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Deska tarasowa
kompozytowa 25x140mm
(4m) komorowa ORZECH
Prymus Noble Collection
Cena

165,20 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

5904100486830

Kod EAN

5904100486830

Producent

Prymus

Opis produktu
Deska tarasowa kompozytowa 25x140mm (4m) komorowa ORZECH
Prymus Noble Collection
Wytrzymałość, bezpieczeństwo i estetyka – w skrócie deska idealna, ponieważ właśnie na te trzy filary stawia kolekcja
Noble.
Wybierając deski tarasowe Noble Collection, otrzymują Państwo materiał do pięknego wykończenia swojego domu oraz
otoczenia, odporny na zmienne warunki atmosferyczne, a do tego niezapalny. Znając jakość produktów otrzymują
Państwo aż 25 lat gwarancji na gnicie i butwienie.
Noble Collection to piękna deska tarasowa ryflowana dostępna w 4 kolorach (ciemny brąz, grafit, szary, orzech) deska
posiada dwustronne wykończenie – z jednej strony ryflem drobnym, a z drugiej ryflem szerokim. Dwustronnie
szczotkowana.
Zalety:
Prostota czyszczenia
Czyszczenie produktu jest niezwykle łatwe, wystarczą zwykłe środki domowego użytku. Najlepszy efekt można uzyskać
używając wody pod wysokim ciśnieniem (przy max. 100 barach), zgodnie z kierunkiem ryflowania deski. Można je
wykorzystać nie tylko do tarasów i balkonów, lecz nadają się idealnie również do basenów i oczek wodnych, a nawet
pomostów żeglarskich.
Trwałość
Odporne na warunki atmosferyczne, biologiczne, słona woda, chlor, ścieranie oraz siły mechaniczne. Zabiegi konserwacyjne i
serwisowe nie są konieczne, dzięki odporności i wytrzymałości produktu. Efektem czego jest oszczędność czasu i pieniędzy.
Estetyka
Perfekcyjnie proste deski, bez skaz w postaci sęków i spękań upiększą każdy taras. Wysoka jakość zapobiega odkształcaniu i
wybrzuszaniu.
Brak widocznych gwoździ i wkrętów dzięki mocowaniu desek na klipsach znacznie zwiększa estetykę.
Głębia i trwałość koloru
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Dzięki filtrom UV oraz pigmentowi, charakteryzującym się najwyższą jakością uzyskano niespotykaną głębię kolorów w tego
typu produktach.
Współgra z tym innowacyjna technologia wielowarstwowości desek gwarantująca stabilność kolorystyczną i wymiarową
Bezpieczeństwo użytkowania
Ryflowanie czyli podłużne żłobienia biegnące wzdłuż deski zapewniają bardzo szybkie i efektywne odprowadzanie wody.
Antypoślizgowa powierzchnia zapewnia bezpieczeństwo nawet, gdy taras jest mokry. Idealnie nadają się na wykończenia
schodów i pomostów kąpielowych.
Niepalność i walory wizualne
Deska wykonana jest z niezapalnego materiału, który jest całkowicie bezpieczny. Produkty posiadają najwyższą klasę
odporności na ogień Bfl – s1.
Dodatkowo dzięki zaawansowanym technikom obróbki wyglądają jak naturalne drewno.
Plamoodporność
To główna zaleta drewnianych profili kompozytowych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii impregnowania została
osiągnięta pełna odporność na plamy. Wypoczynek na tarasach to czysta przyjemność.
Produkt polski i ekologiczny - produkcja w Polsce zapewnia wysoką jakość, powtarzalność wyrobu, serwis oraz gwarancję.
Dodatkowo produkty są ekologiczne – posiadają wszelkie wymagane atesty. Mogą być poddawane recyklingowi.
Deski kompozytowe Noble posiadamy o różnych wymiarach (4m oraz 2,4m)
Średni czas realizacji zamówienia to 7-30 dni w zależności od stanów magazynowych.
Przy wyborze deski Noble mamy możliwość zmiany wzoru Naszego tarasu odwracając deski, nawet po dłuższym czasie
użytkowania
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