
МІЦНЕ РІШЕННЯ ВТІЛЕНЕ ПРИРОДОЮМІЦНЕ РІШЕННЯ ВТІЛЕНЕ ПРИРОДОЮ
ТЕРАСНА ДОШКА GAMRAT



ВИКОНАНА З 
СЕЛЕКЦІОНОВАНОЇ 

ДЕРЕВИНИ

25 РОКІВ 
ГАРАНТІЇ



Терасна дошка  Gamrat з композиційної деревини - це сучасний продукт, досконало імітуючий деревину, який 
ідеально вкомпоновує себе в оточення сучасних і традиційних будинків також досконало виправдовує себе як 
будівельний матеріал до аранжировки тераси, платформи, балкона, місця для прогулянок чи облаштування 
територій навколо басейнів, тощо. Цей вишуканий продукт - сполучення природи і сучасності, а отже високо 
селекціонованої деревної муки з властивостями штучних матеріалів ПВХ. Завдяки такій комбінації повстає 
матеріал, який має солідний і естетичний вигляд деревини, що має водночас бажані властивості штучних 
матеріалів. Цей продукт перевершує своїм стандартом деревину, оскільки в ньому виключені вади цього 
матеріалу.  А соекструзія матеріалу, тобто його двушаровість гарантує стабільність кольору на довгий час.

СТІЙКІСТЬ ДО 
ПРОМЕНІВ UV

МІНІМАЛЬНА 
РОЗШИРЮВАНІСТЬNOŚĆ



ЕКОЛОГІЧНІСТЬ 
ПРОДУКТУ



ЕСТЕТИЧНИЙ 
ВИГЛЯД 
ТЕРАСИ

Терасна дошка  Gamrat у повній мірі безпечна і сприятлива середовищу, 
зберігає всі принципи і положення, що стосуються охорони середовища і в 
100 % надається до  повторного перетворення.

Тераси, виконані з композитної дошки Gamrat, творять омріяну підлогу, яка 
здійснить очікування навіть найбільш вимагаючих Клієнтів. Її натуральний 
вигляд, гармонізуючий з оточенням,  запрошує до відвідувань і частих 
зустрічей на свіжому повітрі. Завдяки доступним кольорам і винятковим 
структурам поверхні, надаючим дошкам вигляд деревини, проектні 
можливості композитної дошки GAMRAT необмежені - незалежно від 
величини чи вигляду тераси.



СТІЙКА ДО 
ДІЇ ГРИБІВ І 

ЛИШАЙНИКІВ



Терасна дошка Гамрат з композиту деревини характеризується 
незвичайною механічною витривалістю і стійкістю до високих і низьких 
температур. Не гниє, не деформується і не має скабок, а перш за все 
легка в монтажі, експлуатації і чистці. 

Експлуатація композитної дошки є дуже простою і не вимагає складних 
сервісних процедур - не шкодить їй сніг, дощ ані сонце. Завдяки цим 
ознакам, протягом років ми можемо радіти незмінністю форми і естетики 
нашої тераси. Продукт був створений з думкою про людей, які цінять 
зручність, елегантність виконання а також комфорт у використуваннi 
протягом багатьох років.

АНТИСЛИЗЬКА 
ПОВЕРХНЯ

СТІЙКА ДО ПЛЯМ І 
ЖИРІВ

СТІЙКІСТЬ ДО ВПЛИВУ 
НИЗЬКИХ І ВИСОКИХ 

ТЕМПЕРАТУР



НЕГОРЮЧА 
КЛАС ГОРЮЧОСТІ 

Bfl -S1



НЕ ВИМАГАЄ ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ І 

ФАРБУВАННЯ



Кутник (алюміній)

Плінтус (композит)

шампанський срібнийкоричневий

Кольори плінтусів 
(Анодований алюміній)

Монтажна кліпса 
5 mm

Монтажний гвинтСтартова 
кліпса

Лага

Інтервали між лагами 

кожних  450 мм

Відстань між лагами 5мм

Відстань до стіни 5 мм

Стартова 

кліпса

Плінтус

Кутник

Монтажна 

кліпса

При провідному скріпленні 

дошок, лаги укладаємо 

подвійно під кожною дошкою

Маркування дошки 
завжди в одному 

напрямку

Прикріплення до землі за 
допомогою дюбеля (немає в 

пропозиції)

Бічна відстань 5 або 
3 мм

Відстань спереду 5мм

СКЛАД І МОНТАЖНА СХЕМА

Монтажна кліпса 
3 mm



НОВИНКА

ТЕХНІЧНІ ДАНІ, КОЛОРИСТИКА, ВИДИ 
ОФОРМЛЕНЬ

160

8

25

5широке рифлення

вузьке рифлення

1519,8

Розміри дошки

60

6
вузьке рифлення 55

Розміри плінтуса (композит)
35

35

2

Розміри кутника 
(алюміній)Розміри лаги 

50

5

30 17,6 20
,1

Гладка

N

Рубчики

M

Вильвет

L

Графіт Темно-коричневий

Світло-коричневий 

Сірий

Декларація відповідності PN-EN 15534-5:2014 Nr 51/TT/16

Роки гарантії - 25

Довжина (mm) PN-EN 15534-1:2014 2400 lub 4000

Ширина (mm) PN-EN 15534-1:2014 160 

Товщина (mm) PN-EN 15534-1:2014 25

Гігієнічна оцінка - Pozytywna

Класифікація реакції на 
вогонь PN-EN 13501-1+A1:2010 Bfl  -s1

Стійкість до ковзання PN-EN 15534-4:2014

M >75

L > 42

N > 34

Твердість по Брінеллю PN-EN 15534-1:2014 93 (±1) MPa

Лінійне термічне 
розширення ISO 11 359-2 1mm / 1m / 30°C

Горіховий оливковий



Export department:
phone +48 491 45 33
fax +48 491 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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