
Niezale¿nie od tego czy budujemy basen na otwar tym
powietr zu, taras na dachu, restauracjê, czy urz¹dzamy
ogólnie dostêpny teren rekreacyjny, wszêdzie tam 
produkty iDECK spisuj¹ siê doskonale. 

Wychodz¹c naprzeciw Pañstwa wysokim oczekiwaniom 
dostarczamy ma teria³ najwy¿szej jakoœci, o 
parametrach technicznych, pozwalaj¹cych budo waæ
niezawodne tarasy kusz¹ce ciep³em, wyj¹tkowym
czarem i obietnic¹ przyjemnie spêdzonego czasu. 

Produkty iDECK s¹ presti¿owym mater ia³em dla proje-
ktantów i wykonawców stosowanym w architekturze
ogrodo wej, parkowej i elewacjach zewnêtrznych. 

W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo elementy do 
budowy ta rasów, altan, patia, œcie¿ek, ogrodzeñ i ele-
wacji. Nasze drewno doskonale spisuje siê w pobli¿u 
wody, s³u¿¹c jako obrze¿a basenów i oczek wodnych.

Przy urz¹dzaniu ogrodów zachêcamy Pañstwa do 
realizowania swoich marzeñ. Produkty iDECK bêd¹ 
Pañstwu na pewno przy tym niezwykle pomocne.

iDECK stwarza na turaln¹ atmosferê do relaksu. Dotknij ciep³a iDECK i przekonaj siê jak ³a two o nie zadbaæ, 
idealne dla Ciebie i Twojej rodziny.

S t w o r z o n e b y c i e s z y æ



Dla zapewnienia bezpieczeñstwa u¿ytkowników, 
antypoœlizgowe paski SafeGr ip mog¹ byæ z ³a twoœci¹
fabrycznie zainstalowane w deskach iDECK. 

Precyzyjnie kontrolo wany proces produkcji SafeGr ip
powoduje, ¿e mieszanka piasku kwarco wego i poliure-
tanu zapewnia niezawodn¹ przyczepnoœæ.

SafeGr ip jest idealnym mater ia³em znajduj¹cym 
szerokie zastosowanie w miejscach u¿ytecznoœci 
publicznej, takich jak: mosty, deptaki, place zabaw dla 
dzieci, schody, s³owem wszêdzie tam gdzie wymagana
jest dodatkowa pr zyczepnoœæ. Testowany w trudnych 
warunkach, Sa feGrip udowodni³ swoj¹ trwa³oœæ i pod-
wy¿szone parametry bezpieczeñstwa za równo na 
przestrzeni czasu jak i w obliczu zmiennych warunków 
pogodowych.

Dostêpne w postaci deski ryflowanej o rozmiarach:
25x145mm lub 45x145mm (idealny mater ia³ na 
schody).

S t w o r z o n e d o ¿ y c i a , s t w o r z o n e d l a b e z p i e c z e ñ s t w a

Za luksusem i piêknym wygl¹dem iDECK kryje siê wysoki 
standard jakoœci. Produkt ten wyrobi³ sobie zas³u¿on¹ 
reputacjê jako jeden z najbardziej nieza wodnych
mater ia³ów tarasowych dostêpnych na rynku.

Wiedz¹c, i¿ prawdziw¹ mia r¹ jakoœci tego rodzaju 
produktów jest ich odpornoœæ na dzia³anie czasu. 
Naszym podstawowym kr yterium przy wybor ze drewna 
na produkty iDECK jest jego zwiêkszona odpornoœæ na 
czynniki zewnêtrzne i procesy gnilne spo wodowane
przez grzyby i szkodniki.

Do produkcji iDECK'u wykorzystuje siê gatunki o wyso-
kiej gêstoœci w³ókien co oznacza ¿e jest to drewno 
o wysokim stopniu twardoœci i posiada wyj¹tko wo
wysok¹ odpornoœæ na uderzenia i œcieranie. 

Z natur y wytrzyma³e produkty iDECK chwalone s¹ za 
doskona³¹ odpornoœæ na zu¿ycie, dziêki czemu s¹ czêsto 
stosowane na powier zchniach u¿ytkowych takich jak: 
przystanie, pomosty oraz deptaki. Odporne na ka¿de warunki atmosfer yczne, o ka¿dej porze 

roku.
Standardo wo ka¿dy przekrój za wiera dwa paski SafeGrip,
chocia¿ na ¿yczenie klienta mo¿na zainstalowaæ ich wiêcej.



I n v i s i b l e i C L I P ®

Nasz nowy i ulepszony iCLIP zosta³ zaprojektowany
z myœl¹ o mo¿liwoœci wyeksponowania naturalnego
piêkna iDECK, unikaj¹c widocznych mocowañ.

Deski iDECK w systemie iCLIP zosta³y zaprojektowane
tak, aby dziêki precyzyjnie ciêtym k¹tom, moco wania
iCLIP by³y niedostrzegalne, daj¹c niemal¿e jednolit¹ 
powier zchniê tarasu z minimalnymi odstêpami miêdzy 
deskami.

Nasze pierwszo rzêdne ma teria³y iDECK to produkty 
o najwy¿szej jakoœci. W systemie iCLIP zastosowaliœmy 
gatunek drewna Lapacho / Ipe, wysoko ceniony za swój 
wygl¹d i trwa³oœæ.

Pude³ko zawiera 150 mocowañ iClip oraz wkrêty nierdzewne (A2).

œlepe wkrêty

¿adnych widocznych czêœci mocuj¹cych

dostêpne w formie g³adkiej oraz ryflowanej

Kszta³t iCLIP'ów pozwala skutecznie moco waæ
poszczególne deski za pomoc¹ jednej specjalnej 
nierdzewnej œruby. Monta¿ ten jest wyj¹tkowo prosty. 

iDECK stworzony dla Twojej wygody, iCLIP - có¿ mog³oby 
byæ prostsze.



BANGKIRAI LAPACHO / IPE MASSARANDUBA CUMARU MODRZEWTATAJUBA

O f e r o w a n e g a t u n k i d r e w n a

Wystêpowanie:
Indonezja i Malezja

Rodzina:
Dipterocarpacaeaceae

Nazwa botaniczna:
Shorea Argentea

Ciê¿ar drewna œwie¿ego:
31200-1300 kg/m

Opis:
Bardzo wysoki stopieñ kurczenia siê pr zy
wysuszaniu, œredni stopieñ zniekszta³cenia. 
Drobne wady rozwojowe, na koñcach trochê 
¿ywicy. Ma³e dziurki po szkodnikach 
(œrednica 1-1,5mm) s¹ typowym skutkiem 
ingerencji szkodników, które wystêpuj¹ 
wy³¹cznie w drzewach stoj¹cych. Za wiera
pewne substancje naturalne (w tym kwas 
taninowy), które mog¹ byæ wyp³ukiwane 
przez deszcz w postaci br¹zo wej cieczy. 
Kontakt z ¿elazem mo¿e po wodowaæ
powsta wanie niebiesko-czarnych plam, 
poniewa¿ substancje w drewnie utleniaj¹ 
¿elazo.

Kolor:
Jasnobr¹zowy, br¹zowy, miejscami jasno-
¿ó³ty, z czasem pojawia siê na powierzchni
delikatny srebrny po³ysk. 

Wystêpowanie:
Ameryka Po³udnio wa

Rodzina:
Bignoniaceae

Nazwa botaniczna:
Tabebuja spp.

Ciê¿ar drewna œwie¿ego:
31300 kg/m

Opis:
Ciê¿kie, twarde, elastyczne drewno z drob-
nymi porami, praktycznie bez ska z i pêkniêæ, 
niewielka tendencja do rozszczepiania siê, 
nie ulega zniekszta³ceniu. Drewno zawiera
Lapachol - ¿ó³t¹ ciecz chroni¹c¹ drewno, 
która mo¿e powodowaæ podra¿nienie skóry.

Kolor:
Oliwkowa zieleñ pr zechodz¹ca w br¹z.

Wystêpowanie:
Ameryka Po³udnio wa

Rodzina:
Sapotaceae

Nazwa botaniczna:
Manilkara spp.

Ciê¿ar drewna œwie¿ego:
31300 kg/m

Opis:
Bardzo ciê¿kie drewno, twarde, z drobnymi 
porami. Charakteryzuje je wysoki stopieñ 
wysychania, kurczenia i zniekszta³cania siê, 
bardzo odporne na tarcie. Po wieloletnim 
u¿ytku nie napotkano ¿adnego przypadku 
dyskoloracji.

Kolor naturalny:
Czerwonawo-br¹zo wy odcieñ z szar ym
po³yskiem.

Wystêpowanie:
Ameryka Po³udnio wa

Rodzina:
Moraceae

Nazwa botaniczna:
Bogassa guianensis Aubl.

Ciê¿ar drewna œwie¿ego:
31100 kg/m

Opis:
Twarde ciê¿kie drewno, ciemniej¹ce pod 
wp³ywem warunków a tmosferycznych,
drobne w³ókna.

Kolor naturalny:
Jasno¿ó³ty, zmieniaj¹cy siê na ciem-
nobr¹zowy pod wp³ywem wa runków
atmosfer ycznych.

Wystêpowanie:
Ameryka Po³udnio wa

Rodzina:
Fabaceae

Nazwa botaniczna:
Dipteryx spp.

Ciê¿ar drewna œwie¿ego:
31200 kg/m

Opis:
Bardzo ciê¿kie, twarde, w³ókna najczêœciej 
w¹skie i skrêcone, trudno ³upliwe.

Kolor naturalny:
¯ó³to-br¹zowy do czer wono-br¹zowego,
czêœciowo z ¿ó³to-czer wonymi ¿y³kami.

Wystêpowanie:
Syberia

Rodzina:
Laricoideae

Nazwa botaniczna:
Larix sibirica

Ciê¿ar drewna œwie¿ego:
3580 kg/m

Opis:
Gatunek raczej lekki, ale o ciekawym 
us³ojeniu: s³oje u³o¿one gêsto (na przemian 
ciemne i jasne) tworz¹ dekoracyjny r ysunek
linii. Cech¹ charakter ystyczn¹ jest wystê-
powanie sêków. 

Kolor naturalny:
Na przemiennie bruna tno-czerwony i jasno-
¿ó³ty.

Drewno nie jest to jednolity materia³ i ka¿da deska posiada indywidualne cechy w zale¿noœci od Ÿród³a i warunków w jakich 
drzewo dorasta³o. Chocia¿ drewno mo¿e pochodziæ z jednego Ÿród³a istnieje mo¿liwoœæ, ¿e bêdzie wykazywaæ ró¿nice s³ojów 
i kolor ystyki, niekiedy nawet na tej samej desce. W zwi¹zku z tym próbki i fotogra fie umieszczone w naszym katalogu nie s¹ w 
stanie oddaæ ca³okszta³tu zakupionego drewna, ka¿da deska bêdzie unikalna. Na tomiast w drewnie wystawionym na dzia³anie 
promieni ultra fioletowych nastêpuje proces naturalnego utleniania siê, dziêki czemu ró¿nice w kolor ze i uk³adzie s³ojów staj¹ 
siê mniej widoczne. 

Swoje piêkno drewna tropikalne zawdziêczaj¹ swej ró¿norodnoœci kolo rystycznej - od s³onecznej ¿ó³ci drewna Badi oraz ciep³ych 
odcieni czerwieni Massaranduby, a¿ po z³ocisty br¹z Bangkirai i g³êbokie odcienie czekoladowego br¹zu Ipe. Aby zachowaæ
bogactwo tych kolorów zalecane jest regularne stoso wanie wysokiej jakoœci prepara tów konserwuj¹cych.



Depar tament leœnictwa i ekologii naszej firmy, wspólnie 
z uznanymi organizacjami pozarz¹do wymi, stara siê szeroko 
rozpo wszechniæ zasady ochrony lasów tropikalnych przed 
nielegaln¹ wycink¹, nieracjonaln¹ (rabunko w¹) gospodark¹ 
i k³usownictwem.

DLH prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ w oparciu o za³o¿enia Good
Supplier Project, zgodnie z któr ym zaopatrujemy siê w drewno 
u dostawców respektuj¹cych zasady racjonalnej gospoda rki
zasobami leœnymi. Naszym celem jest zapoznanie dostawców 
drewna z d³ugo falowymi ko rzyœciami wynikaj¹cymi ze 
stosowania przyjaznych œrodowisku zasad gospodarki leœnej. 
Program GSP pozwala na produkcjê drewna bez powodowania
uszczerbku dla lasów, przy jednoczesnej dba³oœci o interesy 
lokalnych spo³ecznoœci i przy zabezpieczeniu leœnego 
ekosystemu.

W Brazylii i Afr yce DLH wprowadza w ¿ycie swoje w³asne 
projekty dotycz¹ce odnawialnej produkcji drzewnej. Zebrane w 
ten sposób doœwiadczenia przeka zywane s¹ naszym 
dostawcom. S³u¿y to poprawie gospodarki leœnej w krajach 
bêd¹cych wa¿nymi dostawcami drewna dla DLH.

DLH by³a jedn¹ z pierwszych firm, które w 1992 roku 
rozpoczê³y aktywne wprowadzanie polityki ochrony 
œrodowiska. Uczyniliœmy tak z dwóch powodów:

jesteœmy ¿ywo zainteresowani ochron¹ na turalnych
zasobów, na których bazuje nasza firma,

bierzemy sobie g³êboko do serca odpo wiedzialnoœæ
spo³eczn¹, któr¹ jest ochrona œwia towych zasobów 
leœnych. Chcemy mieæ absolutn¹ pewnoœæ, ¿e przysz³ym 
pokoleniom nie zabraknie drewna.
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Uniwersalny koncentra t do czysz-
czenia i wstêpnej konser wacji
powier zchni drewna

Idealny dla drewna wykorzystywa-
nego na wolnym powietr zu
Skutecznie usuwa zanieczyszczenia
Dostêpny w pojemniku o pojem-
noœci 1l 
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Bezbarwny olej do konserwacji i 
ochrony drewna

Pomaga zacho waæ naturalny
kolor drewna
Zapobiega wch³anianiu wody
Zmniejsza wystêpowa nie
sinizny
Chroni przed czynnikami atmosfer ycznymi
Dostêpny w pojemnikach 2,5l i 20l
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O d p o w i e d z i a l n o œ æ D L H
z a œ r o d o w i s k o n a t u r a l n e

Z a c h o w a æ n a t u r a l n e p i ê k n o

Zalecany rozstaw elementów konstrukcyjnych (graniaków) przy budowie tarasu dla
przeciêtnych obci¹¿eñ

Rozstaw graniaków w cm
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Gruboœæ deski w mm

Work study: WTCB/VZW Hout

Szerokoœæ deski: 90 mm 120 mm 145 mm

1.Wilgotnoœæ drewna w desce taraso wej waha siê w granicach 25-30% i jako taka 
przeznaczona jest do zastoso wañ zewnêtrznych. Monto wanie wewn¹trz 
obiektów wymaga wczeœniejszego wysuszenia drewna do poziomu 9-10% 
wilgotnoœci.

2.Pod³o¿e do monta¿u deski musi byæ stabilne, twarde i wyrównane.
3.W przypadku monta¿u na gruncie nale¿y pr zygoto waæ podk³ad z mieszaniny 

piasku i ¿wiru usypanego na czarnej w³ókninie chro ni¹cej przed przerastaniem
chwastów.

4.Jeœli konstrukcja spodnia ma opieraæ siê na betono wych klockach lub 
podk³adkach musz¹ one byæ ro zstawione w odstêpa ch odpowiadaj¹cych 
rozsta wieniu graniaków (patr z diagram).

5.W czasie deszczowej pogody mo¿e dojœæ do plamienia pod³o¿a przez zwi¹zki 
garbnikowe za warte w drewnie. Aby tego unikn¹æ nale¿y pokr yæ podk³ady 
cementowe malarsk¹ po w³ok¹ na bazie poliuretanu.

6.Deskê antypoœlizgow¹ z drewna twa rdego nale¿y montowaæ na lega rach o 
ciê¿arze w³aœciwym zbli¿onym do ma teria³u, z którego wykonane s¹ deski. 

3Wchodz¹ tu w grê gatunki, któr ych ciê¿ar w³aœciwy przekracza 850 kg/m .
7.Odstêp miêdzy deskami nie mo¿e przekraczaæ 5-10mm. Nale¿y uwzglêdniæ 

naturalny pro ces wysychania drewna w czasie gor¹cych letnich dni i pêcznienia 
podczas deszczowej pogody.

8.Do mocowania desek ta rasowych nale¿y u¿ywaæ œr ub ze stali nierdzewnej lub 
mosiê¿nych. Stosowanie œr ub ze zwyk³ej stali spowoduje plamienie dr ewna
i przyœpieszon¹ koro zjê stali.

9.Œruby b¹dŸ wkrêty nie powinny byæ mocowane dalej ni¿ 50-70mm od br zegu
deski, aby unikn¹æ wyginania siê koñców. D³ugoœæ œrub powinna byæ równa 
dwukrotnej gr uboœci montowanej deski, a minimalna œr ednica œruby - 5mm. 
UWAGA - wymagane nawierca nie wiert³em o œrednicy co najmniej równej 
œrednicy zastosowanych œr ub.

10.Monta¿ na pod³o¿u nienasi¹kliwym powinien zapewniaæ odp³yw wody 
spomiêdzy legarów. W tym celu nale¿y zastosowaæ podk³adki izolacyjne pod 
legary wykonane z materia³u nienasi¹kliwego (np. gumo we), dodatko wo
chroni¹ce drewno od kontaktu z wod¹ podsi¹kaj¹c¹ z po d³o¿a.

11.Sk³adowanie. Deski musz¹ byæ sk³a dowane w sztaplach i zwi¹za ne
bandówkami. Deski nie mog¹ le¿eæ luzem ze wzglêdu na na turaln¹ tendencjê 
drewna do wichrowa nia.


