PEŁNA DESKA TARASOWA
Deska tarasowa pełna – w odpowiedzi na oczekiwania Klientów, Gamrat WPC stworzył wyjątkową deskę tarasową, składającą się
z kompozytowej warstwy wierzchniej oraz warstwy wewnętrznej z tworzywa na bazie polimeru. Wypełnienie deski pozwala na uzyskanie wyrobu lepiej imitującego naturalne wyroby drewniane. Deska jest niepalna w przeciwieństwie do desek pełnych wykonanych
z poliolefin (PE, PP). Wymiary deski tarasowej to 160 mm x 20 mm w długościach 3 i 4 m.
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Atest PZH
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DESKA TARASOWA GAMRAT
Deska tarasowa Gamrat z kompozytu drewna to nowoczesny produkt, perfekcyjnie imitujący drewno, który idealnie
wkomponowuje się w otoczenie nowoczesnych i tradycyjnych
domów oraz doskonale sprawdza się jako materiał budowlany do aranżacji tarasu, pomostu, balkonu, deptaka czy obrzeży
basenów, itp. Ten produkt to połączenie natury i nowoczesności,
a więc wysoko wyselekcjonowanej mączki drzewnej z właściwościami
tworzyw sztucznych PVC.
Kompozyty, w skład których wchodzi polichlorek
w porównaniu do innych tworzyw (PP, HDPE)
sze właściwości - są niskonasiąkliwe, niepalne i
ne. Wielką zaletą desek tarasowych Gamrat jest
wymiarów oraz brak rozwarstwiania się.

winylu (PVC),
mają najlepmało ścieralich stabilność

Są odporne na atak glonów, grzybów, pleśni. Można z nich układać
nawierzchnie nad wodą. Produkt ten przewyższa swym standardem
drewno, ponieważ wyeliminowano w nim wady tego materiału. A koekstruzja materiału, czyli jego dwuwarstwowość, gwarantuje doskonałe parametry użytkowe.
Tarasy wykonane z deski kompozytowej Gamrat tworzą wymarzoną
podłogę, która spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających
Klientów. Jej naturalny wygląd, harmonizujący z otoczeniem, zaprasza
do odwiedzin i częstych spotkań na świeżym powietrzu. Dzięki dostępnym kolorom i wyjątkowym strukturom powierzchni, nadającym
deskom wygląd drewna, możliwości projektowe deski kompozytowej
GAMRAT są nieograniczone – bez względu na wielkość czy kształt
tarasu.

Deska tarasowa Gamrat z kompozytu drewna charakteryzuje się niezwykłą wytrzymałością mechaniczną i jest odporna
na wysokie i niskie temperatury. Nie gnije, nie zniekształca się, nie ma drzazg i przede wszystkim jest łatwa
w montażu, eksploatacji i czyszczeniu. Jest w pełni bezpieczna i przyjazna środowisku, zachowuje zgodność ze wszystkimi zasadami i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska

w 100% nadaje się do powtórnego przetworzenia. Eksploatacja deski kompozytowej jest bardzo prosta i nie wymaga
skomplikowanych zabiegów serwisowych – nie szkodzi jej śnieg,
deszcz ani słońce. Dzięki tym cechom przez lata możemy cieszyć się
niezmiennością formy i estetyki naszego tarasu. Produkt został bowiem
stworzony z myślą o osobach ceniących sobie wygodę, elegancję
wykonania oraz komfort użytkowania przez wiele lat.
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W pierwszym okresie użytkowania profile kompozytowe pod wpływem warunków zewnętrznych sezonują się.
Ich kolor stabilizuje się po kilku miesiącach osiągając ostateczne nasycenie. Nie ma to wpływu na ich trwałość
i nie jest to wadą produktu. Aby uzyskać naturalny efekt, deski należy wymieszać przed zamontowaniem
pamiętając o kierunku szczotkowania.

wkręt montażowy

ciemny brąz

jasny brąz

grafit

Zdjęcia produktów zamieszczone w katalogu są poglądowe i mogą nieznacznie różnić się od towarów znajdujących w sprzedaży.
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orzech

OGRODZENIA – UNIWERSALNY PROFIL WPC
Ogrodzenia WPC Gamrat, mają na celu podkreślenie przyjemności
z otwartej przestrzeni, zapewniając jednocześnie swobodę łatwej
pielęgnacji, długotrwałe piękno i wyjątkową trwałość. W połączeniu
z deskami tarasowymi Gamrat ułatwiają przygotowanie aranżacji
w tym samym stylu. Ogrodzenia kompozytowe występują w różnych
rozmiarach, kolorach i wzornictwie, zapewniając estetyczny i nowoczesny wygląd Twojego otoczenia.
Ogrodzenia Gamrat zostały zaprojektowane z myślą o dopasowaniu,
kontraście i współdziałaniu z innymi elementami zewnętrznymi domu.
Technologia panelu kompozytowego daje produkt, który jest mocny, nie ulega rozpadowi i korozji, nie rozłupuje się i co najważniejsze,
nie potrzebuje malowania.

Ogrodzenia z drewna lub metalu mogą być początkowo tańsze, ale
z czasem stają się bardziej kosztowne niż ogrodzenia WPC, ponieważ wymagają częstych napraw i konserwacji.
Uniwersalny profil WPC można wykorzystać jako sztachetę, ogrodzenie poziome oraz przy wielu innych zastosowaniach. Dzięki niekończącym się możliwościom profili WPC, ogrodzenie staje się czymś więcej niż obwodem czy linią podziału. Staje się
również elementem projektu, który podkreśla i upiększa odkryte
przestrzenie czy specjalne obszary. Ogrodzenia Gamrat doskonale wpasowują się w aktualne trendy w budownictwie. Prostota
i elegancja ogrodzenia idealnie współgrają z nowoczesną architekturą
domów.

Uniwersalny profil WPC - inne zastosowania
Nic tak nie wpływa na dobre samopoczucie, jak piękna architektura miejsca. Jako producent profili kompozytowych dbamy o to, aby nasze produkty były jak najbardziej uniwersalne. Dzięki temu mamy pewność, że bez problemu wpiszą się w każde otoczenie zarówno bardzo nowoczesne, jak i stylizowane, publiczne i prywatne. Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym oczekiwaniom i potrzebom naszych Klientów, proponujemy
ławki (parkowe, ogrodowe, miejskie), kosze na śmieci, donice, itp.
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1,25m lub 1,50m
lub 2 m*

2m

Długość standardowa
Odporność na podstawczaki

TAK

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień
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Ocena higieniczna
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* - możliwość wykonania innych wymiarów po wcześniejszych ustaleniach

uniwersalny profil WPC

W pierwszym okresie użytkowania profile kompozytowe pod wpływem warunków
zewnętrznych sezonują się. Ich kolor stabilizuje się po kilku miesiącach osiągając
ostateczne nasycenie. Nie ma to wpływu na ich trwałość
i nie jest to wadą produktu.
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DESKA OGRODZENIOWA POZIOMA
KOLOR: GRAFIT LUB CIEMNYBRĄZ

Zdjęcia produktów zamieszczone w katalogu są poglądowe i mogą nieznacznie różnić się od towarów znajdujących w sprzedaży.

UNIWERSALNY PROFIL WPC
KOLOR: GRAFIT LUB CIEMNYBRĄZ

CEOWNIK
KOLOR: GRAFIT
LUB CIEMNYBRĄZ

