
 empowered by nature

Tarasy Hartika. Piękno na lata.



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 profi li

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

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
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HARTIKA TARASE HOME

MAHOŃ 
NATURALNY

DĄB 
LINDBERG

ORZECH 
SZLACHETNY

KLON 
LODOWY

ŚWIERK 
DYMNY

Kolorystyka

Długość Szerokość Wysokość

4000 mm* 145 mm 25 mm

Długość Szerokość Wysokość

4000 mm* 160 mm 25 mm

* Standardowa długość. Przy dużym zam-
ówieniu istnieje możliwość docięcia na 
inną długość.

HARTIKA TARASE KLASS 

SZTACHETA PŁOTOWA

Długość Szerokość Wysokość

1200 mm 80 mm 15 mm

Klips montażowy 
startowy

Klips montażowy 
końcowy

Klips montażowy 
środkowy 3 mm

Klips montażowy 
środkowy 5 mm

HOME

Wysokość

25 mm

HOME

Wysokość

25 mm

Listwa maskująca WPC 75 x 10 mm

Listwa maskująca ALU F 67 x 40 mm

Legar 48 x 38 mm

Legar 48 x 20 mm

Dostępna w kolorze desek

Listwa maskująca WPC 75 x 10 mm

Dostępna w kolorze desek

LINDBERG
ORZECH 
SZLACHETNY

Legar 48 x 20 mmLegar 48 x 20 mm

Listwa maskująca ALU F 67 x 40 mm

Dostępna w kolorze desek

Listwa maskująca WPC 75 x 10 mm

Dostępna w kolorze desek

S
tr

uk
tu

ra
 d

re
w

na
 s

zc
zo

tk
ow

an
eg

o

ELEMENTY SYSTEMU



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Hartika Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 9 | 19-230 Szczuczyn  

tel. 86 444 20 20 | hartika@hartika.com 

Szukasz niezawodnego materiału do wykończenia domu i ogrodu? Nasze 
deski kompozytowe zachowają swoje piękno na lata – nie wymagając 
impregnacji, malowania ani złożonych zabiegów pielęgnacyjnych. 

 
 

Elementy systemu hartika: 
www. hartika.com/deski-kompozytowe 

mailto:hartika@hartika.com
http://www/

