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Montaż gotowego tarasu z elementów 

systemu, takich jak: legary, klipsy mon-

tażowe i deska tarasowa jest bardzo 

prosty, dlatego nie wymaga specjali-

stycznych narzędzi. Powstałą konstru-

kcję można dodatkowo wzbogacić 

według własnych upodobań, stosując 

listwy i kątowniki wykończeniowe.

Kolorystyka

i struktura
Wciąż rozwijająca się technologia produkcji desek kompozytowych tworzy nowe 

wzory i rozwiązania. Uzupełnieniem oferty jest najnowsza wielobarwna deska, 

jeszcze bardziej imitująca naturalne drewno. 

Oferta firmy EKO-DESKA to również szeroka gama kolorów i struktury wierzchniej 

deski, która zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.
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System desek

kompozytowych

EKO-DESKA to produkt stworzony według najnow-

szych trendów w dziedzinie technologii przyjaznej 

środowisku naturalnemu. System Deski Ekologicznej 

łączy ze sobą trzy bardzo istotne elementy:

Ekologię – Jakość – Estetykę

Nasze produkty to:

Systemy tarasowe

Systemy elewacyjne

Systemy ogrodzeniowe 

45%  HDPE Polietylen 

o dużej gęstości

10%  Stabilizatory UV,

pigmenty, dodatki

uszlachetniające

Mączka drzewna, 

bambusowa
45%  

Listwy kompozytowe świetnie nadają się 

do aranżacji elementów ogrodzeniowych, 

bram wiazdowych czy furtek wejściowych.

Oświetlenie jako jeden z elementów de-

koracyjnych doskonale komponujące się 

w desce tarasowej.

Sztachety ogrodzeniowe mogą stanowić 

idealne dopełnienie architektoniczne w tym 

samym kolorze co taras. 

Zastosowanie paneli z kompozytu na ele-

wację i podbitki dachowe jest szczególnie 

polecane ze względu na brak potrzeby 

konserwacji, w przeciwieństwie do drew-

nianych paneli, które generują wysokie 

koszty związane z renowacją i pracami 

na wysokościach. 

Ten nowoczesny materiał powstaje w oparciu o najwyższej jako-

ści składniki łączone podczas wysokociśnieniowego procesu 

scalania w wysokiej temperaturze. Połączenie naturalnego drewna 

i związków polimerowych otwiera nowe możliwości zastosowania 

wszędzie tam, gdzie nie sprawdza się naturalne drewno.

Materiał ten nazywany WPC (Wood Plastic Composites) stoso-

wany jest z powodzeniem w coraz większej ilości produktów, 

takich jak: deski tarasowe, panele elewacyjne, przęsła ogrodze-

niowe, czy choćby elementy architektury ogrodowej.


