
DESKI TARASOWE SOLID
KIRKEDAL Komposit to ekskluzywny produkt wysokiej jakości z szeroką gamą akcesoriów i opcji. 
Nasze produkty są łatwe w obróbce i łatwo się z nimi pracuje. KIRKEDAL Komposit ma dwustronne 
powierzchnie - strukturę drewna lub ryflowania, dzięki czemu możesz sam zdecydować o ostatecznym 
wyglądzie. Ponadto KIRKEDAL Komposit dostarcza najbardziej pożądanych długości: 4 i 6 metrów 
oraz piękne skandynawskie kolory. Pamiętaj, że wszystkie kompozyty z czasem stają się jaśniejsze, 
ale można je odświeżyć za pomocą wzmacniacza kolorów Kirkedal. Tolerancja kompozytu: 2-3 mm.

Informacje o produkcie

Kontakt: 
TreeTops A/S

 Tel.: +45 70 266 233
info@treetops.pl
www.treetops.pl

Zużycie Długość
SOLID 18x130 mm 7,41 lbm/m2 4 i 6 m 
SOLID 20x200 mm 4,88 lbm/m2 4 i 6 m 
SOLID 22x300 mm 3,27 lbm/m2 

Waga za metr 
3,2 kg. 
4,5 kg. 
8,5 kg. 4 i 6 m 

BELKI 50x30 mm 3 m/m2 4 m

Kolor  
Oak, Black, Hardwood, Grey
Oak, Black, Hardwood, Grey, White 
Oak, Black, Hardwood, Grey, White

Black

Jakość
KIRKEDAL Komposit SOLID to solidna deska tarasowa 
kompozytowa o pięknym i naturalnym wyglądzie 
drewna. W związku z tym zawsze występują różne 
odcienie kolorów, w tym ciemniejsze znaczenia. Deska 
tarasowa SOLID to nowość na rynku. Wykonane w 
60% z topoli, w 30% z HDPE i 10% z dodatków 
procesowych, dzięki czemu w 100% nie zawierają 
bambusa. Tarasy kompozytowe KIRKEDAL jako jedyne 
na rynku są dostępne o długościach 6 metrów, dzięki 
czemu unikniesz ich składania. 

Produkt wystarczy wyczyścić wodą i środkiem 
KIRKEDAL RENS, dzięki czemu unikniesz wielkiej 
pracy, jakiej wymaga tradycyjny taras przez całe 
życie.

Produkty posiadają w 100% certyfikat FSC, znak CE i 
klasę ogniową C1.

Korzyści
• Nowa powierzchnia z powłoką nawierzchniową
• Odporny na zabrudzenia, plamy, olej i czerwone wino
• 100% znak FSC
• Brak widocznych sęków
• Minimalna konserwacja
• Odwracalna powierzchnia (struktura drewna

lub ryflowania)
• Proste i zrozumiałe instrukcje instalacji
• Długi okres przydatności do spożycia
• Nie może być zaatakowany przez zgniliznę, grzyby lub owady
• Ekskluzywny i profesjonalny efekt końcowy
• Wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu pokryć tarasowych

Produkty dodatkowe 
Zobacz naszą bogatą ofertę 
akcesoriów pod adresem 
www.kirkedal.pl
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