DESKA TARASOWA GAMRAT Z KOMPOZYTU DREWNA

Deska tarasowa Gamrat z kompozytu drewna to innowacyjny produkt, który łączy w sobie piękno naturalnego drewna z właściwościami tworzyw sztucznych (PVC). Połączenie zalet obu materiałów w jednym tworzywie gwarantuje to co najlepsze – naturalny wygląd, jaki
daje drewno oraz trwałość i łatwość użytkowania dzięki tworzywom sztucznym. Pełna odporność na korozję, pleśnie i grzyby
oraz wygoda użytkowania, to zaledwie kilka zalet deski tarasowej Gamrat z kompozytu drewna, która idealnie komponuje się z otoczeniem.
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do zabudowy podłóg: tarasy, balkony, podesty

do mocowania desek tarasowych na podłożu

ZESTAW MONTAŻOWY

ALUMINIOWE LISTWY WYKOŃCZENIOWE

do łączenia desek tarasowych z legarem

do wykończenia krawędzi i brzegów tarasów

• Trwałość

• Ekologiczność produktu

Produkt jest odporny na ścieranie, działanie zewnętrznych sił mechanicznych, warunków atmosferycznych i biologicznych, słoną wodę
oraz chlor. Nie wymaga zabiegów konserwacyjnych i serwisowych,
dzięki czemu możemy zaoszczędzić czas i pieniądze.

Deski tarasowe Gamrat są przyjazne dla środowiska, posiadają
wszelkie niezbędne atesty i mogą być poddawane procesowi
recyklingu.

• Wszechstronność zastosowania

• Bezpieczeństwo użytkowania

Zastosowanie desek tarasowych Gamrat jest bardzo szerokie: od
balkonów i tarasów, poprzez obrzeża basenów i oczek wodnych, po
pomosty żeglarskie.

Powierzchnia deski tarasowej jest obustronnie ryflowana. Dzięki
antypoślizgowej powierzchni sprawdza się jako bezpieczne i efektowne wykończenie schodów tarasowych i podestów w przydomowych ogrodach.

• Nie wymaga impregnacji i malowania

• Produkt Polski

Deska tarasowa Gamrat nie wymaga żadnej impregnacji, ale
jednocześnie nie traci swoich właściwości z upływem czasu, nie pęka
i nie ma drzazg.

Deska tarasowa Gamrat produkowana jest w Polsce, co zapewnia
wysoką jakość, powtarzalność wyrobu, a także serwis
i gwarancję.
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Połączenie drewna z PVC
Połączenie drewna z tworzywem sztucznym gwarantuje powstanie
trwałego materiału, odpornego na wodę i zmienne warunki
atmosferyczne, który pozwoli cieszyć się z piękna i funkcjonalności tarasu
przez długi czas.

