transcend i Enhance)

ASTM D696

Szerokość 8,94 x 10 – 5 cm/cm/C 
Odległość, na jaką kurczy lub rozszerza się  

304,8 mm próbka względem szerokości  
przy różnych temperaturach

Długość 4,1 x 10 – 5 cm/cm/C
Odległość, na jaką kurczy lub rozszerza się  

304,8 mm próbka względem długości  
przy różnych temperaturach

Wytrzymałość na ściskanie  
(Transcend i Enhance)

ASTM D695

Powierzchnia 12,45 MPa
Siła wymagana do ściśnięcia powierzchni  

próbki pomiędzy dwoma (2) 50 mm 
kulami dla 0,2 mm wcięcia

Krawędź 13,40 MPa
Siła wymagana do ściśnięcia powierzchni  

próbki pomiędzy dwoma (2) 50 mm 
kulami dla 0,2 mm wcięcia

Gęstość względna [g/cm3]  
(Transcend i Enhance)

ASTM D792

Szerokość 1,05
Masa na jednostkę objętości  

w porównaniu do wody (1,00 g/cm3)

Odporność na zagrzybienie ASTM D1413

[Brązowe, białe gnicie] Brak rozkładu

Próbki poddane działaniu  
grzybów niszczących drewno (brązowe 
i białe gnicie) i ocenione pod względem 

zniszczenia i utraty wagi.

Zatrzymywanie śruby  
(Transcend i Enhance)

ASTM D1761

#8 śrub 1377,25 N/m
Siła, jaka jest potrzebna do usunięcia 

śrub z deski tarasowej

Nasiąkanie wodą  
(Transcend i Enhance)

ASTM D1037

% obj. <0,5%
Pomiar przyrostu wagi deski po 

zamoczeniu w wodzie na 24 godziny.

% masy 0
Zmiana w pomiarze wagi deski po 
zamoczeniu w wodzie na 24 godz.

EUROPEJSKIE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I MECHANICZNE 
TREX TRANSCEND® I TREX ENHANCE®

* Testy ASTM (American Society for Testing of Materials) przeprowadzono na Washington State University (Pullman, stan Waszyngton, USA)
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OGRANICZONA GWARANCJA TREX®
WSKAZÓWKI DOT. 

KONSERWACJI I CZYSZCZENIA  
TREX TRANSCEND® I TREX ENHANCE®

Trex Company, Inc. (zwana dalej „Trex”) gwarantuje pierwotnemu nabywcy (zwanemu dalej „Nabywcą”), 

że przez czas określony w poniższym zdaniu, w normalnych warunkach używania i obsługi, produkty 

Trex® będą wolne od wad wykonania i wad materiałowych oraz że nie będą się rozszczepiać, gnić ani 

posiadać uszkodzeń struktury spowodowanych przez termity lub też nie będą niszczały pod wpływem 

grzybów. Okres takiej gwarancji wynosi dwadzieścia pięć (25) lat od daty pierwotnego zakupu do celów 

mieszkaniowych  i dziesięć (10) lat od daty pierwotnego zakupu do celów handlowych.  Jeśli takie 

wady pojawią się w czasie obowiązywania gwarancji, Nabywca powiadomi firmę Trex na piśmie  i po 

potwierdzeniu defektu przez autoryzowanego przedstawiciela Trex wyłączną odpowiedzialnością Trex 

będzie wymienienie uszkodzonego elementu lub zwrot części ceny zakupu za taką wadliwą część (nie 

włączając kosztów pierwotnego montażu).

Jednak wobec powyższego (a) okres gwarancji na światła LED oraz obudowy Trex® Deck Lighting™ 
wynosi siedem (7) lat, okres gwarancji na światła LED i obudowy Trex® Landscape Lighting™ 
wynosi pięć (5) lat, a okres gwarancji na regulator światła, regulator czasowy i transformator w 
obu produktach wynosi trzy (3) lata, w każdym przypadku ma zastosowanie warunek użycia 
transformatorów Trex (w przypadku wykorzystania innych transformatorów niż Trex, gwarancja 
nie ma zastosowania), a tym samym każda inna część lub akcesoria nie podlegają gwarancji; (b) 
w odniesieniu do sprzętu do bram Trex Surroundings® (ram, zawiasów i śrub) okres gwarancji 
wynosi pięć (5) lat, (c) w przypadku dekoracyjnych tralek Trex Decorative Balusters okres 
gwarancji obejmujący powłoki lakiernicze wynosi dziesięć (10) lat i jest dzielony proporcjonalnie 
w następujący sposób: wymiana 100% przez pierwsze pięć (5) lat; i wymiana 50% przez następne 
pięć (5) lat, oraz (d) niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku stalowych ram tarasów 
Trex Elevations®, aluminiowych balustrad Trex Reveal® oraz TrexTrim™ (każdy z wymienionych 
produktów ma oddzielną gwarancję).

Dla celów niniejszej gwarancji „zastosowanie mieszkaniowe” odnosi się do montażu  

produktu w miejscu zamieszkania osoby, a „zastosowanie handlowe” odnosi się do montażu produktu w 

każdym innymi miejscu niż miejsce zamieszkania danej osoby.

NINIEJSZA GWARANCJA NIE OBEJMUJE, A FIRMA TREX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 
KOSZTY I WYDATKI PONIESIONE W ODNIESIENIU DO USUNIĘCIA WADLIWYCH PRODUKTÓW 
ORAZ MONTAŻU LUB WYMIANY MATERIAŁÓW, WŁĄCZAJĄC LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO 
ROBOCIZNY I TRANSPORTU.

W odniesieniu do zastosowań mieszkaniowych gwarancja może zostać przeniesiona jeden (1) raz w 

okresie pięciu (5) lat od daty pierwotnego zakupu przez Nabywcę, na kolejnego nabywcę nieruchomości, 

w której produkty Trex zostały pierwotnie zamontowane. W odniesieniu do zastosowań handlowych 

niniejsza gwarancja jest swobodnie przenoszona na kolejnych nabywców nieruchomości, w której 

produkty Trex zostały pierwotnie zamontowane.

Aby złożyć reklamację na warunkach niniejszej gwarancji, Nabywca lub beneficjent wyślą do firmy Trex w 

terminie gwarancji określonym powyżej opis przedmiotu, roszczenia i dowód zakupu na podany adres:

Trex Company, Inc. 

Customer Relations 

160 Exeter Drive 

Winchester, VA 22603-8605 

USA

Firma Trex nie gwarantuje, nie ponosi odpowiedzialności oraz nie uznaje żadnych dorozumianych 

gwarancji, które miałyby pokryć jakiekolwiek problemy wynikające z: (1) niewłaściwego montażu 

produktów Trex i/lub nieprzestrzegania wytycznych montażu Trex, włączając lecz nie ograniczając do 

niewłaściwego rozmieszczenia szczelin; (2) użycia produktów Trex poza normalnym użytkowaniem 

i warunkami serwisowania lub w przypadku zastosowania niezalecanego przez wytyczne Trex i 

lokalnego prawa budowlanego; (3) przemieszczenia, zniekształcenia, zawalenia lub osiadania gruntu lub 

konstrukcji nośnej, na której zainstalowane są produkty Trex; (4) jakiegokolwiek działania siły wyższej 

(np. powodzi, huraganów, trzęsień ziemi, zapalenia itd.), warunków naturalnych (np. zanieczyszczenia 

powietrza, pleśni i grzybów itd.), plam pochodzących z substancji obcych (np. brud, smar, olej itd.) 

lub normalnego  starzenia atmosferycznego (określonego jako wystawienie na promienie słoneczne 

oraz inne warunki pogodowe i atmosferyczne, które spowodują, że wszystkie barwione powierzchnie 

będą blaknąć, podlegać kredowaniu lub gromadzić brud i przyjmować plamy); (5) odmian lub zmian 

koloru produktów Trex; (6) niewłaściwego obsługiwania, przechowywania, niewłaściwego użytku lub 

zaniedbania produktów Trex przez Nabywcę, beneficjenta lub osoby trzecie, lub (7) normalnego zużycia.

Żadna osoba lub jednostka nie jest upoważniona przez Trex do wykonania, a Trex nie będzie zobowiązana 

przez żadne oświadczenia lub przedstawicielstwo co do jakości lub wykonania produktów Trex innego 

niż określone w niniejszej gwarancji. Niniejsza gwarancja nie może być zmieniona lub poprawiana, z 

wyjątkiem pisemnego dokumentu podpisanego przez Trex i Nabywcę.

TREX NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UMYŚLNE, UBOCZNE LUB WYNIKŁE 
SZKODY, Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ (WŁĄCZAJĄC LECZ NIE 
OGRANICZAJĄC DO ZANIEDBANIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZWZGLĘDNEJ) LUB INNEJ, A 
TAKŻE ODPOWIEDZIALNOŚĆ TREX W ODNIESIENIU DO WADLIWYCH PRODUKTÓW W ŻADNYM 
PRZYPADKU NIE BĘDZIE WYKRACZAĆ POZA WYMIANĘ TAKIEGO PRODUKTU LUB ZWROT CENY 
ZAKUPU, JAK OPISANO POWYŻEJ.

W niektórych jurysdykcjach takie wykluczenia lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne 

lub wynikłe nie są praktykowane, dlatego też to ograniczenie lub wykluczenie może nie mieć 

zastosowania. Niniejsza gwarancja przyznaje użytkownikowi określone prawa ustawowe, a użytkownik 

może również posiadać inne prawa, które różnią się w zależności od jurysdykcji. Konsumenci posiadają 

prawa ustawowe zgodne ze stosowanym państwowym prawodawstwem regulującym sprzedaż 

towarów konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja nie wpływa na te prawa.

Copyright © 2014 Trex Company, Inc.

Wszystkie materiały budowlane stosowane na zewnątrz wymagają 
czyszczenia. Zwykle mydło i woda wystarczają do czyszczenia produktów 
Transcend i Enhance. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapoznaj 
się z poniższymi wskazówkami.

PROBLEM ROZWIĄZANIE

Brud i odpadki

Aby usunąć odpadki, należy zanieczyszczony obszar 
spłukać wodą z węża. Należy używać ciepłej wody z 
mydłem i miękkiej szczotki szczecinowej, aby usunąć 
brud i odpadki z wygniatanych wzorów.

Linie kredy
Większość kolorowych kred pozostawia trwałe ślady i 
może odbarwić powierzchnię. Do rysowania linii należy 
używać tylko kredy, którą można łatwo usunąć lub zmyć.

Tanina spowodowana 
przez odpadki

Usunąć wszystkie odpadki i zanieczyszczenia z powier-
zchni tarasu przy użyciu miotły lub wody z węża. Kiedy 
powierzchnia jest już sucha, zastosować środek do 
wybłyszczania Deck Brightener* zgodnie z zaleceniami 
producenta. Środki wybłyszczające zawierają kwas 
szczawiowy, który usunie taninę.

Lód i śnieg
Do usuwania śniegu można używać plastikowej łopaty. 
Aby śnieg i lód stopił się z powierzchni tarasu, należy 
użyć chlorku wapnia lub soli kamiennej. 

Olej, smar i jedzenie

Wszystkie resztki jedzenia należy natychmiast usunąć. 
Aby zachować gwarancję od plam, powierzchnię 
należy wyczyścić w ciągu siedmiu dni. Aby usunąć 
resztki, spłukać powierzchnię wodą z węża oraz użyć 
ciepłej wody z mydłem i szczotki szczecinowej.

Grzyb i pleśń

Jeśli na powierzchni pozostaną odpady, takie jak pyłek 
i brud, na warstwie biologicznej może wytworzyć się 
pleśń. Do usunięcia pozostałości jedzenia i pleśni zaleca 
się użycie wody z węża oraz ciepłej wody z mydłem i 
miękkiej szczotki szczecinowej.

Używanie wody pod 
ciśnieniem

Myjka ciśnieniowa, która ma ciśnienie nie większe niż 
3100 psi**, posiada dołączaną/regulowaną szczotkę oraz  
zasobnik do mydła, może być wykorzystywana do usu-
wania brudu, nagromadzonego pyłu i innych rodzajów 
zanieczyszczeń budowlanych. Spryskać powierzchnię 
mydłem, a następnie delikatnie wyszorować każdą 
deskę tarasu miękką szczotką szczecinową. Spryskać/
spłukać każdą deskę, używając końcówki z odległości 
nie mniejszej niż 8 cali (20 cm) od powierzchni tarasu. 
DOKŁADNIE SPŁUKAĆ. Jeżeli na powierzchni tarasu 
pozostanie brudna woda i wyschnie, utworzy się pewna 
warstwa.

Konserwacja balustrad  
Transcend

NIGDY nie używać acetonu ani innych rozpuszczalników 
na balustradach Trex Transcend w celu zachowania 
piękna powierzchni. W przypadki problemów z przeno-
szeniem koloru (z dołączonych przekładek elementów 
dystansujących tralek) należy użyć środków Mr. Clean® 
Magic Eraser® Original lub Magic Eraser® Extra Power.*** 
Do usuwania drobnych zarysowań, śladów lub rys 
używać Dupli-Color Scratch Seal™ Clear Sealer Pen. *****

*Używanie produktów zawierających wybielacz lub kwas rozjaśni powierzchnię Trex. Wstępnie zastosować w 
mało widocznych miejscach w celu sprawdzenia efektu końcowego. Produkty te nie naruszają integralności 
strukturalnej materiałów Trex.

**Używanie wody pod ciśnieniem większym niż 3100 psi może uszkodzić deski i spowoduje unieważnienie 
gwarancji.

***Mr. Clean® i Magic Eraser® są zarejestrowanym znakami handlowymi The Procter and Gamble Company.

****Scratch Seal™ Clear Sealer Pen jest zarejestrowanym znakiem handlowym Dupli-Color® Products Company.
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OGRANICZONA GWARANCJA DOT. PLAMIENIA I BLAKNIĘCIA TREX 
TRANSCEND®, TREX ENHANCE®, TREX CONTOUR® ORAZ TREX® FASCIA

Na warunkach wyszczególnionych poniżej Trex Company Inc. 
(dalej zwane „Trex”) gwarantuje pierwotnemu użytkownikowi 
końcowemu („Nabywcy”) że pokrycia tarasowe, ganki lub 
deski czołowe Trex Transcend®, pokrycia tarasowe lub deski 
czołowe Trex Enhance®, pokrycia tarasowe Trex Contour® 
lub Trex Fascia w zależności od przypadku („Produkt”) będą 
sprawować się w normalnych warunkach użytkowania i 
serwisu, jak następuje: 

Okres gwarancji: Okres niniejszej gwarancji rozpocznie 
się od daty pierwotnego zakupu i zakończy się (1) 
dwadzieścia pięć (25) lat później dla zastosowań 
mieszkaniowych Produktu i (2) dziesięć (10) lat później dla 
zastosowań handlowych Produktu. 

Zastosowanie mieszkaniowe/handlowe: Dla celów 
niniejszej gwarancji „zastosowanie mieszkaniowe” odnosi 
się do montażu produktu w miejscu zamieszkania osoby, a 
„zastosowanie handlowe” odnosi się do montażu produktu 
w każdym innymi miejscu niż miejsce zamieszkania danej 
osoby.

Odporność na blaknięcie: Produkt nie będzie 
blaknąć pod wpływem światła i starzenia w warunkach 
atmosferycznych więcej niż 5 jednostek Delta E (CIE). 

Produkt został tak zaprojektowany, aby był odporny na 
blaknięcie. Żaden materiał nie jest w pełni odporny na 
blaknięcie, jeśli wystawiony jest na długotrwałe działanie 
promieni UV i innych. Produkt został tak zaprojektowany, 
aby był odporny na blaknięcie i w żadnym przypadku nie 
wyblaknie o więcej niż 5 jednostek Delta E (CIE).

Odporność na plamy: Produkt ten będzie odporny na 
trwałe plamy, które powstały w wyniku upadku jedzenia 
lub rozlania napojów, w tym keczupu, musztardy, olejów 
sałatkowych, herbaty, wina, kawy, ponczów owocowych, 
sosów barbecue, tłuszczy, napojów gazowanych oraz 
innych rodzajów pożywienia i napojów, które mogą 
znaleźć się na tarasie mieszkalnym lub grzybów i pleśni 
normalnie występują w środowisku, pod warunkiem, że 
takie substancje zostaną usunięte z Produktu za pomocą 
wody i mydła lub łagodnych środków czyszczących nie 
później niż jeden (1) tydzień od momentu wystawienia 
powierzchni na działanie resztek pożywienia i napojów 
lub pojawienia się grzyba lub pleśni.

Nie naruszając wyżej wymienionych informacji, Trex nie 
gwarantuje, że Produkt jest całkowicie odporny na plamy 
i nie gwarantuje odporności na poplamienia resztkami 
pożywienia lub napojów, które nie są odpowiednio 
usunięte, jak wyszczególniono powyżej w okresie 
jednego (1) tygodnia od wystawienia na działanie resztek. 
Dodatkowo, materiały nieobjęte gwarancją odporności 
na plamy obejmują żrące związki o kwasowym lub 
zasadowym pH, farby lub bejce, silne rozpuszczalniki, 
substancje do usuwania rdzy z metali lub inne niewłaściwe 
substancje, a także substancje niepochodzące z 
pożywienia i napojów, włączając lecz nie ograniczając 
do biocydów, środków grzybobójczych, pożywek dla 
roślin lub środków bakteriobójczych. Grzyby i pleśń mogą 
osadzać się na każdej powierzchni znajdującej się na 
zewnątrz, w tym na Produkcie. Należy okresowo czyścić 
taras, aby usunąć brud i pyłki, które mogą powodować 
powstawanie pleśni i grzybów. Niniejsza gwarancja nie 
obejmuje pleśni i grzybów, które powstały na skutek 
niewłaściwego czyszczenia powierzchni w okresie 
jednego (1) tygodnia od pierwszego pojawienia się.

Standardowa ograniczona gwarancja Trex Company: 
Niniejsza gwarancja jest dodatkiem do standardowej 
Ograniczonej gwarancji Trex company, która obejmuje 
wszystkie Produkty Trex.

Przeniesienie: W odniesieniu od zastosowań 
mieszkaniowych gwarancja może zostać przeniesiona 
jeden (1) raz w okresie pięciu (5) lat od daty pierwotnego 
zakupu przez Nabywcę, na kolejnego nabywcę 
nieruchomości, w której produkty Trex zostały pierwotnie 
zamontowane. W odniesieniu do zastosowań handlowych 
niniejsza gwarancja jest swobodnie przenoszona na 

kolejnych nabywców nieruchomości, w której produkty 
Trex zostały pierwotnie zamontowane.

WYŁĄCZENIA Z OCHRONY GWARANCYJNEJ:

Wystawienia na działanie wysokiej temperatury: 
Bezpośredni lub pośredni kontakt ze źródłem bardzo 
wysokich temperatur (powyżej 275 stopni) może 
spowodować płowienie lub uszkodzić powierzchnię 
Produktu, a rezultaty takiego kontaktu są wyłączone z 
ochrony gwarancyjnej. 

Uszkodzenia powierzchni: Nigdy nie używać 
metalowych łopat lub narzędzi z ostrymi krawędziami 
do usuwania śniegu i lodu z powierzchni produktu. Jeżeli 
powierzchnia Produkt jest uszkodzona lub przebita, 
gwarancja jest nieważna. 

Lakiery i inne materiały stosowane na produkcie: 
Jeżeli na produkt zostaną zastosowane lakiery, farby lub 
inne powłoki, gwarancja będzie nieważna. 

Balustrady: Niniejsza gwarancja nie obejmuje elementów 
balustrad Trex Transcend® .

Inne wykluczenia: Niniejsza gwarancja nie obejmuje sytuacji 
związanych z: (1) niewłaściwym montażem produktów 
Trex i/lub nieprzestrzeganiem wytycznych do montażu 
Trex, włączając lecz nie ograniczając do niewłaściwego 
rozmieszczenia szczelin; (2) użyciem produktów Trex poza 
normalnym użytkowaniem i warunkami serwisowania lub w 
przypadku zastosowania niezalecanego przez Trex i lokalne 
prawo budowlane; (3) przemieszczeniami, zniekształceniami, 
zawaleniami, osiadaniem gruntu lub konstrukcji nośnej, 
na której zamontowane są produkty Trex; (4) jakimkolwiek 
działaniem siły wyższej (tj. powodzi, huraganów, trzęsień 
ziemi, zapalenia itd.); (5) niewłaściwym obsługiwaniem, 
przechowywaniem, niewłaściwym użytkowaniem lub 
zaniedbaniem produktów Trex przez Nabywcę, beneficjenta 
lub osoby trzecie; (6) płowieniem lub odbarwieniem nie na 
powierzchni Produktu przeznaczonej do chodzenia (np. na 
spodzie lub krańcach Produktu); lub (7) normalnym zużyciem.

Procedury składania reklamacji zgodnie z niniejszą 
gwarancją

W celu złożenia reklamacji zgodnie z niniejszą gwarancją 
Nabywca musi wykonać następujące kroki:

1. Jeśli Nabywca zgłasza reklamację z tytułu powyższej 
gwarancji powiązanej z odpornością na plamy, Nabywca 
musi wykonać, co następuje:

(a) Nabywca musi spróbować wyczyścić dany obszar 
tarasu, używając procedur podanych powyżej w okresie 
jednego (1) tygodnia od momentu wystawienia Produktu 
na działanie pożywienia lub napojów lub pierwszego 
pojawienia się grzyba lub pleśni. 

(b) Jeżeli obszar dotknięty problemem pozostaje w 
stanie słusznie uznanym za niesatysfakcjonujący, po tym 
jak Nabywca próbował procedur do czyszczenia, wtedy 
Nabywca musi na własny koszt zatrudnić profesjonalistów 
do czyszczenia. 

(c) Jeżeli obszar dotknięty problemem pozostaje w 
stanie słusznie uznanym za niesatysfakcjonujący, po 
profesjonalnym czyszczeniu, Nabywca może złożyć 
roszczenia gwarancyjne na mocy niniejszej gwarancji, o ile 
zgłoszenie wykonane jest w terminie do trzydziestu (30) 
dni po czyszczeniu przez profesjonalistów.

2. W celu zgłoszenia reklamacji z tytułu niniejszej ograniczonej 
gwarancji, Nabywca lub beneficjent wyśle do Trex, w okresie 
obowiązywania gwarancji określonym powyżej, opis i 
zdjęcia obszaru Produktu dotkniętego wadami, dowód 
zakupu i jeśli zgłoszenie reklamacji odnosi się do gwarancji 
z tytułu odporności na plamy, dowód zgodności produktu z 
paragrafem 1 (powyżej), na podany adres:

Trex Company, Inc. Customer Relations 160 Exeter Drive 
Winchester, VA 22603-8605 USA

3. Po potwierdzeniu przez upoważnionego przedstawiciela 
firmy Trex ważnej reklamacji wyłączną odpowiedzialnością 
firmy Trex będzie, wedle uznania, wymiana wadliwego 
elementu lub zwrot części ceny nabycia zapłaconej 
przez Nabywcę za taki element (nie włączając kosztów 
pierwotnego montażu). Wymieniany materiał będzie 
dostarczony w najbardziej zbliżonym kolorze, wzorze i 
jakości względem materiału wymienianego, jednak Trex 
nie gwarantuje dokładnego dopasowania, ponieważ 
kolory i desenie mogą się zmienić. 

4. Jeżeli ważna reklamacja wykonana jest w okresie 
jedenastu (11) lat z dwudziestopięcioletniego (25) okresu 
po pierwotnym zakupie do celów mieszkaniowych, powrót 
do normalnego stanu będzie podzielony proporcjonalnie. 
Jeśli firma Trex zapewnia materiały na wymianę, może 
wybrać procentową wartość z wyszczególnionych 
poniżej, inaczej spełniając wymagania roszczenia lub 
jeżeli następuje zwrot kosztów ceny zakupu, może wybrać 
zwrot według wartości procentowych desek opisanych 
poniżej, tym samym spełniając wymagania zgłoszenia 
gwarancyjnego. 

ROK ZGŁOSZENIA Z TYTUŁU 
GWARANCJI

PROCENT ZWROTU

11 80%

12 80%

13 80%

14 60%

15 60%

16 60%

17 40%

18 40%

19 40%

20 20%

21 20%

22 20%

23 10%

24 10%

25 10%

5. NINIEJSZA GWARANCJA NIE OBEJMUJE, A FIRMA 
TREX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KOSZTY I 
WYDATKI PONIESIONE W ODNIESIENIU DO USUNIĘCIA 
WADLIWYCH PRODUKTÓW ORAZ MONTAŻU LUB 
WYMIANY MATERIAŁÓW, WŁĄCZAJĄC LECZ NIE 
OGRANICZAJĄC DO ROBOCIZNY I TRANSPORTU.

TREX NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 
ZA UMYŚLNE, UBOCZNE LUB WYNIKŁE SZKODY, 
Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, 
DELIKTOWEJ (WŁĄCZAJĄC, LECZ NIE OGRANICZAJĄC 
DO ZANIEDBANIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI 
BEZWZGLĘDNEJ) LUB INNEJ, A TAKŻE 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ TREX W ODNIESIENIU DO 
WADLIWYCH PRODUKTÓW W ŻADNYM PRZYPADKU 
NIE BĘDZIE WYKRACZAĆ POZA WYMIANĘ TAKIEGO 
PRODUKTU LUB ZWROT CENY ZAKUPU, JAK OPISANO 
POWYŻEJ.

Niektóre lokalne przepisy nie zezwalają na wyłączenie lub 
ograniczenie odpowiedzialności za specjalne, pośrednie, 
przypadkowe lub wtórne szkody, więc powyższe ograniczenie 
lub wyłączenie może nie mieć zastosowania w danej 
jurysdykcji. Niniejsza gwarancja przyznaje użytkownikowi 
określone prawa ustawowe, a użytkownik może również 
posiadać inne prawa, które różnią się w zależności od 
jurysdykcji. Konsumenci posiadają prawa ustawowe 
zgodne ze stosowanym państwowym prawodawstwem 
regulującym sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Niniejsza 
gwarancja nie wpływa na te prawa.

Copyright © 2014 Trex Company, Inc.
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