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Tarasy Hartika. Piękno na lata.

Deska kompozytowa
Hartika
inspirowana naturą
Mroźne szczyty gór, gorące piaski, lasy
deszczowe – każdy ekosystem kryje w sobie
sekret długowieczności i siły. By go odkryć,
odwiedziliśmy najbardziej dzikie i surowe
zakątki świata.
Obserwowaliśmy moc natury – i determinację
pionierów, którzy nauczyli się budować domy
odporne na zmienność temperatury, deszcz,
mróz, wodę morską i wiele innych czynników
niszczących drewno.
Zdobyte doświadczenie zainspirowało nas do
opracowania deski kompozytowej Hartika.
Połączyliśmy piękno prawdziwego drewna
z niezawodną i ekologiczną technologią
biokompozytową, tworząc deskę wielokrotnie
przewyższającą trwałością tradycyjne drewno.
Dzięki niej Tarasy Hartika zachowują swoje
piękno na lata – przeciwstawiając się upływowi
czasu i trwale odmieniając oblicze Twojego
domu i ogrodu.
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Tarasy Hartika. Piękno na lata.
Tarasy z deski kompozytowej Hartika
to połączenie komfortu użytkowania z wieloletnią
trwałością oraz poszanowaniem dla środowiska
naturalnego.

Komfort:
taras nie wymaga impregnacji ani konserwacji
łatwo utrzymać go w czystości
nie wymaga malowania, ponieważ deski
posiadają już trwały, piękny kolor w chwili zakupu
taras jest gładki i przyjemny w dotyku, bez drzazg,
nierówności i odprysków

Trwałość:
taras Hartika posiada 25 lat gwarancji
na butwienie i gnicie
charakteryzuje się optymalną twardością powierzchni
i odpornością na urazy mechaniczne
deska tarasowa Hartika jest wielokrotnie trwalsza
od tradycyjnego drewna

Design:
deski Hartika zapewniają możliwość aranżacji
dowolnego tarasu, ogrodzenia i balkonu
występują w naturalnej kolorystyce –
w 5 stylowych odcieniach
posiadają elegancką fakturę drewna szczotkowanego
można ułożyć je na wiele sposobów
dzięki oryginalnemu systemowi profili

Ekologia:
deski Hartika to przyjazny środowisku biokompozyt,
który zawiera 50% ściśle wyselekcjonowanego
pyłu drzewnego
mogą podlegać recyklingowi
Hartika jako producent jest zaangażowana
w gospodarkę cyrkulacyjną
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HARTIKA TARASE HOME

Deska tarasowa
szerokość: 145 mm

Deski z fakturą drewna szczotkowanego
Dostępny kompletny system montażowy
Więcej na www.hartika.com

HARTIKA TARASE KLASS

Deska tarasowa
szerokość: 160 mm

Dostępne wymiary deski tarasowej:
Długość

Szerokość

Wysokość

Symbol

4000 mm

145 mm

25 mm

HD-01-4-1

4000 mm

160 mm

25 mm

HD-02-4-1

Sztacheta płotowa
szerokość: 80 mm

Dostępny wymiar deski płotowej:

Awers i rewers różnią się wzorem
(powiększenie w kółkach).

Długość

Szerokość

Wysokość

Symbol

1200 mm

80 mm

15 mm

HP-05-12-1

ELEMENTY SYSTEMU

Legar duży
48 × 38 mm

Legar mały
48 × 20 mm

Listwa maskująca
WPC 75 × 10 mm

Listwa maskująca
ALU F 67 × 40 mm

KLON
LODOWY

ŚWIERK
DYMNY

MAHOŃ
NATURALNY

DĄB
LINDBERG

ORZECH
SZLACHETNY

CZARNY

Deska tarasowa
145 mm

HD-01-4-1

HD-01-4-2

HD-01-4-3

HD-01-4-4

HD-01-4-5

–

Deska tarasowa
160 mm

HD-02-4-1

HD-02-4-2

HD-02-4-3

HD-02-4-4

HD-02-4-5

–

Listwa maskująca
WPC

HL-03-4-1

HL-03-4-2

HL-03-4-3

HL-03-4-4

HL-03-4-5

–

Legar duży

–

–

–

–

–

HLD-04-4-6

Legar mały

–

–

–

–

–

HLM-04-4-6

Sztacheta płotowa
80 mm

HP-05-12-1

HP-05-12-2

HP-05-12-3

HP-05-12-4

HP-05-12-5

–

SREBRNY

BRĄZOWY

CZARNY

HLa-01-4-C0

HLa-01-4-C33

HLa-01-4-C35

Listwa maskująca
ALU F
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