Дійсний від 22.02.2022

та комплектуючі
Композитна терасна дошка, зберігаючи властивості дерев’яної, є стійкою до води та атмосферних впливів.
Полімер, що міститься в складі композитної терасної дошки, захищає її від сонячного ультрафіолету. Ця дошка
потребує мінімум догляду. Уклавши її, можна забути про турботи на довгі роки.

Вигляд

Назва

Формат

Колір

Роздрібна ціна, євро

шт.

м.кв.

17,73

42,22

-

67,08

Темно коричневий
Терасний профіль
ARS 24140

140х24х3000 мм

Комплект в зборі

*терасний профіль
*нижній профіль
*кліпса з'єднувальна
*шуруп універсальний

1м.кв.

Вигляд

Назва

Формат

Венге
Антрацит
Сірий

Колір

Роздрібна ціна, євро

Темно коричневий
Торцевий профіль
ARS AR 4060 Кут

60х40х2800 мм

Венге

8,38

-

6,29

-

Антрацит
Сірий
Темно коричневий

Нижній профіль (Лага)
50х30х3000 мм
ARS ARK3050

Венге
Антрацит
Сірий

Вигляд

Опис

Роздрібна ціна, євро

Кліпса з'єднувальна ARK 294

0,15

-

Шуруп універсальний (100 шт./уп.) Розмір 4Х25мм

0,04

-

Огорожа

Дійсний від 22.02.2022

Вигляд

Назва

Формат

Алюмінієва колона

68x68x1950 мм

Колір

Роздрібна ціна,
євро

52,54

Алюмінієва пробка

2,21

Алюмінієвий верхній
профіль

20х25х1805 мм

Алюмінієвий нижній
профіль

20х25х1805 мм

15,76

Темно коричневий
Венге
Антрацит
Сірий

14,19

Колонна пластикова
кришка

2,63

Ніжка колони

34,15

Огороджувальний
профіль

Роздрібна
ціна/комплект
*,євро

20x160x1800 мм

12,29

352,66
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Вартість монтажу терасної дошки - від 250 грн/м2
Склад терасної дошки:
- 55% деревинна мука
- 40% Поліпропілен, харчовий пластик.
- 5% зв'язуючі елементи і пігмент кольору (тон кольору може відрізнятися)
Гарантія:
1-5 років - 100% гарантія.
5-10 років – 20% від площі.
В період гарантії не має бути розривів чи розпаду терасної дошки, слідів від термітів чи наявність грибка.
* Гарантія не розповсюджується на кріплення.
* Після роботи з дошкою, фарбуванням, лакуванням чи іншими роботами рекламації не розглядаються.
* Ситуації по якості дошки розглядає фабрика.
Допустима температура:
Максимальна температура + 60 градусів.
Мінімальна температура - 20 градусів.
Максимальна навантаження в одній точці не має перевищувати 500 кг.

Алгоритм прорахунку
1.

Кількість дошки = Площа (S) / Площа терасной дошки (0,42)*
*(0,42) – площа дошки (декінг) розміром 24x140x3000мм

2.

Кількість лаги = (Кількість дошки x 2 погонних метри) / 2,8*
*2,8 – довжина лаги

3.

Кількість кліпс з'єднувальних = Кількість дошки x 8*
* кліпси кріпляться кожні 400 мм (3000/400=8 шт)

