
Odkryj system Duofuse® produkty 
ogrodowe z kompozytów drewnianych

KOMPOZYTOWA DESKA 
TARASOWA
Doskonały, ponadczasowy taras, 
dostępny w czterech kolorach.

PRODUKT EKOLOGICZNY

Kompozyt drewniany jest trwałą i ekologiczną 
alternatywą dla drewna egzotycznego.

 Jest wykonane z mączki drzewnej i PVC. Przyczynia się 
 zatem do ochrony i zachowania lasów tropikalnych.

Nie wymaga olejowania oraz stosowania 
środków czyszczących. Trwałość kompozytu 

drewnianego przekracza żywotność 
klasycznego drewna, a ponadto nadaje 

się całkowicie do przetworzenia.
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OGRODZENIE 
KOMPOZYTOWE 

TRAPEZOWE
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OGRODZENIE KOMPO-
ZYTOWE AŻUROWE
Mocniejsze i bardziej  
wytrzymałe, niż ogrodzenia  
drewniane czy betonowe.

OGRODZENIE KOMPO-
ZYTOWE PEŁNE
Modułowa, trwała alternatywa 
dla ogrodzeń ogrodowych z 
drewna.



Ciepło i wygląd litego drewna  
w połączeniu z unikalnymi 

właściwościami tworzywa sztucznego.

Nowoczesny system ogrodzeniowy-
połączenie estetyki z trwałością.

DUOFUSE® KOMPOZYT DREWNIANY
OGRODZENIE KOMPOZYTOWE TRAPEZOWE 

ZALETY KOMPOZYTÓW DREWNIANYCH
• Ekologiczny i nadający się do przetworzenia.

• Łatwe w czyszczeniu i montażu. 
• Powierzchnia szczotkowana, odporna na poślizg. 

• Nie gniją nie pęcznieją, nie pękają ani nie rozwarstwiają się.
• Przebarwiają się nieznacznie, zachowują pierwotny wygląd.

ZALETY SYSTEMU OGRODZEŃ TRAPEZOWYCH
 Silniejsze i bardziej trwałe niż ogrodzenie drewniane.

 Modułowe i wszechstronne zastosowanie:
 • Zakres wysokości od 20 cm-200 cm.

 • Montaż do słupka możliwy w 4 kierunkach dzięki profilowi u-kształtny.
 • Standardowa długość deski to 200cm, mogą być cięte na długości.

 Może być zastosowany jako ogrodzenie ogrodu lub do 
budowy podniesionych grządek, pergoli lub jako materiał 

do budowy wiat, altan, płotów czy magazynków 
ogrodowych. 

ASORTYMENT I WYMIARY
• Kolory: tropikalny brąz, grafit oraz kamienno szary.

• Całkowita grubość deski: 4,0cm.
• Deski wzmocnione stalowym profilem: 20 x 4,0 x 200cm. 

• Profil u-kształtny (używany do desek): 4,0 x 5,5 x 202cm.
• Duży profil u-kształtny (używany przy płycie z betonu): 4,2 x 3,5 x 182cm.

• Słupek ogrodzeniowy (z aluminiowym wzmocnieniem) 9 x 9 x 270 / 300cm.
• Stopka słupka: do niewidocznego montażu na płycie betonowej lub w betonie.

• Daszek słupka: 11 x 11 x 1,7cm.
• Profil u-kształtny (używany do desek): 4,0 x 5,5 x 202cm.

• Duży profil u-kształtny (używany przy płycie z betonu): 4,2 x 3,5 x 182cm.
• Profil u-kształtny może być użyty również jako profil wykończeniowy.

   • Profile powinny być zamontowane do słupa za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej.
   • Gwarancja 10-letnia obejmuje wszystkie właściwości mechaniczne oraz odporność na działanie owadów.

KONSERWACJA
Nie wymaga specjalnych środków czyszczących. W przypadku, gdy płot zostałby wystawiony na 

działanie opadów atmosferycznych, mogą pojawić się zacieki z wody. Jest to proces tymczasowy. 
Po pewnym czasie proces zatrzymuje się i całkowicie ustępuje. Można czyścić wodą pod 
wysokim ciśnieniem (maks. 80 barów) lub przy pomocy zwykłych domowych środków 

czyszczących. W przypadku trwałego zabrudzenia zaleca się użycia rozcieńczonego 
wybielacza, a następnie zabrudzone miejsce należy spłukać dużą ilością wody. Nie 

używać rozpuszczalników!

Więcej informacji, dane techniczne, warunki gwarancji i 
szczegółowa instrukcja montażu na stronie:

www.taraskompozytowy.pl


