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SPECYFIKACJA DESEK TARASOWYCH KOMPOZYTOWYCH 
 

Przekrój deski Gatunek drewna i charakterystyka Dostępne profile 
Dostępne 

wymiary [mm] 

 

Deska kompozytowa Modelo 

 właściwości: wysoka odporność na działanie prom. 

UV (blaknięcie) i wilgoć, nie wymaga konserwacji; 

 skład: 60% pył drzewny, 30% wysokiej gęstości 

polietylen (HDPE), 10% barwnik, stabilizatory UV i 

inne dodatki poprawiające parametry wyrobu; 

 dostępne kolory: 

 

   drobno-grubo      

     ryflowana 

   szlifowana 

21 x 146 
w długościach 

2,4 i 4,0m 

 

Deska kompozytowa Mejor Fino 

 właściwości: wysoka odporność na działanie prom. 

UV (blaknięcie), korozję, wilgoć, pleśnie i grzyby, nie 

wymaga konserwacji; 

 skład: 60% pył bambusowy, 30% HDPE, 10% 

dodatki; 

 dostępne kolory: 

 

   drobno-grubo        

     ryflowana 

   szlifowana 

25 x 150 
w długościach 

2,4, 3,0 i 4,0m 
 

 

Deska kompozytowa Diverso 

 właściwości: wysoka odporność na działanie prom. 

UV (blaknięcie) i wilgoć, odporność na odbarwianie, 

nie wymaga konserwacji; 

 skład: 45% mączka drzewna, 45% tworzywo PVC, 

10% barwnik, stabilizatory UV i inne dodatki 

poprawiające parametry wyrobu; 

 dostępne kolory: 

 

   drobno-grubo  

     ryflowana 

   dwustronnie 

     szczotkowana 
 

25 x 150 
w długościach  

2,4 i 4,0m 

 

Deska kompozytowa Mejor Largo 

 właściwości: wysoka odporność na prom. UV 

(blaknięcie), korozję, wilgoć, pleśnie i grzyby, nie 

wymaga konserwacji; 

 skład: 45% pył drzewny, 45% PVC, 10% dodatki; 

 dostępne kolory: 

 

   drobno-grubo 

     ryflowana 

   jednostronnie 

     szczotkowana 

 

25 x 160 
w długościach 

3,0 i 4,0m 
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Deska kompozytowa Grande Naturales 

 właściwości: wysoka odporność wilgoć, gnicie, 

pleśnie i grzyby, dobra odporność na działanie prom. 

UV (blaknięcie), nie wymaga konserwacji; 

 skład: 58% pył drzewny, 32% wysokiej gęstości 

polietylen (HDPE), 10% barwnik, stabilizatory UV i 

inne dodatki poprawiające parametry wyrobu; 

 dostępne kolory: 

  
 

  

 szlifowana 

 z wyraźnym    

   usłojeniem  

   (struktura                   

drewna) 

20 x 140 
w długościach 

2,4 i 4,0m 

 

Deska kompozytowa Grande 

 właściwości: wysoka odporność wilgoć, gnicie, 

pleśnie i grzyby, dobra odporność na działanie prom. 

UV (blaknięcie), nie wymaga konserwacji; 

 skład: 58% pył drzewny, 32% wysokiej gęstości 

polietylen (HDPE), 10% barwnik, stabilizatory UV i 

inne dodatki poprawiające parametry wyrobu; 

 dostępne kolory: 

 

 szczotkowana 

 z wyraźnym    

   usłojeniem  

   (struktura 

drewna) 

20 x 140 
w długościach 

2,4 i 4,0m 

 
 

W naszej ofercie posiadamy kompozytowe legary, listwy wykończeniowe oraz wszelkie akcesoria 

niezbędne do montażu w tzw. systemie ukrytym. 

 


