
Układanie na trawie
• 20 mm płyta | trawnik 
• 50 mm żwir 4–8 mm 
• ziemia

Układanie na żwirze dla stref 
pieszych
• 20 mm płyta (szerokość spoiny ustawiamy  
 krzyżykami 3–4 mm) 
• 50 mm żwir 4–8 mm 
• 200 mm zagęszczony żwir 8–16 mm 
• zagęszczona ziemia

Układanie na żwirze dla strefy podjazdów 
i parkingów (do 3,5 t)
• 30 mm płyta (szerokość spoiny ustawiamy  
 krzyżykami 3–4 mm) 
• 50 mm żwir 4–8 mm 
• 50 mm zagęszczony żwir 8–16 mm 
• 200 mm zagęszczony żwir 16–32 mm 
• zagęszczona ziemia 
• krawężnik (obramowuje płyty, osadzony w betonowym  
 podłożu na gł. 100 mm)

Układanie na podstawkach na podłożu 
betonowym dla stref pieszych
• 20 mm płyta 
• podstawki 
• hydroizolacja (PCV folia, papa asfaltowa SBS,  
 końcowa szpachla hydroizolacyjna) 
• geowłóknina 

• beton

Autoryzowany sprzedawca:

CZ/021/003

Zalecenia i więcej informacji o układaniu na trawniku, żwirze i podporach znajduje się na www.rako.cz/pl
Filmy instruktażowe na temat układania płytek na zewnątrz znajdują się na naszym kanale          wwwRAKOcz na YouTube

30mm 20mm

Kompleksowe  
rozwiązania  
na zewnątrz: 

Ogród i podwórze

Chodnik

Taras i balkon

Baseny i otoczenie

Podjazd i miejsca parkingowe

Przestrzeń publiczna
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DAR66735
PEI 5
mat

DAR69735
PEI 5  
mat

DAR66737
PEI 5 
mat

DAR69737
PEI 5  
mat

DAR66739
PEI 4
mat

DAR66736
PEI 4
mat

DAR66738
PEI 4
mat

DAR69738
PEI 4
mat

beżowa 

szara 

czarna 

brązowa

ciemno szara

quarzit outdoor

60×60

  R11

 B

 V3

quarzit outdoor

* Produkcja na zamówienie.

DCH66736* brązowa
DCH66735* beżowa
DCH66737*  szara
DCH66738* ciemno szara
DCH66739* czarna  
mat



piazzetta outdoor

beżowa jasnoszary

czarna

DAR66789 
mat

DAR66787 
mat

DAR66788 
mat

60×60

  R11

 B

 V3

piazzetta outdoor

* Produkcja na zamówienie.

DCH66787* beżowa
DCH66788* jasnoszary
DCH66789* czarna 
mat



30mm 20mm

Kompleksowe 
rozwiązania  
na zewnątrz  
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szara ciemno szara

beżowa szara 

Produkt
ks/m2 kg/m2

cm

W

mm

płytki podłogowe (QUARZIT, REBEL, SALOON 20 mm) 60×60 598×598×20 EN 14411:2016, annex G BIa GL 2 2,8 0,72 30 21,60 32,0 44,4 985 
płytki podłogowe (KAAMOS, PIAZZETTA)  60×60     598×598×20   EN 14411:2016, annex G Bla UGL    2    2,8    0,72    30     21,60     32,0     44,4     985 
płytki podłogowe (QUARZIT 30 mm) 60×60  595×595×30 EN 14411:2016, annex G BIa GL     2 2,8 0,72 22 15,84 48,4 67,2 1 065 
płytka schodowa 60×60 598×598×20 STO č.030 - 049916 2 - - - - 32,0 - -  

DAR66589 
mat

beżowo-szara

DAR66586 
mat

beżowa

DAR66585 
mat

kość słoniowa

DAR66588 
mat

czarna

DAR66587 
mat

szara

DAR66741  
PEI 5
mat

DAR66743  
PEI 5
mat

DAR66742  
PEI 4
mat

DCH66741  
mat

60×60

 R11

 B

 V3

rebel outdoor kaamos outdoor kaamos outdoor

60×60

  R11

 B

 V3

* Produkcja na zamówienie.

DCH66587* szara
DCH66585* kość słoniowa
DCH66586* beżowa
DCH66588* czarna 
DCH66589* beżowo-szara 
mat

* Produkcja na zamówienie.



saloon outdoor

60×60

  R11

 B

 V3

saloon outdoor

* Produkcja na zamówienie.

Układanie na trawie
Trwałe rozwiązanie stref pieszych w ogrodzie, ścieżek lub pergoli. Przy 
układaniu płyt ceramicznych stosujemy żwir, który w odróżnieniu od piasku 
nie nasiąka wodą i nie zwiększa aż tak swojej objętości na mrozie.  Warstwa 
żwiru o frakcji 4–8 mm powinna sięgać 50 mm. Płyty RAKO OUTDOOR 
grubości 2 cm są zabezpieczone przed przesuwaniem ziemią i żwirem, 
a wykończone trawą lub otoczakami płynnie łączą się z otoczeniem.

Układanie na żwirze
Ekologiczne rozwiązanie ścieżek, tarasów, pergol lub miejsc do parkowania. 
Dzięki przepuszczalnemu podłożu pozwalamy wodzie przeniknąć do  ziemi, 
a  nie odprowadzamy jej z ekosystemu poprzez kanalizację. Przed 
układaniem najpierw usuwamy ziemię. Dno podłoża powinno wykazywać 
2 % spad a kolejne warstwy podłoża powinny być tej samej grubości. Układ 
płyt powinien odwzorowywać te 2 % nachylenie, aby ułatwić odprowadzenie 
wody i zanieczyszczeń z ich powierzchni. Układanie rozróżniamy dla ruchu 
pieszego lub pojazdów.
Dla ruchu pieszego, na zagęszczoną ziemię rozgarniamy żwir o frakcji 
8–16 mm na wysokość 200 mm, który również zagęszczamy. Drugą warstwę 
utworzy delikatniejszy żwir o frakcji 4–8 mm, na wysokość 50  mm, który 
równomiernie rozgarniemy z  wymaganym spadem i już nie zagęszczamy. 
Płyty RAKO OUTDOOR grubości 2 cm ułożymy na żwirowe podłoże, 
dobijając gumowym młotkiem lub pacą. Do ustalenia szerokości spoin 
stosujemy krzyżyki dystansowe o szerokości 3–4 mm. Spoiny zapewniają 
swobodny odpływ wody z  powierzchni i odparowanie wilgoci z  podłoża. 
Płyty obramujemy otoczakami lub trawnikiem, możemy również zastosować 
krawężniki.
Dla ruchu kołowego, na zagęszczoną ziemię rozgarniamy żwir o frakcji  
16–32 mm na wysokość 200 mm, który również zagęszczamy. Drugą warstwę 
tworzy żwir o frakcji 8–16 mm na wysokość 50 mm, który równomiernie 
rozgarniamy i zagęszczamy. Trzecią warstwę wykonujemy z frakcji 4–8 mm 
na wysokość 50 mm, który równomiernie rozgarniamy i już nie zagęszczamy. 
Płyty RAKO OUTDOOR o grubości 3 cm układamy na żwirowe podłoże, 

Układanie na podstawki
Układanie na podstawkach jest rozwiązaniem na sucho, wykorzystującym 
system podpór tzw. podstawek, przeznaczonym do stosowania 
na  tarasach, dachach lub publicznych strefach pieszych, które zapewnia 
bezproblemowy dostęp do instalacji, odprowadzenia wody lub hydroizolacji 
w trakcie użytkowania. W większości przypadków podstawą nośną 
jest płyta betonowa, która powinna wykazywać 2 % spad od budynku. 
Przed rozłożeniem podstawek najpierw nanosimy na beton warstwę 
hydroizolacyjną. Najczęściej stosuje się hydroizolacyjną folię z PCV 
ze zbrojeniem (min. grubość 1,5 mm). Rzadszym, ale równie dobrym 
rozwiązaniem jest izolacja ze zbrojonej papy asfaltowej SBS (min. grubość 
4 mm) lub pokrywanie powierzchni szpachlą lub masą hydroizolacyjną. 
Pod folię PCV podkładamy geowłókninę, aby obniżyć ryzyko przebicia folii 
od ostrych wypukłościach betonu. Dla gładkiego betonu stosujemy cienką 
geowłókninę o gramaturze 150 g/m2 dla szorstkich powierzchni stosujemy 
materiał o gramaturze 300 g/m2. Źle przygotowana hydroizolacja stanowi 
najczęstszy problem przy układaniu.
Do układania możemy stosować podstawki o regulowanej wysokości 
(z  gwintem) lub o stałej wysokości (nakładane na siebie). Regulowanymi 
podstawkami możemy wyrównać przykładowo skośne tarasy do poziomu. 
Przy stosowaniu podstawek o stałej wysokości nie zalecamy poziomowania. 
Wyrównanie spadu jest trudne a płyty nie są stabilne. Na podstawkach 
układamy płyty RAKO OUTDDOR o grubości 2 cm, gdzie decydujące 
znaczenie ma ich wytrzymałość na złamanie i waga, która wpływa 
na  stabilność powierzchni (1 płyta waży 16 kg). Powierzchnia z płyt 
ułożonych na podstawkach nie jest przeznaczona dla ruchu kołowego, 
a nadaje się tylko dla ruchu pieszego. 

RAKO OUTDOOR – układanie płytek ceramicznych na sucho

dobijając gumowym młotkiem lub pacą. Do  ustalenia szerokości spoin 
stosujemy krzyżyki dystansowe o szerokości 3–4  mm. Do  obramowania 
stosujemy betonowe krawężniki. Zakończenie krawężnikami zapobiega 
poziomemu przemieszczaniu się płyt.

DAR66747
PEI 4
mat

DAR66746
PEI 4
mat

jasnobrązowabeżowa 

DCH66746* beżowa
DCH66747* jasnobrązowa
mat


