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DESEK TARASOWYCH



Wywodząca się z Danii firma DLH od ponad trzydziestu 

lat jest marką kojarzoną nie tylko z drewnem 

oraz produktami drewnopochodnymi, ale także 

z najwyższym profesjonalizmem, energią, otwartością 

i odpowiedzialnością tworzących ją ludzi. Ich pomysły, 

idee, umiejętności i odwaga pozwoliły DLH rozwijać się 

i  skutecznie podbijać międzynarodowe rynki , 

przestrzegając przy tym niezmiennie wysokich 

standardów w kwestii ochrony środowiska, praw 

człowieka oraz odpowiedzialności społecznej.

 

Drewno jest fundamentem, na którym powstało DLH. 

Dlatego firma szczególną uwagę przywiązuje do 

odpowiedzialności za naturę: odpowiedzialnej 

gospodarki leśnej, ochrony lasów i zachowania 

równowagi w ekosystemach. Potwierdza to najbardziej 

prestiżowy certyfikat kontroli pochodzenia produktu 
®drzewnego na świecie: FSC  .     

Z pasji do drewna Odpowiedzialność za naturę

2

Pytaj o certyfikowane 
®produkty FSC  w naszej ofercie.

DLH istnieje od 1990 roku. Przez te 30 lat firma zdobyła 

pozycję lidera wśród dostawców drewna egzotycznego 

i krajowego na polskim rynku. Stało się tak, ponieważ 

najważniejszymi celami jej działania są profesjonalna 

obsługa klientów oraz dostarczanie im produktów 

najwyższej jakości. Dziś DLH to zespół specjalistów – 

doświadczonych i dysponujących rozległą wiedzą na temat 

drewna oraz wytwarzanych z niego produktów. To także 

rozbudowana sieć sprzedaży na terenie całego kraju 

ułatwiająca wygodne dokonywanie zakupów i wybór 

z niezwykle szerokiej oferty. DLH to sprawna logistyka, 

terminowość i jak najbardziej dogodna dla klienta forma 

dostaw.

Wyjątkowa oferta

W ofercie DLH znajdują się kompozytowe oraz drewniane 

deski tarasowe, deski elewacyjne, podłogi drewniane, blaty 

klejone, kantówka, drewno konstrukcyjne, tarcica, płyty 

i sklejki. Ponadto gamę desek tarasowych uzupełnia 

szeroki wybór produktów, akcesoriów oraz rozwiązań 

ułatwiających montaż i pielęgnację tarasu. Dopasowane i 

wytrzymałe systemy montażowe gwarantują naszym 

klientom zadowolenie i komfort użytkowania pięknego 

tarasu przez długie lata. 

Profesjonalna obsługa,
produkt najwyższej jakości
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Zainspiruj się

Odpowiednio urządzony taras czy balkon to miejsce, gdzie 

możemy wypocząć i przyjemnie spędzić czas. Komfortowe 

meble, ozdobne rośliny w donicach, parasole i markizy 

chroniące nas przed intensywnym słońcem, stół, przy którym 

można wypić poranną kawę lub spędzić wieczór 

z przyjaciółmi, dekoracyjne dodatki: lampiony, świece, 

kolorowe poduszki - to wszystko pozwala odetchnąć 

i stworzyć domową strefę relaksu. Urządzając naszą 

przydomową oazę warto sięgnąć po sprawdzone, praktyczne, 

trwałe i odporne na warunki atmosferyczne rozwiązania. 

Taras wymaga starannego doboru materiałów jeśli chcemy 

użytkować go przez wiele lat, nie martwiąc się o konserwację. 

Dlatego warto wybrać deski kompozytowe.

Taras - strefa  relaksu

Deski kompozytowe to rozwiązanie dla tych, którym zależy 

na wyjątkowym efekcie i estetyce. Dostępne w wielu 

kolorach, rodzajach wykończenia i profilach, pozwalają 

dowolnie zaaranżować balkon, taras, patio, schody i podesty, 

a także otoczenie basenu w sposób idealnie zharmonizowany 

z architekturą budynku oraz jego otoczeniem. Ze względu na 

walory praktyczne i wysokie właściwości techniczne, deski 

kompozytowe warto polecić w przypadku apartamentów, 

hoteli, pensjonatów, a także wszelkiego rodzaju obiektów 

użyteczności publicznej. Kawiarniane ogródki i tarasy 

restauracji wykonane z desek kompozytowych, będą 

przyciągać gości wyjątkowo atrakcyjnym wyglądem.

Estetyczne i wszechstronne

DLH oferuje swoim klientom szeroką gamę kompozytowych 

desek tarasowych. Dzięki elementom montażowym budowa 

tarasu jest łatwa i szybka, a finalny efekt – bardzo trwały 

i solidny. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące 

wyboru, montażu i korzystania z kompozytowych desek 

tarasowych, przedstawiciele DLH chętnie udzielą Państwu 

wszelkich potrzebnych informacji. Ponadto w DLH istnieje 

m o ż l i w o ś ć  z a m ó w i e n i a  d e s e k  ko m p o z y t o w y c h 

w niestandardowych długościach, dopasowanych do 

wymagań projektu.
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Stwórz swój taras z nami
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Dlaczego warto wybrać 

kompozytową 
deskę tarasową?

Trwałość i wytrzymałość – deski odporne na ścieranie, 
działanie zewnętrznych sił mechanicznych.

Wszechstronność zastosowania: balkony, tarasy, 
prywatne domy, hotele, restauracje, miejsca użyteczności 
publicznej, itd.

Odporność na zmienne warunki atmosferyczne, gnicie, 
butwienie, atak grzybów i insektów.

Długoletnia gwarancja producenta – aż do 25 lat.

Wysoka jakość i powtarzalność wyrobu, deski jednolite 
pod względem koloru.

Różnorodne profile i wykończenia – gładkie, ryflowane, z 
wytłoczoną strukturą drewna, szlifowane lub 
szczotkowane.

Wysokie walory estetyczne – deska kompozytowa 
doskonale imituje prawdziwe drewno.

Łatwy montaż.

Niewidoczny system montażu za pomocą ukrytych 
klipsów co podnosi estetykę tarasu.

Nie wymaga konserwacji: malowania, olejowania ani 
żadnej impregnacji, dzięki czemu możemy zaoszczędzić 
czas i pieniądze.

Bezpieczeństwo użytkowania – deski posiadają 
antypoślizgową powierzchnię uzyskaną poprzez 
ryflowanie, szlifowanie lub szczotkowanie.

Deski proste, pozbawione sęków i spękań. Nie 
odkształcają się, nie ulegają wypaczeniom ani nie 
rozwarstwiają się.

Bezpieczeństwo – oferowane przez nas produkty 
posiadają wszelkie niezbędne aprobaty, oceny 
techniczne, deklaracje, certyfikaty i badania.
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Deski z kolekcji LUNA są wyprodukowane z włókien 
bambusowych (trwały i szybko odnawialny naturalny 
surowiec drzewny), tworzyw sztucznych oraz substancji 
uszlachetniających, łącząc najlepsze właściwości każdego 
z tych komponentów i uzyskując optymalne parametry 
użytkowania. W efekcie powstaje wytrzymała, odporna 
na działanie czynników atmosferycznych deska tarasowa, 
która nie ulega biodegradacji. 10-letnia obecność deski LUNA 
na rynku jest potwierdzeniem uznania wśród instalatorów 
oraz wykonawców indywidualnych. 

O b o k  k l a s y c z n y c h ,  b r ą z o w y c h  o d c i e n i  d e s e k  
kompozytowych, dostępna jest również bardziej nowoczesna 
kolorystyka: antracyt oraz szarość. Poza ciekawą kolorystyką 
kolekcja LUNA zwraca uwagę klientów ze względu na duże 
podobieństwo do desek z naturalnego drewna oraz 
charakterystyczny profil z zaokrąglonymi krawędziami 
i szlifowanymi bokami.

Deska kompozytowa 
LUNA 

ZALETY

15-letnia gwarancja producenta

wysokie parametry użytkowe dzięki połączeniu mączki 
bambusowej i HDPE

odporność na korozję oraz grzyby

odporność na niskie i wysokie temperatury

modne wzornictwo i kolorystyka

wygląd zbliżony do desek z naturalnego drewna

czterostronne wykończenie desek (szlifowane dwie 
strony oraz boki)

®certyfikat FSC

antypoślizgowa powierzchnia

nie wymaga konserwacji i malowania

wysoka odporność na promieniowanie UV oraz zmienne 
warunki atmosferyczne

produkt posiada Aprobatę Techniczną wystawioną przez 
ITB 

8 9Deska kompozytowa LUNA ciemny brąz



01 TEAK

02 JASNY BRĄZ
 / REDWOOD

03 CIEMNY
 BRĄZ

04 GRAFIT

05 SZARY

DESKA TARASOWA 
LUNA 

Wymiar: 25 x 150 mm

Długości: 2400/3000/4000 mm

Wykończenie: deska czterostronnie szlifowana

Waga: 2,8 kg/mb
2Zużycie na 1m  tarasu: około 6,5 mb

Zalecany rozstaw między legarami: max. 35 cm
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Kolorystyka desek może różnić się od prezentowanej w katalogu.
Poszczególne deski kompozytowe, zwłaszcza te pochodzące z różnych partii produkcyjnych, mogą 
różnić się kolorystycznie.
Przed montażem należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja montażu desek LUNA, dostępną 
na stronie www.dlh.pl
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Legar 

Kątowa listwa wykończeniowa 

Opakowanie:

     100 szt. metalowych klipsów 

     5 szt. metalowych klipsów startowych 

    105 szt. wkrętów

    1 bit

Kolor klipsów: czarny
2Zużycie na 1m  tarasu: około 23 sztuki

Wymiar:   40 x 60 mm

Długości: 3000/4000 mm

Waga: 1,7 kg/mb
2 Zużycie na 1m tarasu: około 2,8 mb 

Dostępne kolory:

Wymiar:   40 x 60 mm

Długości: 2400/3000/4000 mm

Waga: 0,7 kg/mb
2 Zużycie na 1m tarasu: według projektu tarasu

Dostępne kolory:

Zestaw montażowy z metalowymi 
klipsami 

Opakowanie:

     100 szt. plastikowych klipsów 

     5 szt. metalowych klipsów startowych 

    105 szt. wkrętów

    1 bit

Kolor klipsów: brązowy lub czarny
2Zużycie na 1m  tarasu: około 23 sztuki

Zestaw montażowy z plastikowymi 
klipsami 

01 02 03 04 05
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Kolekcja DUNA to najlepsza propozycja dla klientów 
poszukujących kompozytowych desek tarasowych 
w  atrakcyjnej  cenie.

Deski DUNA charakteryzuje struktura podobna 
do naturalnego drewna, dwustronne ryflowanie oraz 
czterostronne wykończenie (szlifowanie). Deski dostępne 
są w pięciu kolorach w odcieniach klasycznego brązu 
i nowoczesnej szarości, co pozwala na indywidualne 
dopasowanie do aranżacji.

Poza walorami estetycznymi produkt cechuje wysoka 
wytrzymałość i odporność na niekorzystne warunki 
atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Deski DUNA 
nie wymagają konserwacji oraz przeprowadzania specjalnych 
zabiegów pielęgnacyjnych, a mimo to na długo zachowują 
swój atrakcyjny wygląd i nie tracą żadnej z posiadanych 
właściwości.

Deska kompozytowa 
DUNA 

ZALETY

10-letnia gwarancja producenta

odporność na korozję oraz grzyby

odporność na niskie i wysokie temperatury 

bardzo atrakcyjna cena

ciekawe wzornictwo i kolorystyka

czterostronne wykończenie desek (szlifowane dwie 
strony oraz boki)

antypoślizgowa powierzchnia

nie wymaga konserwacji i malowania

wysoka odporność na promieniowanie UV oraz zmienne 
warunki atmosferyczne

produkt posiada Krajową Ocenę Techniczną ITB

12 13Deska kompozytowa DUNA teak



01 TEAK

02 JASNY BRĄZ
 / REDWOOD

03 CIEMNY
 BRĄZ

04 GRAFIT

05 SZARY

DESKA TARASOWA 
DUNA 

Wymiar: 21 x 146 mm

Długości: 2400/4000 mm

Wykończenie: deska czterostronnie szlifowana

Waga: 2,3 kg/mb
2Zużycie na 1m  tarasu: około 6,7 mb

Zalecany rozstaw między legarami: max. 30 cm
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Kolorystyka desek może różnić się od prezentowanej w katalogu.
Poszczególne deski kompozytowe, zwłaszcza te pochodzące z różnych partii produkcyjnych, mogą 
różnić się kolorystycznie.
Przed montażem należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja montażu desek DUNA, dostępną 
na stronie www.dlh.pl

Legar 

Kątowa listwa wykończeniowa 

Opakowanie:

     100 szt. metalowych klipsów 

     5 szt. metalowych klipsów startowych 

    105 szt. wkrętów

    1 bit

Kolor klipsów: czarny
2Zużycie na 1m  tarasu: około 25 sztuk

Wymiar:   30 x 50 mm

Długości: 2400/4000 mm

Waga: 1,25 kg/mb
2 Zużycie na 1m tarasu: około 3,0 mb 

Dostępne kolory:

Wymiar:   40 x 60 mm

Długości: 2400/3000/4000 mm

Waga: 0,7 kg/mb
2 Zużycie na 1m tarasu: według projektu tarasu

Dostępne kolory:

Zestaw montażowy z metalowymi 
klipsami 

Opakowanie:

     100 szt. plastikowych klipsów 

     5 szt. metalowych klipsów startowych 

    105 szt. wkrętów

    1 bit

Kolor klipsów: brązowy lub czarny
2Zużycie na 1m  tarasu: około 25 sztuk

Zestaw montażowy z plastikowymi 
klipsami 
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Kolekcja kompozytowych desek GALA została stworzona dla 
klientów, którzy oczekują wysokiej jakości produktu 
w przystępnej cenie. Deski tarasowe GALA produkowane 
są w Polsce przy użyciu innowacyjnej technologii koekstruzji 
zapewniającej wysokie parametry użytkowania. Deski GALA 
charakteryzuje wysoka odporność na ścieranie, siły 
mechaniczne oraz zmienne warunki atmosferyczne, czego 
potwierdzenie stanowi 25-letnia gwarancja producenta. 
Profile z tej kolekcji spełniają również wysokie wymagania 
w zakresie trudnopalności oraz antypoślizgowości, dzięki 
czemu mogą być stosowane w miejscach przestrzeni 
publicznej.

Deski GALA są produktem dwustronnie szczotkowanym, 
dostępnym w pięciu kolorach wraz z komplementarnym 
systemem akcesoriów.

Deska kompozytowa 
GALA 

ZALETY

25-letnia gwarancja producenta

polski produkt

bardzo dobra relacja ceny do jakości

wysokie parametry użytkowe dzięki połączeniu mączki 
drzewnej i czystego PVC

nie wymaga konserwacji i malowania

wysoka stabilność kolorystyczna dzięki warstwowej 
strukturze budowy i innowacyjnej technologii koekstruzji

wysoka odporność na promieniowanie UV oraz zmienne 
warunki atmosferyczne

odporność na korozję oraz grzyby

antypoślizgowa powierzchnia

odporność na niskie i wysokie temperatury

produkt posiada Krajową Ocenę Techniczną ITB oraz 
atest higieniczny PZH

klasa niepalności B -s1 potwierdzona raportem fl

klasyfikacyjnym ITB

16 17Deska kompozytowa GALA grafit



11 TEAK

12 JASNY BRĄZ
 / REDWOOD

13 CIEMNY
 BRĄZ

14 GRAFIT

15 SZARY

DESKA TARASOWA 
GALA 

Wymiar: 25 x 150 mm

Długości: 2400/4000 mm

Wykończenie: deska dwustronnie szczotkowana

Waga: 2,65 kg/mb
2Zużycie na 1m  tarasu: około 6,5 mb

Zalecany rozstaw między legarami: max. 45 cm
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Kolorystyka desek może różnić się od prezentowanej w katalogu.
Poszczególne deski kompozytowe, zwłaszcza te pochodzące z różnych partii produkcyjnych, mogą 
różnić się kolorystycznie.
Przed montażem należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja montażu desek GALA, dostępną 
na stronie www.dlh.pl

Legar 

Listwa wykończeniowa 

Opakowanie:

     32 szt. metalowych klipsów 

     3 szt. metalowych klipsów startowych 

    35 szt. wkrętów

Kolor klipsów: srebrny
2Zużycie na 1m  tarasu: około 16 sztuki

Wymiar:   30 x 50 mm

Długości: 2400/4000 mm

Waga: 1,25 kg/mb
2 Zużycie na 1m tarasu: około 2,5 mb 

Dostępne kolory:

Wymiar:   5 x 50 mm

Długość: 2400 mm

Waga: 0,4 kg/mb
2 Zużycie na 1m tarasu: według projektu tarasu

Dostępne kolory:

Zestaw montażowy z metalowymi 
klipsami 

11 12 13 14 15

GRAFIT 

19



Kolekcja desek kompozytowych TIMBERNESS produkowana 
jest w Polsce, dzięki czemu możliwa jest realizacja zamówień 
na niestandardowe długości desek. Kolekcja wykonana jest 
z niezwykle trwałego PVC oraz mączki drzewnej, czego 
potwierdzenie stanowi 15-letnia gwarancja producenta. 
Kompozytowe deski TIMBERNESS wytwarzane są przy 
zastosowaniu innowacyjnej technologii koekstruzji. Wysoka 
odporność na korozję i grzyby czynią z desek tarasowych 
TIMBERNESS idealny produkt, polecany do wykorzystania 
w otoczeniu basenów oraz nadmorskich marinach. 
Antypoślizgowa powierzchnia gwarantuje bezpieczeństwo - 
po tarasie można chodzić bez ryzyka poślizgnięcia, nawet gdy 
jest on mokry.

Deski TIMBERNESS są produktem jednostronnie 
szczotkowanym, dostępnym w czterech kolorach wraz 
z komplementarnymi akcesoriami. Na szczególną uwagę 
zasługuje specjalny, niewidoczny system montażu listew 
wykończeniowych.

Deska kompozytowa 
TIMBERNESS 

ZALETY

15-letnia gwarancja producenta

polski produkt

wysokie parametry użytkowe dzięki połączeniu mączki 
drzewnej i czystego PVC

nie wymaga konserwacji i malowania

wysoka stabilność kolorystyczna dzięki warstwowej 
strukturze budowy i innowacyjnej technologii koekstruzji

wysoka odporność na promieniowanie UV oraz zmienne 
warunki atmosferyczne

odporność na korozję oraz grzyby

antypoślizgowa powierzchnia

odporność na niskie i wysokie temperatury

produkt posiada Krajową Ocenę Techniczną ITB

klasa niepalności B -s1 oraz B  (t ) potwierdzona fl roof 1

raportami klasyfikacyjnymi ITB

możliwość zamówienia dowolnej długości deski, nawet 
do 6 metrów

20 21Deska kompozytowa TIMBERNESS szary



21 TEAK

22 CIEMNY
 BRĄZ

23 GRAFIT

24 SZARY

DESKA TARASOWA 
TIMBERNESS 

Wymiar: 25 x 180 mm

Długość: 4000 mm
Możliwość zamówienia desek w niestandardowych długościach.

Wykończenie: deska jednostronnie szczotkowana

Waga: 3,0 kg/mb
2Zużycie na 1m  tarasu: około 5,5 mb

Zalecany rozstaw między legarami: max. 45 cm
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Kolorystyka desek może różnić się od prezentowanej w katalogu.
Poszczególne deski kompozytowe, zwłaszcza te pochodzące z różnych partii produkcyjnych, mogą 
różnić się kolorystycznie.
Przed montażem należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja montażu desek TIMBERNESS
dostępną na stronie www.dlh.pl

Legar 

Rodzaje klipsów: klipsy do legarów kompozytowych oraz płaskie klipsy 

Flat do legarów aluminiowych

Opakowanie 50 szt.:

     50 szt. metalowych klipsów 

    4 szt. klipsów metalowych

    startowych 

    60 szt. wkrętów

Kolor klipsów: srebrny
2Zużycie na 1m  tarasu: około 12 sztuk

Wymiary: 50 x 40 mm (legar standardowy) / 40 x 20 mm (legar niski)

Długość: 4000 mm

Waga: 1,35 kg/mb (legar standardowy) / 0,68 kg/mb (legar niski)
2 Zużycie na 1m tarasu: około 2,5 mb 

Dostępne kolory:

Zestaw montażowy z metalowymi 
klipsami

GRAFIT 
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Legar aluminiowy 
Wymiar: 30 x 35 mm 

Długość: 4000 mm

Waga:  0,78 kg/mb
2 Zużycie na 1m tarasu: około 2,5 mb 

     500 szt. metalowych klipsów 

    40 szt. klipsów  metalowych

    startowych

    600 szt. wkrętów

Kompozytowa listwa wykończeniowa
Wymiar: 12 x 80 mm 

Długość: 4000 mm

Waga: 0,8 kg/mb 
2 Zużycie na 1m tarasu: według projektu tarasu

Dostępne kolory:

21 22 23 24

System montażu listew 
wykończeniowych
Elementy systemu:

     klips ślizgowy

     łącznik PCV

Opakowanie: 1 sztuka
2 Zużycie na 1m tarasu: według projektu tarasu

Opakowanie 500 szt.:



Kompozytowe deski SOLID charakteryzują się litą budową 
(tzn. są pełne w całym przekroju). Dzięki temu nadają 
się idealnie do zastosowania na tarasach o nietypowych, 
z a o k r ą g l o n y c h  i  s k o m p l i k o w a n y c h  k s z t a ł t a c h  
(bez konieczności stosowania tradycyjnych listew 
wykończeniowych).

Lita budowa powoduje, że deski charakteryzują 
się wyjątkowo wysoką wytrzymałością na zginanie. Ponadto 
deski SOLID są odporne na ścieranie i działanie zewnętrznych 
sił mechanicznych, nie ulegają czynnikom atmosferycznym 
ani biologicznym oraz są niepodatne na ingerencję insektów 
oraz grzybów. Deski kompozytowe SOLID są całkowicie 
odporne na działanie wody, mogą więc być z powodzeniem 
stosowane na niezadaszonych tarasach, w okolicach oczek 
wodnych oraz basenów.

Dodatkowo deski z kolekcji SOLID STRUKTURA posiadają 
na jednej stronie wytłoczoną oryginalnie wyglądającą 
strukturę idealnie imitującą usłojenie naturalnego drewna.

Deska kompozytowa 
SOLID oraz
SOLID STRUKTURA 

ZALETY

15-letnia gwarancja producenta

odporność na korozję oraz grzyby

odporność na niskie i wysokie temperatury 

modne wzornictwo i kolorystyka

deska dwustronna (jedna strona drobno ryflowana, druga 
strona gładka lub ze strukturą imitującą usłojenie drewna)

czterostronne wykończenie desek (szlifowane dwie 
strony oraz boki)

dzięki litej budowie doskonale sprawdza się na tarasach o 
skomplikowanych kształtach

nie wymaga konserwacji i malowania

wysoka odporność na promieniowanie UV oraz zmienne 
warunki atmosferyczne

wysoka wytrzymałość na zginanie

antypoślizgowa powierzchnia

produkt posiada Krajową Ocenę Techniczną ITB

24 25Deska kompozytowa SOLID szary



01 TEAK

02 JASNY BRĄZ
 / REDWOOD

03 CIEMNY
 BRĄZ

04 GRAFIT

05 SZARY

DESKA TARASOWA 
SOLID 

Wymiar: 20 x 140 mm

Długości: 2400/4000 mm

Wykończenie: deska czterostronnie szlifowana

Waga: 3,45 kg/mb
2Zużycie na 1m  tarasu: około 6,9 mb

Zalecany rozstaw między legarami: max. 35 cm
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Kolorystyka desek może różnić się od prezentowanej w katalogu.
Poszczególne deski kompozytowe, zwłaszcza te pochodzące z różnych partii produkcyjnych, mogą 
różnić się kolorystycznie.
Przed montażem należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja montażu desek SOLID oraz SOLID 
STRUKTURA, dostępną na stronie www.dlh.pl

Legar 

Kątowa listwa wykończeniowa 

Opakowanie:

     100 szt. metalowych klipsów 

     5 szt. metalowych klipsów startowych 

    105 szt. wkrętów

    1 bit

Kolor klipsów: czarny
2Zużycie na 1m  tarasu: około 23 sztuki

Wymiar:   40 x 60 mm

Długości: 3000/4000 mm

Waga: 1,7 kg/mb
2 Zużycie na 1m tarasu: około 2,8 mb 

Dostępne kolory:

Wymiar:   40 x 60 mm

Długości: 2400/3000/4000 mm

Waga: 0,7 kg/mb
2 Zużycie na 1m tarasu: według projektu tarasu

Dostępne kolory:

Zestaw montażowy z metalowymi 
klipsami 

Opakowanie:

     100 szt. plastikowych klipsów 

     5 szt. metalowych klipsów startowych 

    105 szt. wkrętów

    1 bit

Kolor klipsów: brązowy lub czarny
2Zużycie na 1m  tarasu: około 23 sztuki

Zestaw montażowy z plastikowymi 
klipsami 

27
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PODESTY TARASOWE

DESKI NA STELAŻU

01 TEAK 03 CIEMNY BRĄZ

04 GRAFIT 05 SZARY

DOSTĘPNE KOLORY

Podest 4L Podest 6L Podest MIX BROWN 

Podest kamień Beż Podest sztuczna 
trawa 
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Podest kamień Grafit

Podest STRUKTURA Podest WOODLINE

Podest Akacja

ZALETY PODESTÓW TARASOWYCH ORAZ DESEK NA STELAŻU

Zastępują tradycyjny system desek tarasowych 
montowanych do przygotowanej wcześniej 
konstrukcji z legarów

Prosty i szybki montaż oraz demontaż - łączenie 
kratek oraz desek za pomocą wpustów 
na bokach

Idealny produkt na tarasy i balkony - montaż 
nie wymaga przykręcania desek do podłoża

Możliwość docinania kratek oraz desek 
na wymiar

Bardzo atrakcyjna cena produktu, która zawiera 
w sobie zarówno cenę deski, legarów, 
akcesoriów oraz koszty ekipy montażowej 
(montaż jest bardzo prosty i może być wykonany 
we własnym zakresie)

Materiał odporny na zmienne warunki 
atmosferyczne, gnicie, butwienie, atak grzybów 
i insektów

Wysoka jakość i powtarzalność wyrobu

Możliwość łatwej wymiany pojedynczych 
podestów i desek  w przypadku ich uszkodzenia

Nie wymagają konserwacji, malowania 
i olejowania (jedynie w przypadku kratek 
drewnianych należy lamelki regularnie 
pielęgnować odpowiednimi olejami)

Łatwe w czyszczeniu 

01 TEAK

03 CIEMNY
 BRĄZ

04 GRAFIT

05 SZARY

DESKA TARASOWA 
SOLID STRUKTURA  

Wymiar: 20 x 140 mm

Długości: 2400/4000 mm

Wykończenie: deska czterostronnie szlifowana

Waga: 3,45 kg/mb
2Zużycie na 1m  tarasu: około 6,9 mb

Zalecany rozstaw między legarami: max. 35 cm
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Do montażu desek z kolekcji SOLID STRUKTURA należy stosować
 te same akcesoria co do desek SOLID (strona 27).
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LUNA DUNA GALA TIMBERNESS
SOLID

SOLID STRUKTURA
KOLEKCJA

PRZEKRÓJ DESKI

25 x 150 mm 21 x 146 mm 25 x 150 mm 25 x 180 mm 20 x 140 mm WYMIAR DESKI

deska dwustronna deska dwustronna deska dwustronna deska jednostronna deska dwustronna

PROFIL

deska komorowa deska komorowa
deska komorowa 
koekstrudowana

deska komorowa 
koekstrudowana

deska lita

czterostronnie szlifowana czterostronnie szlifowana dwustronnie szczotkowana jednostronnie szczotkowana czterostronnie szlifowana WYKOŃCZENIE

35 cm 30 cm 45 cm 45 cm 35 cm
ZALECANY 
MAKSYMALNY ROZSTAW 
LEGARÓW

2,8 mb 3,0 mb 2,5 mb 2,5 mb 2,8 mb
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE 
LEGARA NA 1m2 

23 sztuki 25 sztuk 16 sztuk 12 sztuk 25 sztuk
ORIENTACYJNE ZUŻYCIE 
KLIPSÓW NA 1m2 

2,80 kg 2,30 kg 2,65 kg 3,00 kg 3,50 kg WAGA 1mb

18,00 kg 15,20 kg 17,10 kg 16,20 kg 24,10 kg
WAGA 1m2 TARASU 
(Z PRZERWĄ 5mm)

2400 mm 
3000 mm                       
4000 mm

2400 mm                 
4000 mm

2400 mm             
4000 mm

4000 mm
2400 mm             
4000 mm

STANDARDOWE 
DŁUGOŚCI

nie nie
przy ilościach powyżej 

50 m2
tak                                                                         nie

NIESTANDARDOWE 
DŁUGOŚCI

60% pył bambusowy                
30% HDPE                        

10% dodatki

60% pył drzewny  
30% HDPE                        

10% dodatki

45% pył drzewny  
55% część polimerowa                      

(PVC + dodatki)

45% pył drzewny                                    
45% PVC                                                       

10% dodatki

60% pył drzewny  
32% HDPE                        
8% dodatki

SKŁAD

tak tak tak tak tak DOKUMENTY ITB

nie nie tak tak nie TRUDNOPALNOŚĆ

5 lat 3 lata 3 lata 2 lata 5 lat
GWARANCJA NA 
WŁAŚCIWOŚCI 
MECHANICZNE

15 lat 10 lat 25 lat 15 lat 15 lat
GWARANCJA NA GNICIE I 
BUTWIENIE

PRZEGLĄD KOLEKCJI DESEK KOMPOZYTOWYCHPIELĘGNACJA I KONSERWACJA 
KOMPOZYTOWYCH DESEK TARASOWYCH
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ŚRODEK DO KONSERWACJI 
KOMPOZYTOWYCH DESEK TARASOWYCH 
 

produkt na bazie dyspersji polimerowej z zawartością 
naturalnego oleju i wosku

zwiększa wytrzymałość nawierzchni

zmniejsza ryzyko wydeptania ścieżek i powstania plam

odpowiedni do konserwacji nawierzchni kompozytowych WPC 
(drewniano-polimerowych)

tworzy warstwę ochronną ekologiczną i bezpieczną dla 
użytkownika i wykonawcy

pomaga utrzymać pierwotną kolorystykę podłoża blokując 
migrację pigmentu

na zewnątrz i do wewnątrz

bez rozpuszczalników

łatwy w użyciu

IPROTECT 

Deska kompozytowa wystawiona na działanie 

promieni UV oraz wody podlega naturalnym 

procesom zmiany koloru. Nie ma to jednak wpływu 

na jej trwałość i nie jest to wadą produktu i nie 

stanowi podstaw do reklamacji. Nierównomierna 

ekspozycja poszczególnych desek na promienie UV 

(słońce) może spowodować powstanie różnic 

kolorystycznych pomiędzy deskami. Deski 

kompozytowe nie wymagają konserwacji , 

impregnacji oraz malowania. Ponadto nie butwieją 

oraz są odporne na wodę, warunki atmosferyczne, 

niskie temperatury i szkodniki. 

Deski kompozytowe są produktem bardzo łatwym 

w utrzymaniu lecz należy o nie regularnie dbać. 

Czyszczenie desek kompozytowych jest bardzo 

proste i nie wymaga żadnych specjalnych środków. 

Zwykłe środki domowego użytku w zupełności  

wystarczają. Stała pielęgnacja tarasu polega na 

usuwaniu zanieczyszczeń, piasku, liści, błota przy 

użyciu miotły. Następnie taras należy umyć za 

pomocą mopa z czystą wodą. Dodatkowo do wody 

można dodać łagodny detergent (np. płyn do mycia 

naczyń). W przypadku silnego zabrudzenia 

powierzchnię desek należy umyć przy pomocy 

twardej szczotki lub myjki ciśnieniowej. Do 

czyszczenia desek kompozytowych nie należy 

stosować rozpuszczalników. 

Plamy z tłuszczu lub oleju należy usunąć najszybciej 

jak to możl iwe,  nie dopuszczając do ich 

wyschnięcia, przy pomocy podstawowych 

detergentów. Przy szczególnie mocnych i trudnych 

do usunięcia zabrudzeniach należy stosować 

miedzianą szczotkę drucianą lub papier ścierny 

o drobnej granulacji i czyścić zgodnie z kierunkiem 

ryfli na desce. Czynności te należy wykonywać 

bardzo starannie aby nie uszkodzić lub zmienić 

wymiarów ryfli.

W celu określenia czy metoda lub produkt do 

czyszczenia i usunięcia plam nie spowoduje 

n i e p o ż ą d a n y c h  u s z k o d z e ń  l u b  z m i a n 

kolorystycznych zalecane jest wykonanie 

wcześniejszych prób.

Nie wolno dopuścić do zbierania się zanieczyszczeń 

dookoła tarasu oraz w szczelinach między deskami. 

Należy również pamiętać, aby okresowo zamiatać 

powierzchnie pod donicami i skrzynkami, żeby nie 

dopuścić do zawilgocenia i zanieczyszczenia 

ziemią. W sezonie zimowym należy na bieżąco 

usuwać śnieg nie dopuszczając do powstawania 

oblodzonej warstwy.
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