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Tarasy kompozytowe Plastyl
Nowoczesny design i komfort użytkowania



Rodzaje desek kompozytowych Plastyl

Deska kompozytowa WPC 180 x 32 mm
Kolor: 118 Dąb ciemny

Deska kompozytowa WPC 180 x 32 mm
Kolor: 119 Dąb jasny

Deska kompozytowa WPC 180 x 32 mm
Kolor: 228 Antracyt

Deska kompozytowa WPC 180 x 32 mm
Kolor: 102 Szary

Wyniki badań wytrzymałościowych - Deska kompozytowa Plastyl

Założenia Wartość pojedyncza Wartość średnia

Długość deski 
[mm]

Rozstaw 
[mm]

Siła niszcząca 
[N]

Ugięcie 
[mm]

Siła niszcząca 
[N]

Ugięcie 
[mm]

Wartości 
Plastyl 600 500 5885,9 0,8 5933,2 0,91

Wartości 
ITB 600 500 3000 ≤2,5 ≥3300 ≤2



System montażowy

Legar 50 x 30 mm szary

Listwa zakończeniowa 40 x 40 mm
w kolorze deski

Blaszka oraz wkręty montażowe 
wykonane ze stali nierdzewnej

Bazując na opiniach klientów oraz na wieloletnim doświadczeniu, udało nam się 
opracować niezawodny, a przede wszystkim niezwykle prosty nawet dla amatorów 
system montażu naszych desek kompozytowych.

Kalkulator służący do wyceny tarasu dostępny jest na naszej stronie internetowej: 
www.plastyl.com.pl w zakładce Produkty- Deski WPC- Kalkulator
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Deski kompozytowe Plastyl
to ponadczasowe rozwiązanie,

które na zawsze odmieni wygląd Twojego tarasu.

Trwałość na lata 
Nasze deski charakteryzują się wysoką odpornością na działanie warunków at-
mosferycznych. Deski nie próchnieją i nie są podatne na gnicie oraz działanie 
grzybów. Dzięki optymalnym wymiarom, odznaczają się też niezwykle wysoką 
wytrzymałością, co potwierdzają badania. Deski WPC są też całkowicie niepal-
ne, co w znacznym stopniu podnosi poziom bezpieczeństwa przy ich użytko-
waniu.

Komfort użytkowania
Tarasy wykonane z naszych kompozytów są nie tylko przyjemne w dotyku, ale 
też nie wymagają żadnej konserwacji, czy impregnacji. Powyższe zalety, czynią 
je bezkonkurencyjnymi w porównaniu do tradycyjnych desek.

Nowoczesny wygląd
Urozmaicona oferta kolorystyczna oraz możliwość zamontowania deski stro-
ną z grubszym lub cieńszym ryfl em sprawiają, że każdy potencjalny nabywca 
znajdzie rozwiązanie, odpowiadające jego wymaganiom estetycznym. Uczyń 
swój taras miejscem, które zachwyci swoim designem i przyciągnie spojrzenia 
twoich gości!

Ekologiczne rozwiązanie
W obecnych czasach, kiedy ekologia odgrywa tak ważną rolę, stawiamy na roz-
wiązania, które nie są uciążliwe dla naszej planety. Surowiec, z którego powstają 
nasze deski podlega pełnemu recyklingowi, a do jego produkcji używany jest 
ściśle wyselekcjonowany pył drzewny.

Prostota montażu
Opierając się na długoletnim doświadczeniu w branży budowlanej, opracowa-
liśmy niezawodny, a przede wszystkim bardzo prosty system montażu naszych 
desek. Jego dużą zaletą jest również to, ze można go wykonać na dwa sposoby. 
Montaż tarasu nie wymaga specjalistycznych narzędzi i z powodzeniem można 
go wykonać we własnym zakresie.


