
Zdajemy sobie sprawę, ilu problemów może przysporzyć 
nieszczelny taras lub balkon. Przecieki do mieszkań, 
odpadające płytki, skorodowane obróbki i balustrady 
to znane nam problemy. Dlatego opracowaliśmy system, 
d z i ę k i  k t ó r e m u  w s z e l k i e  z m a r t w i e n i a 
dotyczące balkonów i tarasów odejdą w niepamięć.

AQUACONTROL to system, w którym nie używamy mineralnej chemii 
budowlanej, która powoduje z upływem czasu nieestetyczne wykwity. 
Naszą hydroizolację stanowi membrana EPDM, materiał odporny na 
każde warunki atmosferyczne, który po 40 latach od montażu nie 
wykazuje żadnych oznak zużycia. Warstwę wykończeniową stanowią 
płyty na wspornikach, ułożone bez użycia kleju, tworzące stabilną, 
bezpieczną i trwałą nawierzchnię.

W systemie AQUACONTROL jesteśmy w stanie wykonać 
dowolny balkon i taras w wykończeniu płytami lub deską tarasową, 
a także zielony dach, patio nad garażem oraz każdą powierzchnię 
użytkową, która wymaga niezawodnej ochrony przed wodą.

Przykładowy przekrój przez warstwy balkonu ocieplonego:

Płyta tarasowa
Wspornik
Mata drenażowa
Membrana EPDM
Termoizolacja XPS 300
Folia paroizolacyjna
Warstwa spadkowa
Warstwa sczepna
Płyta konstrukcyjna

Balustrada mocowana do czoła płyty

Obróbka aluminiowa AQUAPROFIL

DLACZEGO ?

Korzystamy z produktów
najlepszych europejskich marek,

takich jak: SealEco, Sika, Dörken, Icopal

TECHNOLOGIA JUTRA

NIEZAWODNY SYSTEM
DLA TWOJEGO TARASU I BALKONU

Tak wykonujemy taras w naszym systemie:

1. Na szlichcie przyklejamy paroizolację.

2. Na paroizolacji układamy płyty styropianowe XPS 300.

3. Rozkładamy prefabrykowaną membranę EPDM,
pamiętając o uszczelnieniu połączeń ze ścianą i obróbkami blacharskimi.

4. Układamy matę drenażową. 5. Rozstawiamy wsporniki i układamy płyty.

6. Wykonujemy wykończenia
z dbałością o detale. 

7. Efekt końcowy.
Taras w systemie AQUACONTROL. 

TO NIE TYLKO TECHNOLOGIA.

TO KOMFORT UŻYTKOWANIA

I SPOKÓJ NA LATA.

Skontaktuj się z nami:

www.aquacontrol.com.pl

biuro@aquacontrol.com.pl

telefon: 519 555 061

Jesteś deweloperem, zarządcą nieruchomości,
inwestorem prywatnym?

Umów się z nami na spotkanie, na którym
przedstawimy Ci bliżej naszą działalność

i zaproponujemy ofertę najlepszą dla Ciebie.

TECHNOLOGIA JUTRA

NIEZAWODNY SYSTEM
DLA TWOJEGO TARASU I BALKONU
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dotyczące balkonów i tarasów odejdą w niepamięć.

AQUACONTROL to system, w którym nie używamy mineralnej chemii 
budowlanej, która powoduje z upływem czasu nieestetyczne wykwity. 
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każde warunki atmosferyczne, który po 40 latach od montażu nie 
wykazuje żadnych oznak zużycia. Warstwę wykończeniową stanowią 
płyty na wspornikach, ułożone bez użycia kleju, tworzące stabilną, 
bezpieczną i trwałą nawierzchnię.

W systemie AQUACONTROL jesteśmy w stanie wykonać 
dowolny balkon i taras w wykończeniu płytami lub deską tarasową, 
a także zielony dach, patio nad garażem oraz każdą powierzchnię 
użytkową, która wymaga niezawodnej ochrony przed wodą.

Przykładowy przekrój przez warstwy balkonu ocieplonego:

Płyta tarasowa
Wspornik
Mata drenażowa
Membrana EPDM
Termoizolacja XPS 300
Folia paroizolacyjna
Warstwa spadkowa
Warstwa sczepna
Płyta konstrukcyjna

Balustrada mocowana do czoła płyty

Obróbka aluminiowa AQUAPROFIL

DLACZEGO ?

Korzystamy z produktów
najlepszych europejskich marek,

takich jak: SealEco, Sika, Dörken, Icopal

TECHNOLOGIA JUTRA

NIEZAWODNY SYSTEM
DLA TWOJEGO TARASU I BALKONU

Tak wykonujemy taras w naszym systemie:

1. Na szlichcie przyklejamy paroizolację.

2. Na paroizolacji układamy płyty styropianowe XPS 300.

3. Rozkładamy prefabrykowaną membranę EPDM,
pamiętając o uszczelnieniu połączeń ze ścianą i obróbkami blacharskimi.

4. Układamy matę drenażową. 5. Rozstawiamy wsporniki i układamy płyty.

6. Wykonujemy wykończenia
z dbałością o detale. 

7. Efekt końcowy.
Taras w systemie AQUACONTROL. 

TO NIE TYLKO TECHNOLOGIA.

TO KOMFORT UŻYTKOWANIA

I SPOKÓJ NA LATA.

Skontaktuj się z nami:

www.aquacontrol.com.pl

biuro@aquacontrol.com.pl

telefon: 519 555 061

Jesteś deweloperem, zarządcą nieruchomości,
inwestorem prywatnym?

Umów się z nami na spotkanie, na którym
przedstawimy Ci bliżej naszą działalność

i zaproponujemy ofertę najlepszą dla Ciebie.

TECHNOLOGIA JUTRA

NIEZAWODNY SYSTEM
DLA TWOJEGO TARASU I BALKONU

Zdajemy sobie sprawę, ilu problemów może przysporzyć 
nieszczelny taras lub balkon. Przecieki do mieszkań, 
odpadające płytki, skorodowane obróbki i balustrady 
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d z i ę k i  k t ó r e m u  w s z e l k i e  z m a r t w i e n i a 
dotyczące balkonów i tarasów odchodzą w niepamięć.
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Tak wykonujemy taras w naszym systemie:

1. Na warstwie spadkowej przyklejamy folię paroizolacyjną.

2. Na paroizolacji układamy płyty styropianowe XPS 300.



Zdajemy sobie sprawę, ilu problemów może przysporzyć 
nieszczelny taras lub balkon. Przecieki do mieszkań, 
odpadające płytki, skorodowane obróbki i balustrady 
to znane nam problemy. Dlatego opracowaliśmy system, 
d z i ę k i  k t ó r e m u  w s z e l k i e  z m a r t w i e n i a 
dotyczące balkonów i tarasów odejdą w niepamięć.

AQUACONTROL to system, w którym nie używamy mineralnej chemii 
budowlanej, która powoduje z upływem czasu nieestetyczne wykwity. 
Naszą hydroizolację stanowi membrana EPDM, materiał odporny na 
każde warunki atmosferyczne, który po 40 latach od montażu nie 
wykazuje żadnych oznak zużycia. Warstwę wykończeniową stanowią 
płyty na wspornikach, ułożone bez użycia kleju, tworzące stabilną, 
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Tak wykonujemy taras w naszym systemie:

1. Na warstwie spadkowej przyklejamy folię paroizolacyjną.

2. Na paroizolacji układamy płyty styropianowe XPS 300.

Tak wykonujemy taras w naszym systemie:

3. Rozkładamy prefabrykowaną membranę EPDM,
pamiętając o uszczelnieniu połączeń ze ścianą i obróbkami blacharskimi.

Tak wykonujemy taras w naszym systemie:

Wykonujemy uszczelnienia obróbek i wpustów dachowych 
tylko przy użyciu uszczelniaczy zalecanych przez producenta membrany.

Tak wykonujemy taras w naszym systemie:

4. Układamy matę drenażową.

5. Rozstawiamy wsporniki i układamy płyty.

Tak wykonujemy taras w naszym systemie:

6. Poziomujemy płyty aby uzyskać równą nawierzchnię.

7. Wykonujemy wykończenia z dbałością o najmniejsze detale.

Tak wykonujemy taras w naszym systemie:

8. Efekt końcowy. Taras wykonany w systemie AQUACONTROL.

Tak wykonujemy taras w naszym systemie:

6. Poziomujemy płyty aby uzyskać równą nawierzchnię.

7. Wykonujemy wykończenia z dbałością o najmniejsze detale.

Tak wykonujemy taras w naszym systemie:

3. Rozkładamy prefabrykowaną membranę EPDM,
pamiętając o uszczelnieniu połączeń ze ścianą i obróbkami blacharskimi.
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TECHNOLOGIA JUTRA

NIEZAWODNY SYSTEM
DLA TWOJEGO TARASU I BALKONU

Zdajemy sobie sprawę, ilu problemów może przysporzyć 
nieszczelny taras lub balkon. Przecieki do mieszkań, 
odpadające płytki, skorodowane obróbki i balustrady 
to znane nam problemy. Dlatego opracowaliśmy system, 
d z i ę k i  k t ó r e m u  w s z e l k i e  z m a r t w i e n i a 
dotyczące balkonów i tarasów odchodzą w niepamięć.

AQUACONTROL to system, w którym nie używamy mineralnej chemii 
budowlanej, która powoduje z upływem czasu nieestetyczne wykwity. 
Naszą hydroizolację stanowi membrana EPDM, materiał odporny na 
każde warunki atmosferyczne, który po 40 latach od montażu nie 
wykazuje żadnych oznak zużycia. Warstwę wykończeniową stanowią 
płyty na wspornikach, ułożone bez użycia kleju, tworzące stabilną, 
bezpieczną i trwałą nawierzchnię.

W systemie AQUACONTROL jesteśmy w stanie wykonać 
dowolny balkon i taras w wykończeniu płytami lub deską tarasową, 
a także zielony dach, patio nad garażem oraz każdą powierzchnię 
użytkową, która wymaga niezawodnej ochrony przed wodą.

Przykładowy przekrój przez warstwy balkonu ocieplonego:

Płyta tarasowa
Wspornik
Mata drenażowa
Membrana EPDM
Termoizolacja XPS 300
Folia paroizolacyjna
Warstwa spadkowa
Warstwa sczepna
Płyta konstrukcyjna

Balustrada mocowana do czoła płyty

Obróbka aluminiowa AQUAPROFIL

DLACZEGO ?

Korzystamy z produktów
najlepszych europejskich marek,

takich jak: SealEco, Sika, Dörken, Icopal

Tak wykonujemy taras w naszym systemie:

1. Na warstwie spadkowej przyklejamy folię paroizolacyjną.

2. Na paroizolacji układamy płyty styropianowe XPS 300.

Tak wykonujemy taras w naszym systemie:

3. Rozkładamy prefabrykowaną membranę EPDM,
pamiętając o uszczelnieniu połączeń ze ścianą i obróbkami blacharskimi.

Tak wykonujemy taras w naszym systemie:

Wykonujemy uszczelnienia obróbek i wpustów dachowych 
tylko przy użyciu uszczelniaczy zalecanych przez producenta membrany.

Tak wykonujemy taras w naszym systemie:

4. Układamy matę drenażową.

5. Rozstawiamy wsporniki i układamy płyty.

Tak wykonujemy taras w naszym systemie:

6. Poziomujemy płyty aby uzyskać równą nawierzchnię.

7. Wykonujemy wykończenia z dbałością o najmniejsze detale.

Tak wykonujemy taras w naszym systemie:

8. Efekt końcowy. Taras wykonany w systemie AQUACONTROL.

Tak wykonujemy taras w naszym systemie:
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7. Wykonujemy wykończenia z dbałością o najmniejsze detale.
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tylko przy użyciu uszczelniaczy zalecanych przez producenta membrany.
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odpadające płytki, skorodowane obróbki i balustrady 
to znane nam problemy. Dlatego opracowaliśmy system, 
d z i ę k i  k t ó r e m u  w s z e l k i e  z m a r t w i e n i a 
dotyczące balkonów i tarasów odejdą w niepamięć.

AQUACONTROL to system, w którym nie używamy mineralnej chemii 
budowlanej, która powoduje z upływem czasu nieestetyczne wykwity. 
Naszą hydroizolację stanowi membrana EPDM, materiał odporny na 
każde warunki atmosferyczne, który po 40 latach od montażu nie 
wykazuje żadnych oznak zużycia. Warstwę wykończeniową stanowią 
płyty na wspornikach, ułożone bez użycia kleju, tworzące stabilną, 
bezpieczną i trwałą nawierzchnię.

W systemie AQUACONTROL jesteśmy w stanie wykonać 
dowolny balkon i taras w wykończeniu płytami lub deską tarasową, 
a także zielony dach, patio nad garażem oraz każdą powierzchnię 
użytkową, która wymaga niezawodnej ochrony przed wodą.

Przykładowy przekrój przez warstwy balkonu ocieplonego:

Płyta tarasowa
Wspornik
Mata drenażowa
Membrana EPDM
Termoizolacja XPS 300
Folia paroizolacyjna
Warstwa spadkowa
Warstwa sczepna
Płyta konstrukcyjna

Balustrada mocowana do czoła płyty

Obróbka aluminiowa AQUAPROFIL

DLACZEGO ?

Korzystamy z produktów
najlepszych europejskich marek,

takich jak: SealEco, Sika, Dörken, Icopal

TECHNOLOGIA JUTRA

NIEZAWODNY SYSTEM
DLA TWOJEGO TARASU I BALKONU

Tak wykonujemy taras w naszym systemie:

1. Na szlichcie przyklejamy paroizolację.

2. Na paroizolacji układamy płyty styropianowe XPS 300.

3. Rozkładamy prefabrykowaną membranę EPDM,
pamiętając o uszczelnieniu połączeń ze ścianą i obróbkami blacharskimi.

4. Układamy matę drenażową. 5. Rozstawiamy wsporniki i układamy płyty.

6. Wykonujemy wykończenia
z dbałością o detale. 

7. Efekt końcowy.
Taras w systemie AQUACONTROL. 

TO NIE TYLKO TECHNOLOGIA.

TO KOMFORT UŻYTKOWANIA

I SPOKÓJ NA LATA.

Skontaktuj się z nami:

www.aquacontrol.com.pl

biuro@aquacontrol.com.pl

telefon: 519 555 021

Jesteś deweloperem, zarządcą nieruchomości,
inwestorem prywatnym?

Umów się z nami na spotkanie, na którym
przedstawimy Ci bliżej naszą działalność

i zaproponujemy ofertę najlepszą dla Ciebie.

TECHNOLOGIA JUTRA

NIEZAWODNY SYSTEM
DLA TWOJEGO TARASU I BALKONU

Zdajemy sobie sprawę, ilu problemów może przysporzyć 
nieszczelny taras lub balkon. Przecieki do mieszkań, 
odpadające płytki, skorodowane obróbki i balustrady 
to znane nam problemy. Dlatego opracowaliśmy system, 
d z i ę k i  k t ó r e m u  w s z e l k i e  z m a r t w i e n i a 
dotyczące balkonów i tarasów odchodzą w niepamięć.

AQUACONTROL to system, w którym nie używamy mineralnej chemii 
budowlanej, która powoduje z upływem czasu nieestetyczne wykwity. 
Naszą hydroizolację stanowi membrana EPDM, materiał odporny na 
każde warunki atmosferyczne, który po 40 latach od montażu nie 
wykazuje żadnych oznak zużycia. Warstwę wykończeniową stanowią 
płyty na wspornikach, ułożone bez użycia kleju, tworzące stabilną, 
bezpieczną i trwałą nawierzchnię.

W systemie AQUACONTROL jesteśmy w stanie wykonać 
dowolny balkon i taras w wykończeniu płytami lub deską tarasową, 
a także zielony dach, patio nad garażem oraz każdą powierzchnię 
użytkową, która wymaga niezawodnej ochrony przed wodą.

Przykładowy przekrój przez warstwy balkonu ocieplonego:

Płyta tarasowa
Wspornik
Mata drenażowa
Membrana EPDM
Termoizolacja XPS 300
Folia paroizolacyjna
Warstwa spadkowa
Warstwa sczepna
Płyta konstrukcyjna

Balustrada mocowana do czoła płyty

Obróbka aluminiowa AQUAPROFIL

DLACZEGO ?

Korzystamy z produktów
najlepszych europejskich marek,

takich jak: SealEco, Sika, Dörken, Icopal

Tak wykonujemy taras w naszym systemie:

1. Na warstwie spadkowej przyklejamy folię paroizolacyjną.

2. Na paroizolacji układamy płyty styropianowe XPS 300.

Tak wykonujemy taras w naszym systemie:

3. Rozkładamy prefabrykowaną membranę EPDM,
pamiętając o uszczelnieniu połączeń ze ścianą i obróbkami blacharskimi.

Tak wykonujemy taras w naszym systemie:

Wykonujemy uszczelnienia obróbek i wpustów dachowych 
tylko przy użyciu uszczelniaczy zalecanych przez producenta membrany.

Tak wykonujemy taras w naszym systemie:

4. Układamy matę drenażową.

5. Rozstawiamy wsporniki i układamy płyty.

Tak wykonujemy taras w naszym systemie:

6. Poziomujemy płyty aby uzyskać równą nawierzchnię.

7. Wykonujemy wykończenia z dbałością o najmniejsze detale.

Tak wykonujemy taras w naszym systemie:

8. Efekt końcowy. Taras wykonany w systemie AQUACONTROL.

Tak wykonujemy taras w naszym systemie:

6. Poziomujemy płyty aby uzyskać równą nawierzchnię.

7. Wykonujemy wykończenia z dbałością o najmniejsze detale.

Tak wykonujemy taras w naszym systemie:

3. Rozkładamy prefabrykowaną membranę EPDM,
pamiętając o uszczelnieniu połączeń ze ścianą i obróbkami blacharskimi.

TO NIE TYLKO TECHNOLOGIA.

TO KOMFORT UŻYTKOWANIA

I SPOKÓJ NA LATA.

Skontaktuj się z nami:

www.aquacontrol.com.pl

biuro@aquacontrol.com.pl

telefon: 519 555 021

Jesteś deweloperem, zarządcą nieruchomości,
inwestorem prywatnym?

Umów się z nami na spotkanie, na którym
przedstawimy Ci bliżej naszą działalność

i zaproponujemy ofertę najlepszą dla Ciebie.


