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ESTETIKA
IR PATVARUMAS

SYSTEMY KOMPOZYTOWE PRODECK: CHARAKTERYSTYKA

Modułowy system tarasowy łączący unikalny design i trwałość

kompozito sistemos

ProDeck yra lenkų kompanija, garsėjanti ilgamete tarptautine verslo patirtimi,
įsikūrusi Niepołomice, netoli Krokuvos. ProDeck kompozitinės lentos gali
pakeisti bet kokios erdvės išvaizdą - nuo viešųjų pastatų iki privačių namų ir
apartamentų. Dėl jų universalumo jos gali būti naudojamos ir terasose bei
balkonuose.
Puikios sudėties dėka, kurią sudaro natūrali mediena, papildyta
moderniaisias polimerais ir kitais priedais, pagerinančiais jos kokybę –
užtikrina ProDeck vardo garantiją. Mūsų kompozitinės lentos yra tvirtos,
atsparios atmosferos poveikiui ir ilgaamžės.

gwarancja ogólna: 3 lata
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gwarancja ogólna: 2 lata

ESTETIKA
IR PATVARUMAS
PRZESTRZEŃ
Z KLIMATEM

atsparumas
ekstremalioms
temperatūroms

aukščiausios
non-ﬂammable,
B andkokybės
C ﬁre hazard
class
mediena

ProDeck kompozitinės lentos yra sukūrtos, derinant aukštos
kokybės medieną, šiuolaikinius polimerus ir kitus priedus,
skirtus pagerinti bendrą medžiagos stiprumą. Dėl tokios
formulės lentos yra patvarios, atsparios atmosferos
sąlygoms, drėgmei ir grybeliui.

spaudimo jėga iki 480 kg
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UVA and UVB
neslidus
ﬁlters
paviršius

www.prodeck.pl
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boards resistant to fungal infestation and lichens, and calcium-zinc stabilizers, with no
heavy metals content.
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highest
B ir C ugnies
qualityatsparumo
wood klasė

resistance to extreme
temperatures

ProDeck composite decking boards are made by way
of combining high quality wood, modern polymers and
enhancers meant to improve overall strength of the material.
Such a formula makes the boards very durable, resistant to
weathering, humidity, and fungal infestation.

compressive strength
of up to 480 kg
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UVA ir UVB
non-slip
filtrai
surface

www.prodeck.pl
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PRODECK KOMPOZITINĖS SISTEMOS: PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS

KOMPOZITO LENTOS SURINKIMO SCHEMA

ProDeck yra dviejų pusių terasinės lentos, kurioms
būdingas didelis atsparumas atmosferos poveikiui ir
įbrėžimams. Jos nereikalauja dažymo ar specialios
priežiūros. Jos yra lengvai prižiūrimos ( valoma
vandeniu) , o švelnus ploviklis yra viskas, ko reikia.

Modulinė lauko terasos sistema, pasižyminti unikaliu dizainu ir
ilgaamžiškumu

TERRA ir DEX kompozitinės lentos:

ProDeck kompozitinės lentos sujungia kompozito
patvarumą ir medžio išvaizdą. Jose neatsiranda dėmių ir
yra malonu liesti. Specialus paviršiaus užbaigimas
garantuoja neslidų paviršių.

tuščiavidurė lenta, dvipusis apdirbimas
paskirtis: terasos, balkonai, takai
TERRA lentas galima užsakyti individualiais dydžiais
pagamintos iš vienodos medžiagos
įmanomas dvipusis montavimas

DEX

išmatavimai
plotis: 14,5 cm
aukštis: 2,9 cm
ilgis: 300 cm, 400 cm

išmatavimai
plotis: 14 cm
aukštis: 2,2 cm
ilgis: 300 cm, 400 cm

paviršiaus tipai:
banguotas ir trapezoidas

paviršiaus tipai: banguotas ir
trapezoidas

sudėtis: aukštos kokybės
mediena: 45%, PVC: 45%,
kiti priedai: 10%

sudėtis: aukštos kokybės mediena:
45%, PVC: 45%, kiti priedai:

25 metų garantija nuo pelėsio

25 metų garantija nuo pelėsio

pagrindinė garantija: 3 metai

pagrindinė garantija: 3 metai

ProDeck terasų sistema pasižymi tiek funkcionalumu, tiek
dideliu vaizdiniu patrauklumu. Montuojant ją griežtai
laikantis gamintojo rekomendacijų, užtikrinamas ilgalaikis
naudingumas ir bendras naudojimo komfortas.

KAIŠČIAI:

10%

TERRA
lenta

DEX
GOLDEN OAK

WALNUT

CHERRY

GREY

DEX

lenta

DARK
BROWN

atsparumas ekstremalioms
temperatūroms

aukščiausios kokybės mediena
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PLATINUM

CHESTNUT

STANDARTINĖ

SUSTIPRINTA

ŽEMA

ALIUMINIO

plotis: 48 mm
aukštis: 38 mm
ilgis: 4000 mm

plotis: 48 mm
aukštis: 38 mm
ilgis: 4000 mm

plotis: 48 mm
aukštis: 20 mm
ilgis: 4000 mm

plotis/aukštis*: 30 mm
aukštis/plotis*: 40 mm
ilgis: 4000 mm
*dvipusė sija

plotis: 14,4 cm
aukštis: 2,9 cm

plotis: 13.9 cm
aukštis: 2,2 cm
Plastiko ABS kaiščiai montuojami
su metalinėmis detalėmis (pridėta).

ANTHRACITE

SIJOS:

UŽBAIGIMAI:
PROFILIS

aukštis: 90 mm
storis: 12 mm
ilgis: 4000 mm

TERRA JUOSTA
aukštis: 66 mm
storis: 6 mm
ilgis: 4000 mm

ALU L/F JUOSTA

EVO JUOSTA

plotis: 40 mm
aukštis: 72 mm
ilgis: 4000 mm

aukštis: 66 mm
storis: 10 mm
ilgis: 4000 mm

MONTAVIMO KOMPONENTAI
JUNGIMO
KLIPSAS

KAMPAS

PRADŽIOS KLIPSAS
VARŽTAS

ANTHRACITE

biocidai - apsauga nuo
pelėsių ir samanų

be dažymo
be impregnavimo

atsparumas oro sąlygoms
ir pelėsiui

neslidus
paviršius

nedegus, ugnies
atsparumo B ir C klasės

25 metų garantija
nuo puvimo

pagaminta
EU

calcium-zinc
stabilizatoriai, be metalo
ar gyvsidabrio priemaišų

UVA ir UVB
filtrai

didelė spaudimo
galia

Svarbu!
Pilnai sumontavus kompozito lentas gali atsirasti laikinas nublukimas dėl vadinamojo sezoniškumo, kuris užtrunka iki 6 mėnesių, kol kompozito lenta prisitaiko prie
klimato sąlygų. Šiuo periodu, dėl natūralių medienos savybių, kompozito spalva gali būti nežymiai pakitus. Šis procesas jokiu būdu neturi nei fizinės, nei mechaninės
įtakos pačiam produktui ir todėl negali būti laikomas defektu. Kompozitinių lentų sistemos gali būti montuojamos didžiąją metų dalį, tol kol lauko temperatūra
išlieka didesnė nei 5 ° C.
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PRODECK KOMPOZITINĖS SISTEMOS: PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS

ProDeck yra dviejų pusių terasinės lentos, kurioms
būdingas didelis atsparumas atmosferos poveikiui ir
įbrėžimams. Jos nereikalauja dažymo ar specialios
priežiūros. Jos yra lengvai prižiūrimos ( valoma
vandeniu) , o švelnus ploviklis yra viskas, ko reikia.

Modulinė lauko terasos sistema, pasižyminti unikaliu dizainu ir
ilgaamžiškumu

EVO ir EVO PRO kompozitinės lentos:

ProDeck kompozitinės lentos sujungia kompozito
patvarumą ir medžio išvaizdą. Jose neatsiranda dėmių ir
yra malonu liesti. Specialus paviršiaus užbaigimas
garantuoja neslidų paviršių.

tuščiavidurė lenta
paskirtis: terasos, balkonai, takai, visuomeniai objektai
pagamintos iš vienodos medžiagos

EVO

EVO
PRO

išmatavimai
plotis: 16 cm aukštis:
2,5 cm ilgis: 300 cm,
400 cm

KOMPOZITO LENTOS SURINKIMO SCHEMA

išmatavimai
plotis: 16 cm aukštis:
2,5 cm ilgis: 300 cm,
400 cm

paviršiaus tipas:
trapecija

paviršiaus tipas: trapecija

sudėtis: aukštos kokybės
mediena: 40%, HDPE:
50%, kiti priedai: 10%

sudėtis: aukštos kokybės mediena:
40%, HDPE: 50%, kiti priedai:

10 metų garantija nuo pelėsio

10 metų garantija nuo pelėsio

pagrindinė garantija: 2 metai

pagrindinė garantija: 2 metai

ProDeck terasų sistema pasižymi tiek funkcionalumu, tiek
dideliu vaizdiniu patrauklumu. Montuojant ją griežtai
laikantis gamintojo rekomendacijų, užtikrinamas ilgalaikis
naudingumas ir bendras naudojimo komfortas.

KAIŠČIAI:

SIJOS:

10%

EVO PRO

STANDARTINĖ

SUSTIPRINTA

ŽEMA

ALIUMINIO

plotis: 48 mm
aukštis: 38 mm
ilgis: 4000 mm

plotis: 48 mm
aukštis: 38 mm
ilgis: 4000 mm

plotis: 48 mm
aukštis: 20 mm
ilgis: 4000 mm

plotis/aukštis*: 30 mm
aukštis/plotis*: 40 mm
ilgis: 4000 mm
*dvipusė sija

lenta
UŽBAIGIMAI:
PROFILIS

EVO
GOLDEN OAK

WALNUT

CHERRY

GREY

lenta

GRAPHITE

plotis: 15,9 cm
aukštis: 2,4 cm

aukštis: 90 mm
storis: 12 mm
ilgis: 4000 mm

TERRA JUOSTA
aukštis: 66 mm
storis: 6 mm
ilgis: 4000 mm

ALU L/F JUOSTA

EVO JUOSTA

plotis: 40 mm
aukštis: 72 mm
ilgis: 4000 mm

aukštis: 66 mm
storis: 10 mm
ilgis: 4000 mm

MONTAVIMO KOMPONENTAI
Plastiko ABS kaiščiai montuojami
su metalinėmis detalėmis (pridėta).

ANTHRACITE

atsparumas ekstremalioms
temperatūroms

aukščiausios kokybės mediena
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PLATINUM

CHESTNUT

DARK
WALNUT

JUNGIMO
KLIPSAS

KAMPAS

PRADŽIOS KLIPSAS
VARŽTAS

DARK
BROWN

biocidai - apsauga nuo
pelėsių ir samanų

be dažymo
be impregnavimo

atsparumas oro sąlygoms
ir pelėsiui

neslidus
paviršius

nedegus, ugnies
atsparumo B ir C klasės

25 metų garantija
nuo pelėsio

pagaminta
EU

calcium-zinc
stabilizatoriai, be metalo
ar gyvsidabrio priemaišų

UVA ir UVB
filtrai

didelė spaudimo
galia

Svarbu!
Pilnai sumontavus kompozito lentas gali atsirasti laikinas nublukimas dėl vadinamojo sezoniškumo, kuris užtrunka iki 6 mėnesių, kol kompozito lenta prisitaiko prie
klimato sąlygų. Šiuo periodu, dėl natūralių medienos savybių, kompozito spalva gali būti nežymiai pakitus. Šis procesas jokiu būdu neturi nei fizinės, nei mechaninės
įtakos pačiam produktui ir todėl negali būti laikomas defektu. Kompozitinių lentų sistemos gali būti montuojamos didžiąją metų dalį, tol kol lauko temperatūra
išlieka didesnė nei 5 ° C.
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Raudondvario pl. 242E, Kaunas
+370 606 09289
+370 604 46474
kaunas@avprojects.lt
www.avprojects.lt
/ avprojects.lt
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