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Stone Grey to nowa barwa pokrycia tarasowego Duofuse. Producent, firma 
Plastivan podąża za zmieniającymi się trendami i rozszerza gamę kolorów 
własnego systemu desek kompozytowych.  
 

Pielęgnacja roślin
Dowiedz się więcej Sprawdź naszą 
ofertę!  
www.florovit.pl/

Najpiękniejsze Irysy
Irysy, liliowce, piwonie, lilie Utwórz 
swoją galerię kwiatów  
www.naszeogrody.eu

Kwiaty doniczkowe
Mieszkania pełne roślin. Zdjęcia 
kwiatów doniczkowych - zobacz!  
CzteryKaty.pl
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     Stone Grey to najnowsza propozycja z oferowanych przez Plastivan systemu 
desek tarasowych. W gamie Duofuse dostępne są już cztery kolory paneli. 
Wcześniej na rynek trafiły deski o dwóch odcieniach brązu oraz grafitowym.  
 
    Linia grafitowych desek tarasowych dedykowana jest nowoczesnym 
aranżacjom ogrodowym. Stone Grey doskonale koresponduje z elementami 
metalu i szkła w architekturze domu, żeliwnymi i aluminiowymi lampami, 
punktami oświetlenia i ogrodzeniem terenu. Deski nadają się także do surowych 
aranżacji, współgrają z kamiennymi detalami i innego rodzaju podłożem, np. 
kostką brukową oraz granitową. Na tym tle zieleń ogrodowa jest przełamaniem, 
żywą i bujną ozdobą.  
 
    Duofuse to system desek tarasowych, wykonany z kompozytu mączki 
drzewnej i tworzyw sztucznych. Połączenie takie gwarantuje wytrzymałość 
materiału przy jednoczesnym zachowaniu walorów naturalnego drewna. System 
posiada ryflowaną, antypoślizgową powierzchnie. Nie chłonie wody i nie 
odkształca się pod wpływem czynników atmosferycznych. Dzięki temu może 
być stosowany także jako pomost, element przystani czy pokrycie wokół basenu. 
Deski nie blakną też od słońca. Producent zapewnia, że przy użytkowaniu nie 
potrzebne są żadne zabiegi pielęgnacyjne bądź konserwujące. Z kolei na 
butwienie udzielana jest 25-letnia gwarancja.  

Strona www: www.agencja-image.pl
Ewa Liszyńska ,               25 04 2009         
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O nas 

� O firmie 
� Centrum ogrodnicze 
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