
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.

KOMPOZYT DREWNIANY
PODESTY KOMPOZYTOWE
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Odkryj system Duofuse® produkty ogrodowe 
z kompozytów drewnianych

SYSTEM TARASOWY
Doskonały, ponadczasowy taras, 
dostępny w czterech kolorach.

SYSTEM OGRODZEŃ 
ŁĄCZONYCH NA PIÓRO I 
WPUST
Modułowa, trwała alternatywa dla 
ogrodzeń ogrodowych z drewna.

SYSTEM ELEWACYJNY  
ZE SPIENIONEGO PVC
Nowoczesny system ogrodzeniowy-
połączenie estetyki z trwałością.

OGRODZENIA AŻUROWE
Mocniejsze i bardziej  
wytrzymałe, niż ogrodzenia  
drewniane czy betonowe.



Błyskawiczne odnowienie  
tarasu dzięki unikalnemu  

systemowi połączeń.

Ciepło i wygląd litego drewna 
w połączeniu z unikalnymi 

właściwościami tworzywa sztucznego.

DUOFUSE® KOMPOZYT DREWNIANY
PODESTY KOMPOZYTOWE

ZALETY KOMPOZYTÓW DREWNIANYCH
• Ekologiczny i nadający się do przetworzenia.

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

• Nie gniją nie pęcznieją, nie pękają ani nie rozwarstwiają się.
• Przebarwiaja się nieznacznie, zachowuja pierwotny wygląd.

ZALETY PODESTY KOMPOZYTOWE
 • Bardzo szybki montaż - 1m² można ułożyć w ciągu 1 minuty!

  • Mała wysokość: idealne na istniejących tarasach. 

  • Łatwe zdejmowania płytek: np. w celu sprawdzenia przewodów
  elektrycznych, pokryw kanałów, szamb itp.

 • Można układać w 2 kierunkach i/lub łączyć ze sobą 3 kolory:
  tworzyć własny unikalny taras.

 • Niepotrzebne żadne legary, klipsy, wkręty, klej.... 
  wystarczy twarda płaska powierzchnia.

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

 • Wymiary: 30 x 30 x 2.2cm.

 • 11 podesty kompozytowe = 1m².

 • Deseczki są połączone z matą polipropylenową, która tworzy system składający  
  się z zatrzasków i pierścieni - jedna płytka łączy się z drugą „na zatrzask”.

  Przy montażu na papie należy zastosować podkładki gumowe Duofuse, zabezpieczające istniejące  
  pokrycie dachu.

IDEALNE PRZEZNACZENIE
 • Pokrywanie starych tarasów • Balkony

 • Tarasy na dachach domów • Ścieżki w ogrodzie
 • Wykończenie piwnic lub strychów • Podłoga w ogrodzie zimowym, szklarni lub szopie ...

 • Prowizoryczne podłogi na stoisku targowym

KONSERWACJA
Nie wymaga specjalnych środków czyszczących. Można czyścić wodą pod wysokim 

ciśnieniem (maks. 80 barów) lub przy pomocy zwykłych domowych środków 
czyszczących. Nie używać rozpuszczalników!

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

www.taraskompozytowy.pl


