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ZASTOSOWANIE
Deska tarasowa Boryszew to wytrzymały, odporny na działanie czynników atmosferycznych materiał do
krycia tarasów, obrzeży basenów i pomostów. Wykonane
z kompozytu drewna doskonale imitują ryﬂowane deski
z drewna egzotycznego, dzięki czemu idealnie wkomponowują się w architekturę nowoczesnych domów, budynków i budowli. Deska tarasowa Boryszew składa się
w 45% z wysoko wyselekcjonowanej mączki drzewnej
i 45% z czystego PVC. 10 % składu surowca stanowią dodatki poprawiające parametry wyrobu. Połączenie drewna
z tworzywem sztucznym gwarantuje powstanie trwałego
materiału, zachowującego wysokie parametry użytkowe
przez wiele lat, bez konieczności konserwacji, olejowania
i malowania, odpornego na wodę oraz zmienne warunki
atmosferyczne. Ryﬂowana powierzchnia umożliwia szybkie i skuteczne odprowadzenie wody z deski. Deski oferowane są również w wersji szczotkowanej, które charakteryzują się doskonałymi właściwościami antypoślizgowymi.
Ten innowacyjny produkt jest doskonałą alternatywą dla
tradycyjnego drewna i drewna egzotycznego, które wymaga bardzo dużego nakładu pracy, by cały czas wyglądało
atrakcyjnie. Deska kompozytowa cieszy się szerokim wachlarzem zastosowań począwszy od małych balkonów,
werand, poprzez tarasy domów jednorodzinnych i dużych
obiektów użytkowych typu motele, hotele, domy wczasowe, po budowę obrzeży oczek wodnych, basenów przydomowych, hotelowych, miejskich oraz pomostów, przystani, a także innych konstrukcji i budowli szeroko pojętej
architektury ogrodowej i parkowej. Tarasy wykonane z deski kompozytowej tworzą wymarzoną
podłogę, która spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów. Jej natural-
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ny wygląd, harmonizujący z otoczeniem, zaprasza do zabaw z dziećmi i częstych spotkań na świeżym powietrzu.
Pełna odporność na korozję, pleśnie i grzyby oraz wygoda
użytkowania, to zaledwie kilka zalet deski tarasowej
Boryszew z kompozytu drewna, która idealnie komponuje się z otoczeniem. Połączenie drewna z tworzywem
sztucznym gwarantuje powstanie trwałego materiału, odpornego na wodę i zmienne warunki atmosferyczne. Eksploatacja deski kompozytowej jest bardzo prosta i nie wymaga skomplikowanych zabiegów konserwujących. Nie
szkodzi jej śnieg, deszcz ani słońce. Dzięki jej zastosowaniu możemy cieszyć się z piękna i funkcjonalności tarasu
przez długi czas. Dzięki dostępnym kolorom i wyjątkowym
strukturom powierzchniowym, nadającym deskom wygląd
drewna, możliwości projektowe z deski kompozytowej
Boryszew są nieograniczone – bez względu na wielkość
czy kształt tarasu.
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ZALETY I WALORY
UŻYTKOWE
Trwałość
Technologia kompozytowa WPC gwarantuje
wytrzymałość i najwyższą odporność. Deska
jest odporna na ścieranie, działanie zewnętrznych sił mechanicznych, warunków atmosferycznych i biologicznych, słoną wodę oraz chlor.
Nie wymaga zabiegów konserwacyjnych i serwisowych, dzięki czemu możemy zaoszczędzić czas
i pieniądze.

Nie wymaga konserwacji i malowania
Deska nie wymaga żadnej impregnacji, a jednocześnie nie traci swoich właściwości z upływem czasu.

Wszechstronność zastosowania
Zastosowanie desek kompozytowych jest bardzo szerokie: od balkonów i tarasów, poprzez obrzeża basenów
i oczek wodnych, po pomosty żeglarskie.

Bezpieczeństwo użytkowania
Powierzchnia deski kompozytowej jest ryﬂowana.
Dzięki ryﬂowaniom – podłużnym żłobieniom biegnącym wzdłuż deski, odprowadzanie wody z powierzchni
tarasu odbywa się szybko i skutecznie. Po tarasie z desek
kompozytowych można chodzić bez ryzyka poślizgnięcia nawet, gdy jest on mokry. Dzięki antypoślizgowej powierzchni deska sprawdza się jako bezpieczne i efektowne
wykończenie schodów tarasowych i podestów.

Estetyczny wygląd tarasu
Deski są idealnie proste, pozbawione sęków i spękań.
Dodatkowo nie odkształcają się i nie wybrzuszają. Dzięki
mocowaniu desek kompozytowych na klipsy, taras nie ma
widocznych wkrętów i gwoździ, co podnosi jego estetykę.

Niespotykane walory wizualne
Poprzez zastosowanie najnowszych zaawansowanych
technik obróbki materiałów, uzyskaliśmy perfekcyjny efekt
szczotkowania deski kompozytowej. Deska doskonale
imituje prawdziwe drewno.

Głębia koloru
Poprzez zastosowanie najwyższej jakości pigmentów oraz
dodatku w postaci ﬁltra UV, opracowywanych przy współpracy z uznanymi światowymi producentami, uzyskaliśmy
niespotykaną głębię koloru w produktach WPC.

Niepalność
Produkt wykonany jest z niepalnego i bezpiecznego materiału, który nadaje się do wszechstronnego zastosowania.
Deska kompozytowa Boryszew posiada najwyższą z możliwych klasę niepalności Bf l – S1.

Koekstruzja
Koekstruzja czyli wielowarstwowość produktu to innowacyjna technologia, która gwarantuje zarówno najwyższą
stabilność wymiarową produktu, jak również stabilność
kolorystyczną. Poszczególne warstwy zawierają specjalistyczne dodatki: warstwa wewnętrzna oprócz wysoko wyselekcjonowanej mączki drzewnej i czystego PVC zawiera
domieszkę komponentów podnoszących parametry wytrzymałościowe deski, natomiast w warstwie zewnętrznej,
wykorzystując wieloletnie doświadczenie ﬁrmy, zastosowano dodatki, które zwiększają odporność na działanie promieni słonecznych (ﬁltry UV). Dzięki takiej kombinacji uzyskaliśmy produkt, w którym wymagane cechy użytkowe
prezentują najwyższą jakość. Proces koekstruzji zapewnia
niezrównaną trwałość kolorów, podnosi walory estetyczne
produktu oraz parametry wytrzymałościowe deski.

Ekologiczność produktu
Deski tarasowe Boryszew są przyjazne dla środowiska,
posiadają wszelkie niezbędne atesty i mogą być poddawane procesowi recyklingu.
25-lat gwarancji
Deska kompozytowa Boryszew zachowuje swoje właściwości nawet przy zmiennych warunkach atmosferycznych
i po wielu latach użytkowania.
Dowodem jest 25-letnia gwarancja udzielana przez producenta na gnicie i butwienie.
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1400
KG
wykonana
z wyselekcjonowanego drewna
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statyczna wytrzymałość
na obciążenia

nie wymaga konserwacji
i malowania

odporna na niskie
i wysokie temperatury

odporna na działanie
grzybów i porostów
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KOLORYSTYKA
Orzech

A

Grafit

B

A

B

Deski tarasowe dostępne są w wersji nieszczotkowanej (A) oraz lekko szczotkowanej (B).
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SCHEMAT MONTAŻU

Zestaw montażowy


Klips startowy


Klips montażowy


Legar
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Wkręt montażowy


Kompozytowa listwa wykończeniowa
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DANE TECHNICZNE
Wymiary deski (mm)

Wymiary kompozytowej listwy
wykończeniowej (mm)

Wymiary legara (mm)

Wymiary aluminiowej listwy
wykończeniowej (mm)

deska 140

legar

kompozytowa listwa
wykończeniowa

długość (mm)

2400

2400

2400

waga (kg/mb)

2,3

1,05

0,5

Czyszczenie desek kompozytowych Boryszew jest bardzo łatwe i nie wymaga żadnych specjalnych środków
czyszczących. Zwykłe środki domowego użytku w zupełności wystarczają. Najlepszy efekt czyszczenia uzyskuje się przy
użyciu wody pod wysokim ciśnieniem (przy max. 100 barach), czyszcząc zgodnie z kierunkiem ryﬂowania na deskach.
Do czyszczenia nie należy stosować maszyn czyszczących oraz rozpuszczalników.
Uwaga! W pierwszym okresie użytkowania pod wpływem promieniowania UV i wody deska nieznacznie zmienia kolor,
który stabilizuje się po 2-3 miesiącach użytkowania. Nie ma to jednak wpływu na jego trwałość i nie jest to wadą naszego
produktu.
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CENNIK PRODUKTÓW
Cena
Cena
netto za netto za
mb
m2

Kolor

Wersja

Wymiar
(mm)

Deska
tarasowa

Orzech

Nieszczotkowana

25 x 140 x 2400

22,27 zł

159,00 zł

Deska
tarasowa

Orzech

Szczotkowana

25 x 140 x 2400

24,51 zł

175,00 zł

Deska
tarasowa

Graﬁt

Nieszczotkowana

25 x 140 x 2400

22,27 zł

159,00 zł

Deska
tarasowa

Graﬁt

Szczotkowana

25 x 140 x 2400

24,51 zł

175,00 zł

30 x 50 x 2400

14,50 zł

Nazwa

Rysunek

Legar
kompozytowy

Kompozytowa
listwa
wykończeniowa

Orzech

60 x 6 x 2400

8,50 zł

Kompozytowa
listwa
wykończeniowa

Graﬁt

60 x 6 x 2400

8,50 zł

Zestaw
montażowy I

Zestaw
montażowy II

Zestaw klipsów na 2 m2:
32 szt. montażowe,
3 szt. startowe.
Zestaw wykonany ze stali
nierdzewnej.

Cena netto za komplet

Zestaw klipsów na 10 m2:
160 szt. montażowych,
15 szt. startowych.
Zestaw wykonany ze stali
nierdzewnej.

Cena netto za komplet

38,50 zł

195,50 zł

Cennik obowiązuje do dnia 30 czerwca 2017 r. lub do wyczerpania zapasów.
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Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie jest producentem:
systemu rynnowego, podsuﬁtki dachowej, sidingu winylowego, drzwi stalowych,
płynów dla motoryzacji i chłodnictwa, opakowań ze styropianu
oraz surowców chemicznych dla przetwórstwa PVC.

tel. 692

441 471
tel. 602

tel. 600

397 024

418 256

tel. 602

Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie
ul. 15-go Sierpnia 106, 96-500 Sochaczew
Centrala:
tel. +48 46 863 02 01, fax 46 863 00 96;
Zespół Produktów Materiały Budowlane:
tel. +48 46 863 04 50, fax 46 863 04 51,
e-mail: budownictwo@boryszewerg.com.pl
tel. 46 863 02 01, wew. 336, 493 – obsługa dystrybutorów;
wew. 358 – obsługa klientów sieciowych, obsługa reklamacji
Druki zamówień, aprobaty, deklaracje właściwości użytkowych
oraz druki zgłoszenia reklamacji do pobrania na stronie
www.boryszewerg.com.pl.

DYSTRYBUTOR

384 854

Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG zastrzega sobie prawa do błędów w druku. Kolorystyka przedstawiona w katalogu może odbiegać od rzeczywistych kolorów.

Grupa Kapitałowa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce.

