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Z czego zrobić taras

Z czego zrobić taras?
Taras będąc naturalnym przedłużeniem salonu powinien prezentować się równie estetycznie jak wnętrze. Ta
szczególna funkcja tarasu, łączenia domu z ogrodem sprawia, że zależy nam na jego atrakcyjnym wyglądzie.

Piękno i jednocześnie funkcjonalność zapewnią nam deski kompozytowe iDECK, firmy DLH Poland. Ten ekologiczny produkt,
ulegający recyklingowi posiada kolor i fakturę przypominającą drewno. Ponadto wyróżnia się trwałością i odpornością na
warunki atmosferyczne.Sezon wiosenno-letni sprzyja wypoczynkowi w przydomowych strefach relaksu. Jedną z nich jest taras,
który pozwala szybko przenieść się w przyjemną dla oka, zieloną przestrzeń ogrodu.

Przy aranżacji przydomowego tarasu estetyka i funkcjonalność stają się dla nas priorytetem. Odpowiednio dobrane meble oraz
wyszukany wygląd materiału, z którego ułożyliśmy taras wpłynie nie tylko na komfort użytkowania, ale i trwałość zewnętrznej
architektury ogrodowej. Doskonałą propozycją są deski kompozytowe iDECK, firmy DLH Poland wykonane ze składników, które
gwarantują wysoką jakość i wytrzymałość na warunki atmosferyczne.

Taras z estetycznej deski

Deska kompozytowa iDECK, firmy DLH Poland wykonana z kilku komponentów to znakomity materiał do budowy podłogi na
tarasie, werandzie czy altanie. Atutami desek kompozytowych są naturalny wygląd, zbliżony do drewna, wrażenie ciepła jakie
stwarza pod stopami oraz zaskakująca trwałość i łatwość utrzymania w czystości. Dostępne w dwóch odcieniach – szarości i
jasnego brązu doskonale komponują z każdą aranżacją elewacji domu oraz otaczającą zielenią ogrodów. Deski kompozytowe
są bezpieczne i ekologiczne, w 100% podlegają recyklingowi.

Kompozyt to świetna alternatywa dla drewna. Kompozytowe deski tarasowe iDECK wykonano z włókien drzewnych i
bambusowych, wysokiej gęstości polietylenu (HDPE) oraz substancji wiążących. 60% zawartość włókien gwarantuje wyjątkową
odporność na zmienne warunki pogodowe. Deska kompozytowa firmy DLH Poland wyróżnia się wysoką odpornością na wilgoć,
ataki owadów i grzybów, korozję, gnicie oraz pękanie.

Taras – kompozycja z desek kompozytowych
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Intensywność użytkowania powierzchni tarasowych oraz duża ilość opadów, szczególnie w sezonie letnim sprawia, że coraz
częściej pokrywamy ją materiałami wyróżniającymi się wytrzymałością na zamienne warunki pogodowe. Produktem
wyróżniającym się wyższymi parametrami od wielu naturalnych materiałów jest deska kompozytowa iDECK. Jej skład, włókna
drzewne i elementy wiążące zagwarantują nam możliwość eksploatacji powierzchni tarasowej przez wiele sezonów, bez
konieczności stosowania środków zabezpieczających przed np. działaniem wody deszczowej.

Ponadto w odróżnieniu od drewna nie zmienia koloru pod wpływem działania promieni słonecznych i deszczu, dlatego też nie
wymaga impregnacji dwa razy do roku. Deska kompozytowa jest bardzo wygodna w eksploatacji i utrzymaniu w czystości.
Specjalny profil deski – ryflowanie ułatwia odprowadzanie wody z tarasu. Dzięki temu powierzchnia znacznie szybciej wysycha.
Zagłębienia na deskach pełnią również funkcję antypoślizgową, zbierają również piasek. W celu utrzymania czystości
wystarczy od czasu do czasu jedynie umyć taras wodą ze środkiem czyszczącym. Zbliżona do naturalnego drewna
powierzchnia deski kompozytowej uatrakcyjni tarasy zarówno otwarte jak i zadaszone.

Orientacyjne ceny:

Deska kompozytowa iDECK szara/brązową 25 mm x 150 mm cena 25.20 zł brutto
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