
TARASY KOMPOZYTOWE

DREWNO JEST NASZYM ŚWIATEM



CIEMNY BRĄZJASNY BRĄZ

GARDIN PLUS
Ogrodowa gwiazda nowej generacji

ANTRACYTTEAK SZARY

Deska kompozytowa Gardin Plus to idealne rozwiązanie dla tych, 

którzy lubią wygląd drewna, a zarazem cenią sobie wygodę użyt-

kowania i łatwość montażu.

Swoją wyjątkową wytrzymałość zawdzięcza 6-komorowej kon-

strukcji z grubymi ścianami, która podparta jest 7 solidnymi 

wspornikami. 

To jedyna na rynku deska o tak mocnej konstrukcji, do-

skonałej geometrii i świetnym wyglądzie równocześnie.  

Powierzchnia desek jest ryflowana, co znacznie ułatwia odprowa-

dzanie wody i podnosi bezpieczeństwo użytkowania.

Efektowne i sprawdzone rozwiązanie systemu tarasowego, od lat 

cieszące się popularnością w Europie Zachodniej oraz USA.



DEKARD

Polskie deski tarasowe marki Dekard to wysokiej jakości produkt na bazie PVC i mączki drzewnej 

z uszlachetniaczami, która zapewnia naturalny wygląd powierzchni. Ich główne zalety to znakomita 

stabilność wymiarowa i wytrzymałość — mechaniczna oraz kolorystyczna. Co więcej, są całkowicie 

niepalne i absolutnie pogodo-odporne. Dostępne w dowolnej długości (aż do 6 metrów) i 3 rodza-

jach wykończenia: szlifowanym, głęboko szczotkowanym lub z delikatnym usłojeniem.

JASNY BRĄZ CIEMNY BRĄZZŁOTY DĄB ANTRACYT

20 lat gwarancji
od gnicia i rozpadu

Produkowane
w Polsce

Oprze się wszystkim żywiołom

Kolory i struktura w naturze mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.



www.jaf-polska.pl

Masywny profil gwarantujący solidność

www.jaf-polska.pl

TIMBERTECH

Deski WPC od TimberTech wyznaczają standardy wytrzymałości, stabilności wymiarowej oraz trwałości kolorystycznej wśród tarasów kompo-

zytowych. 

Masywny profil gwarantuje solidność twardego drewna, realistyczny odcień koloru i rysunek drewna oraz wyczuwalną strukturą słojów. Opa-

tentowana technologia lakierowania HydroLock™ skutecznie chroni powierzchnię przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych 

i nadmiernym ścieraniem. Dzięki specjalnej warstwie ochronnej, te niezwykłe deski tarasowe są odporne na wpływy czynników pogodowych 

oraz zużycie powierzchni. Ponadto, mogą pochwalić się aż 25-letnią gwarancją odporności na wpływy światła i gwarancję plamo-odporności 

- warunkiem jest prawidłowy montaż.

SREBRNY KLON CIEMNY DĄB

http://www.jaf-polska.pl


Doskonała odporność na promienie UV,

Łatwiejsze czyszczenie z użyciem nawet zwykłego mydła i wody 

lub wody pod ciśnieniem.

GARDIN NATUR
Efektowne z natury

Wytrzymała i sprawdzona konstrukcja wewnętrzna została połączona z naturalnym rysunkiem drewna, dostępnym w 3 kolorach. Realistyczna 

w dotyku powierzchnia to efekt zastosowania innowacyjnej technologii 3D. Opatentowany sposób wytłaczania formuje twardszą, głębszą 

i estetyczną strukturę o walorach antypoślizgowych. Dzięki temu Gardin Natur łączy użytkowe zalety desek kompozytowych z reprezentacyj-

nym wyglądem desek drewnianych. Miłe dla oka, dobre dla portfela.

Realistyczne usłojenie imitujące prawdziwe drewno,

Opatentowana technologia wytłaczania twardszej, głębszej i ład-

niejszej struktury o cechach antypoślizgowych,

70% wyższa odporność powierzchni na uszkodzenia i zarysowa-

nia,

ANTYCZNY ORZECHZŁOTY TEAKSREBRNA JODŁA

Kolory i struktura w naturze mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.



DREWNO JEST NASZYM ŚWIATEM

www.jaf-polska.pl

Firma JAF Polska Sp. z o.o. oświadcza, że deska profilowana/ryflowana nie jest przeznaczona do trwałego wbudowania w obiektach budowlanych i tym samym nie jest produktem budowlanym w rozumie-

niu rozporządzenia nr 305/2011. Deska profilowana/ryflowana jest produktem drzewnym ogólnego przeznaczenia do stosowania np. w ogrodach i tam, gdzie nie są wymagane odpowiednie zezwolenia 

budowlane np. ławki, donice, ogrodzenia, podesty nie związane trwale z gruntem i budynkiem i in. Deska wykonana jest z drewna naturalnego, w tej produkcji nie zostały użyte żadne środki chemiczne 

zmieniające w jakikolwiek jej skład lub parametry powodujące szkodliwość dla człowieka lub środowiska. Deska profilowana ryflowana jest półfabrykatem przeznaczonym do dalszej obróbki (piłowanie, 

szlifowanie, wykańczanie itp.).

JAF Polska Sp. z o.o.
POZNAŃ

Gądki, ul. Magazynowa 19, 62-023 Gądki 
T: +48 61 814 41 13, gadki@jaf-polska.pl 

WARSZAWA

Małopole, ul. Graniczna, 05-252 Małopole 
T: +48 22 220 99 09, warszawa@jaf-polska.pl

CENTRUM STOLARSKIE

Robakowo, ul. Firmowa 8, 62-023 Robakowo 
T: +48 61 623 35 50, robakowo@jaf-polska.pl

PO
NAD 10 LAT W POLSCE

mailto:gadki@jaf-polska.pl
mailto:warszawa@jaf-polska.pl
mailto:robakowo@jaf-polska.pl
http://www.jaf-polska.pl

