
Zalety systemowych profili  

tarasowych i balkonowych PERFECTA. 

     zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rozdział 4 § 315, a także zgodnie 
ze zmianami Prawa Budowlanego obowiązującymi od 01.07.2013r prawidłowo zaprojektowany i 
wykonany taras lub balkon nie powinien być przyczyną zawilgocenia w części obiektów 
budowlanych lub na powierzchniach w obrębie tych obiektów, a także, aby opady atmosferyczne nie 
powodowały zagrożenia zdrowia i higieny użytkowania.  

Oznacza to, że konstrukcja tarasu i użyte do jego wykonania materiały powinny zapewniać szybkie i 
skuteczne  odprowadzenie wody oraz wilgoci z każdej jego warstwy.  Na drodze spływającej wody i 
wilgoci nie powinno  być żadnych przegród, które mogłyby być przeszkodą w naturalnym spływie. 
Także profile okapowe podlegają tym wymogom i w związku z tym ich kształt powinien być taki, aby w 
żaden sposób nie ograniczał ani nie stwarzał w przyszłości możliwości zastoju lub ograniczenia 
swobodnego spływu wody i wilgoci (np. w niektórych rozwiązaniach poprzez zatkanie otworów 
odpływowych w wskutek wysolenia, osadzania się wapnia lub pozostałości zaprawy klejowej na tych 
elementach profilu). 

takie warunki spełniają systemowe profile okapowe PERFECTA, poniżej kilka ich zalet: 

1/profile skuteczne: 

-zapewniają szybkie, skuteczne odprowadzanie wody i wilgoci z wszystkich warstw tarasu, (zalecane 
w polskich warunkach klimatycznych), 

-optymalny kształt, brak przegród, szczelin  w których mogą osadzać się wysolenia zmniejszające 
możliwości odprowadzania wilgoci, a efekcie brak możliwości tworzenia się zastoisk wody w obrębie 
profilu przy krawędzi posadzki, 

-profile pozwalają na ograniczenie ilości warstw na tarasie, a przez to ograniczenie do minimum 
grubości zaprawy klejowej pod płytkami w której możliwe jest gromadzenie się wilgoci,  

2/profile trwałe:  

- wykonane z wysokiej jakości materiałów w pełni odpornych na korozję: 

a/aluminium zabezpieczonego dodatkowo antykorozyjnie przez chromianowanie 
z  naniesioną  warstwą powłoki poliestrowej o optymalnej grubości, trwałej na oddziaływanie 
zewnętrznych warunków atmosferycznych,  

b/profile wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.  

- odpowiedni kształt i grubości profili zapewniają optymalną ich sztywność co umożliwia ich właściwe 
osadzenie i gwarantuje skuteczne odwodnienie posadzki balkonu/tarasu, 

-skutecznie zastępują dotychczas stosowane obróbki blacharskie z mało trwałych materiałów, które są 
jedną z przyczyn małej trwałości tarasów i balkonów. 

3/profile o dużej różnorodności zastosowań, mogą być zastosowane do większości posadzek 
na tarasach i balkonach: 

- do posadzek wyklejanych z  gresów oraz płytek (dodatkowa zaleta, możliwość przyklejania gresów o 
dowolnych grubościach), 



- profile w wersji do gięcia PKflex umożliwiające zastosowanie do półokrągłych balkonów i tarasów 
bez konieczności wykonywania szablonów przed ich zamówieniem i montażem. 

- w przypadku konieczności zastosowania rynien system PERFECTA oferuje profile do których można 
montować rynny PCV, Alu stal itp. większości producentów dostępnych na rynku polskim. 

- profile z możliwością zastosowania posadzek z żywic.  

- profile z zastosowaniem w systemach drenażowych z posadzkami drewnianymi, kompozytowymi lub 
płytami na wspornikach. 

Ważne: zastosowana nowoczesna, innowacyjna technologia produkcji umożliwia 

modyfikacje kształtu i wymiarów profili co pozwala produkować profile dopasowane do 

indywidualnych potrzeb inwestycji. 

 4/profile łatwe w montażu, przyjazne dla wykonawcy:  

- ograniczają do minimum powstanie błędów wykonawczych podczas ich montażu,  

- kompletny system w zależności od rodzaju profili składa się z: profili prostych, profili do łuków, 
łączników, narożników zewnętrznych i wewnętrznych o kącie stałym 90° i 135°, opcjonalnie 
narożników zewnętrznych i wewnętrznych  o kącie regulowanym, odbojników przyściennych, 
(szczegóły specyfikacji w aktualnym cenniku). 

- systemowe narożniki zewnętrzne i wewnętrzne w serii PERFECTA PK i PKflex mogą mieć 
regulowany kąt rozwarcia, co bardzo ułatwia montaż oraz poszerza zakres zastosowania w 
budownictwie (np. pozwala eliminować wcześniejsze błędy w wykonaniu płyt balkonowych). Oprócz 
profili o standardowych wymiarach i kolorach istnieje możliwość wykonania profili o wymiarach 
nietypowych oraz o innych kolorach z palety RAL. 

- można stosować izolacje przeciwwilgociowe różnych systemów i producentów,  

5/ przyjazne dla architektów i projektantów:  

- profile posiadają dokumentację techniczną w wersji papierowej i elektronicznej (wersja elektroniczna 
do pobrania w plikach PDF oraz .dwg ułatwiająca korzystanie przy pracach projektowych). 

6/ przyjazne dla środowiska: 

- energooszczędny proces produkcji przyjazny dla środowiska naturalnego.  

 


