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Miért pont WPC?

Prémium
WPC

burkolatok

10 éve forgalmazzuk termékünket, melyek
a kíváló minőségnek köszönhetően méltán
népszerűek vásárlóink körében! A Green
Deck wpc teraszburkolat, bambusz és
műanyag kompozit anyag keverékei, 60%
bambusz és 40% műanyag örleménye. A
gyártás során újra hasznosított anyagokat
használnak fel, ezért környezetbarát
termék. Előnye, hogy szemben a fa
teraszokkal, a wpc burkolatot nem kell
felületkezelni, így időt és pénzt
takaríthatunk meg vele. Felülete nem
szálkásodik, nem reped. 

Miért költene rendszeresen a terasz
karbantartására és felújítására? A
GREEN DECK wpc burkolatok nem
igénylnek olajozást illetve festést.
Könnyen tisztán tarthatók. Felületük
bordázott, így csúszásmentesek. Magas
minőségű termékek, megfizethető
árakon. Különböző színekben kaphatók,
így bármely stílusú házhoz illenek.



SZÍNEKPRÉMIUM
WPC DECK

C10

GREEN DECK teraszburkolat - a minőség
jegyében!
A grren deck teraszburkolatokkal, Ön a
minőséget választja. Hosszú évek
tapasztalatával rendelkezünk, a minoség
jegyében gyártjuk termékeinket.A green
deck teraszburkolatokkal Ön hosszú távon
elégedett lesz!

C11 DIÓ ÚJ SAHARA

Új termékünk, a GREEN DECK teraszburkolatok, kínálatából, a Fa hatású teraszburkolat Prémium.
Ahogy a neve is mutatja, a Green Deck wpc hosszabb élettartalmú a természetes fánál mely,

karbantartást nem igényel. Értékes időt, energiát és pénzt takaríthat meg. Nincs szükség
felületkezelésre vagy csiszolására. Valaha! Értéket és minőséget ad otthonához és életéhez.

 
Dió, C10-világos szürke , C11 sötét szürke és sahara

MÉRETE : 2200x140x20mm
 
 

PRÉMIUM



SZÍNEKBORDÁZOTT
WPC DECK
Termékünk, a GREEN DECK
teraszburkolatok, kiváló minőségben
gyártott, burkolatok.

Színek:wenge, grey, choco, bankirai, homok
Méretei:2200*150*25 mm vagy 2500x150x25 mm

Termékünk, a GREEN DECK teraszburkolatok, kiváló minőségben gyártott, burkolatok.
Használhatók, teraszok, kerti utak, sétányok, lépcsők vagy akár medence köré is. Napjainkban igen
keresett termékek, mivel szemben a hagyományos fa teraszokkal, a wpc deck nem igényel sem
olajozást sem festést. Nagy előnye továbbá, hogy nem szálkásodnak, repednek. Kényelmes, élhető
környezetet teremthetünk velük, vesződség nélkül. Fektetésük egyszerű, saját anyagú wpc alátét
fára a klipp és csavarok használatával kell őket rögzíteni. A végek lezárásához az "L" profilt
használjuk szintén wpc anyagból.

BORDÁZOTT



SZÍNEK

WPC
KERÍTÉS LÉC

Nem kell őket kezelni a fektetést
követően.
Nem szálkásodnak.
Nem repedeznek.
Különböző színekben kaphatók,
akár szürke, fekete, barna.
Hosszan tartó, természetes hatású
burkolatok.

Mérete: 2200*150*25 mm
ÚJ méret: 2500*150*25 mm 

Eőnyei

GREY WENGEBANKIRAI CHOCO

KERÍTÉS



SZÍNEKFAL DEKOR
WPC 

TEAK

Wpc faldekor - Modern dekorációs elemek.
Új GREEN DECK WPC dekorációs elemek,
kültérre és beltérre is egyaránt
használható! 2021 tavaszától elérhetőek.
Amennyiben egyedi, modern
megjelenésre vágyik!
Bemutatjuk forradalmian új termékünket,
mely ezúttal első sorban dekorációs célt
szolgál. Új fali dekor kültéri és beltéri
használatra is! Exclusive megjelenés,
letisztultság, praktikusság ami ezen
termékünket is jellemzi.
Anyaga 60% bambusz, 30%
újrahasznosított műanyag, 10% ragasztó
és színezőanyag.Prémium vékony gumi
rétegbe fa hatású mintát nyomtak, így
igazán természet közelinek hat a
dekoráció. Felületkezelést nem igényel,
élvezze a luxust akár évtizedeken keresztül
is anélkül, hogy folyamatosan ráköltene.
Hogy milyen dekorációt készíthet belőle,
annak csak a képzelete szabhat határt.

C11 DIÓ

WPC faldekor termékek, kiegészítők.
Mérete : 2200 x 159 x 25.5 mm Súlya: 2.37kg/m

 
Wpc falburkoló rögzítése.

A falburkoló rögzítéséhez használjuk, a wpc alátétet. Az alátéteket rögzítsük, saját rögzítő elemével, 50 cm
távolságban egymástól. Az alátéteket szintén 50 cm távolságban kell a falhoz is rögzíteni. A fal paneleket

rögzítsük, a clipp segítségével az alátéthez. A clipp segítségével a rögzítés rejtett, így a csavarok nem
látszanak. A végeket az "L" profillal tudjuk lezárni.

 

FALDEKOR



SZÍNEKKLIKK DECK
WPC 

WENGE

Mérete: 31x31x2cm
Kiszerelés: 11 db / doboz
Csomag mérete: 31x31x24 cm
1 doboz tartalma, a clippel számolva! :
1,057 nm

Clikk deck wpc burkolat a GREEN DECK
kínálatából. Nagyon egyszerű fektetés,
csak össze kell pattintani egymásba az
elemeket. Akár házilag is kivitelezhető!
Egyenes felületre, meglévő
teraszburkolatra is tehető. A 30*30 cm
tábla alján található a műanyag rendszer
is, melynek segítségével könnyen
egymásba rakhatók az elemek.

BANKIRAI DIÓ

KLIKK ÉS KÉSZ


