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Deska Tarasowa 
Kompozytowa



®  

DzięKi opaTenTowanej recepTurze na połączenie 

Drewna oraz polieTylenu, mamy przyjemność 

zaoferować pańsTwu najwyższej Klasy maTeriał 

KompozyTowy (wpc) wraz z szeregiem zaleT: 

NiezrówNaNy 
charakter desek 
tarasowych 
kompozytowych 

sTabilność wymiarów 
Deska kompozytowa (wpc) nie zmieniła swoich wymiarów w trakcie 
testowania przez okres 8 lat oraz nie pojawiły się żadne pęknięcia podczas 
testowania w temperaturze pomiędzy - 40°c do +40°c. 

DoDaTKi

Drewno
(mączka sosnowa)

HDpe
(polietylen o wysokiej gęstości)

bezpieczeńsTwo maTeriału 
 �  niska przemieszczalność płomieni 

 � Temperatura zapłonu: 370°c 
 � Temperatura samozapłonu: 390°c 

 � wysoka antypoślizgowość 
 � Doskonałe właściwości cieplne 
 � nie zawiera żadnych środków toksycznych ani konserwantów 
 � przyjazna środowisku 
 � może być w 100% poddana recyklingowi 
 � nie ma możliwości skaleczenia się drzazgą 

wysoKa wyTrzymałość 
 � znakomicie trzyma wkręty i gwoździe 
 � wysoka odporność na uderzenia 
 � sprężystość: 20% większa od pVc

łaTwy monTaż i obsługa 
 � łatwy w cięciu i montażu 
 � łatwy w struganiu 
 � łatwość w wierceniu i wbijaniu 
 � nie wymaga olejowania 

Dobry wygląD i miły DoTyK 
 �  uczucie dotyku naturalnego drewna 
 �  szeroki wybór struktury i wykończenia
 �  Duży wybór kolorystyki bez konieczności barwienia 

pozosTałe cecHy proDuKTu

odporność na płowienie prawie nie płowieje 
możliwość przystosowania 
na zewnątrz 

Doskonale się nadaje 

potrzeba olejowania/
malowania 

nie wymaga 

efekt środowiskowy nadaje się w 100%  
do recyklingu 

odporność na wilgoć wodoodporne 
odporność na gnicie antyseptyczne 
odporność na pęknięcia nie pęka 
odporność na 
odkształcenia 

prawie bez skurczy  
i rozszerzeń 

odporność na UV wysoki stopień odporności 
uV 



®  

wymiary 25 x 135 x 2800 mm

kolor Kawa karaibska

struktura piaskowana

j.m. mb

wymiary 25 x 135 x 2800 mm

kolor Kawa karaibska

struktura Drewno cedru

j.m. mb

deska tarasowa ryflowaNa

deska tarasowa gładka
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wymiary 22 x 140 x 2800 mm

kolor jasny brąz

struktura piaskowana

j.m. mb

wymiary 22 x 140 x 2800 mm

kolor jasny brąz

struktura Drewno cedru

j.m. mb

deska tarasowa ryflowaNa

deska tarasowa gładka
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wymiary 25 x 135 x 2800 mm

kolor srebrna patyna

struktura piaskowana

j.m. mb

wymiary 25 x 135 x 2800 mm

kolor srebrna patyna

struktura piaskowana

j.m. mb

deska tarasowa ryflowaNa

deska tarasowa ryflowaNa
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zaślepka

legar tarasowy

kolor Kawa karaibska

struktura naturalna

j.m. opakowanie po 20 szt.

kolor srebrna patyna

struktura naturalna

j.m. opakowanie po 20 szt.

wymiary 30 x 40 x 2800 mm

kolor czarny

struktura naturalna

j.m. mb

wymiary 50 x 50 x 2800 mm

kolor czarny

struktura naturalna

j.m. mb
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listwa wykończeNiowa

wymiary 40 x 40 x 2800 mm

kolor Kawa karaibska

struktura piaskowana

j.m. mb

wymiary 40 x 40 x 2800 mm

kolor jasny brąz

struktura piaskowana

j.m. mb

wymiary 40 x 40 x 2800 mm

kolor srebrna patyna

struktura piaskowana

j.m. mb



stal nierdzewna

j.m. opakowanie po 100 szt.

stal nierdzewna

j.m. opakowanie po 50 szt.

®  

klipsy do moNtażU deski

wkręty do moNtażU deski

wkręty do moNtażU legarów

a stal nierdzewna

j.m. opakowanie po 100 szt.

B stal nierdzewna

j.m. opakowanie po 100 szt.



insTruKcja monTażu DesKi Tarasowej 
KompozyTowej (niewiDoczny sysTem 
monTażu) 

1.  dociNaNie i NawiercaNie desek i legarów. 
a. z uwagi na wysoką gęstość materiału do przecinania desek należy używać 

pił z ostrzami z węglików spiekanych. 
b. podczas nawiercania należy pamiętać o periodycznym wyciąganiu wiertła  

z otworu w celu usunięcia mączki kompozytowej. 

2.  przechowywaNie. 
a. przy przechowywaniu w dłuższym okresie należy pamiętać o obciążeniu 

powierzchni rozpiętej palety zapobiegając w ten sposób odkształceniom 
desek. 

b. przy wysokim składowaniu należy pamiętać o równomiernym rozmieszczeniu 
podkładek pomiędzy paletami – powinny one znajdować się w jednej linii. 
odległość pomiędzy przekładkami nie powinna być mniejsza niż 70-80 cm. 

3.  iNstalacja. 
w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów należy używać kompletu materiałów 
dostarczanych przez importera (deski, legary, zaślepki, wkręty ze stali nierdzewnej 
oraz klipsy ze stali nierdzewnej). niedopuszczalny jest montaż desek tarasowych 
kompozytowych bezpośrednio na jakimkolwiek podłożu, bez użycia legarów. 

a. rozstaw legarów: przy montażu tarasów przydomowych powinien wynosić 
45 cm, przy montażu tarasów w miejscach publicznych – 35 cm. Deska 
kompozytowa przystosowana jest do montażu pod kątem w stosunku do 
położonych legarów (patrz poniższy schemat). 

należy wówczas pamiętać o odpowiednim zmniejszeniu odstępu między legarami: 
 - przy układaniu pod kątem 60o – odstęp powinien wynieść 40 cm lub 30 cm 
 - przy układaniu pod kątem 45o – odstęp powinien wynieść 35 cm lub 25 cm 
 - przy układaniu pod kątem 30o – odstęp powinien wynieść 20 cm lub 15 cm 

b. szczelina dylatacyjna na szerokości deski jest zdeterminowana wymiarem 
dostarczonego klipsa montażowego. należy jednak pamiętać o zostawieniu 
minimum 5 – 6 mm szczeliny dylatacyjnej przy łączeniu desek na długości. 

4.  średNie zUżycie materiałów potrzeBNych do UłożeNia 1 m2 
tarasU: 
a. legary: około 2,8 mb przy założeniu rozstawu co 45 cm. 
b. Klipsy i wkręty do desek tarasowych: 

  i. ok. 22 sztuki przy montażu deski o szerokości 140 mm 
  ii. ok. 23 sztuki przy montażu deski o szerokości 135 mm 

c. wkręty do legarów (opcjonalnie): około 9 szt. 
d. zaślepki (opcjonalnie): wg zapotrzebowania. 

5. czyszczeNie i pielęgNacja. 
a. Dla usunięcia śladów po owocach, liściach i innych szczątkach pochodzenia 

organicznego można używać jakiegokolwiek detergentu zawierającego  
w składzie podchloryn sodu. 

b. Dla usunięcia plam rdzy, ziemi oraz zabrudzeń pochodzenia nieorganicznego 
należy używać detergentów na bazie kwasu fosforowego. 

c. bardziej trwałe zabrudzenia (plamy po olejach i smarach) należy usuwać 
na bieżąco przy pomocy detergentów zawierających środki odtłuszczające; 
do usuwania takich plam po dłuższym okresie czasu można użyć papieru 
ściernego o niskiej ziarnistości i lekko przeszlifować miejscowo taras. 

®  

90° 60° 45° 30°
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biuro sTyl sp. z o.o.
ul. Dziadoszańska 10

61-248 poznań

tel.: +48 61 8711 201 
fax: +48 61 8767 123

Dział drewno:
tel.: +48 61 8711 232
tel.: +48 61 8711 234

e-mail: office@biuro-styl.pl
www.biuro-styl.pl 

Zapytaj o wyroby certyfikowane FSC®


