
TRWAŁE  ROZWIĄZANIE  INSPIROWANE  NATURĄ
DESKA TARASOWA GAMRAT



WYKONANO 
Z WYSELEKCJONOWANEGO 

DREWNA

25 LAT 
GWARANCJI



Deska tarasowa Gamrat z kompozytu drewna to nowoczesny produkt, perfekcyjnie imitujący drewno, który idealnie wkom-
ponowuje się w otoczenie nowoczesnych i tradycyjnych domów oraz doskonale sprawdza się jako materiał budowlany 
do aranżacji tarasu, pomostu, balkonu, deptaka czy obrzeży basenów, itp. Ten rewelacyjny produkt to połączenie natury 
i nowoczesności, a więc wysoko wyselekcjonowanej mączki drzewnej z właściwościami tworzyw sztucznych PVC. Dzię-
ki takiej kombinacji powstaje materiał o solidnym i estetycznym wyglądzie drewna, mający jednocześnie pożądane wła-
ściwości tworzyw sztucznych. Produkt ten przewyższa swym standardem drewno, ponieważ wyeliminowano w nim 
wady tego materiału. A koekstruzja materiału, czyli jego dwuwarstwowość gwarantuje stabilność koloru na długi czas. 

ODPORNOŚĆ 
NA PROMIENIE UV

MINIMALNA
ROZSZERZALNOŚĆ



EKOLOGICZNOŚĆ 
PRODUKTU



ESTETYCZNY 
WYGLĄD 
TARASU

Deska tarasowa Gamrat jest w pełni bezpieczna i przyjazna środowisku, zachowuje 
zgodność z wszystkimi zasadami i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska 
i w 100% nadaje się do powtórnego przetworzenia.

Tarasy wykonane z deski kompozytowej Gamrat tworzą wymarzoną podłogę, która 
spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów. Jej naturalny wygląd, 
harmonizujący z otoczeniem, zaprasza do odwiedzin i częstych spotkań na świe-
żym powietrzu. Dzięki dostępnym kolorom i wyjątkowym strukturom powierzchni, 
nadającym deskom wygląd drewna, możliwości projektowe deski kompozytowej 
GAMRAT są nieograniczone – bez względu na wielkość czy kształt tarasu.



ODPORNA NA 
DZIAŁANIE 
GRZYBÓW 

I POROSTÓW



Deska tarasowa Gamrat z kompozytu drewna charakteryzuje się niezwykłą 
wytrzymałością mechaniczną i jest odporna na wysokie i niskie temperatury. 
Nie gnije, nie zniekształca się i nie ma drzazg, a przede wszystkim jest łatwa 
w montażu, eksploatacji i czyszczeniu. 

Eksploatacja deski kompozytowej jest bardzo prosta i nie wymaga skompli-
kowanych zabiegów serwisowych – nie szkodzi jej śnieg, deszcz ani słońce. 
Dzięki tym cechom, przez lata możemy cieszyć się niezmiennością formy 
i estetyki naszego tarasu. Produkt został bowiem stworzony z myślą o oso-
bach ceniących sobie wygodę, elegancję wykonania oraz komfort użytkowania 
przez wiele lat.

ANTYPOŚLIZGOWA
POWIERZCHNIA

ODPORNA NA 
PLAMY I TŁUSZCZE*

ODPORNOŚĆ 
NA NISKIE I WYSOKIE 

TEMPERATURY

* - wersja nieszczotkowana



NIEZAPALNA
- KLASA PALNOŚCI 

Bfl -S1



NIE WYMAGA 
KONSERWACJI 
I MALOWANIA
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ZESTAW I SCHEMAT MONTAŻOWY 
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DANE TECHNICZNE, KOLORYSTYKA,
RODZAJE WYKOŃCZEŃ
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nieszczotkowana

N

szczotkowanie 
wierzchołków ryfl i

Lgrafi t

ciemny brąz jasny brąz

szary

Grubość 25 mm

Szerokość 160 mm

Długość standardowa 3m lub 4m

Długości na zamówienie od 1,5m do 6m

Liniowa rozszerzalność cieplna 1mm / 1m / 30°C

Odporność na poślizg
N > 34

L > 42

Twardość Brinella 93 (±1) MPa

Klasyfi kacja w zakresie reakcji na ogień B
fl 
-s1

Ocena higieniczna Atest PZH

Gwarancja 25 lat

orzech

W pierwszym okresie użytkowania profi le kompozytowe pod 
wpływem warunków zewnętrznych sezonują się. Ich kolor stabili-
zuje się po kilku miesiącach osiągając ostateczne nasycenie. Nie 
ma to wpływu na ich trwałość i nie jest to wadą produktu. Aby 
uzyskać naturalny efekt, deski należy wymieszać przed zamonto-
waniem pamiętając o kierunku szczotkowania.Zdjęcia produktów zamieszczone w katalogu są poglądowe i mogą nieznacznie różnić się od towarów znajdujących w sprzedaży.



Regionalni Kierownicy Sprzedaży,
Informacja Techniczna:
Polska północna
tel. +48 726 001 975
e-mail: bgarwolinski@gamrat.com.pl

Polska południowa
tel. +48 726 002 104
e-mail: raugustyn@gamrat.com.pl

Dział Obsługi Klienta: 
tel. +48 726 001 979 

tel. +48 13 491 45 33
fax +48 13 491 47 56 

e-mail: wpc@gamrat.com.pl

GAMRAT Spółka Akcyjna 
ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło
e-mail: gamrat@gamrat.com.pl
www.gamrat.pl
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