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 MATERIAŁ                                                    
 

 
Skład desek kompozytowych: 

• 45% mączka drzewna pochodząca z drzew iglastych 

• 55% część polimerowa (tworzywo PCV + dodatki) 

 

Wymiary deski z dopuszczalnymi tolerancjami: 

• Grubość: 25 mm  (-/+ 0,5 mm)  

• Szerokość: 150 mm (-/+ 1,2 mm)  

• Długość: 2400 lub 4000 mm (-/+5mm)  

 

Wykończenie: 

• Deska dwustronnie szczotkowana 

 

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień: Bfl -s1 

 

Deski IDECK GALA charakteryzują się warstwową budową, gdzie warstwa zewnętrzna deski wzbogacona jest o dodatki 

uszlachetniające i barwiące, które nadają desce pożądany kolor i wygląd, zabezpieczają ją przed działaniem promieni UV, 

temperatury i wpływem wilgoci. 

 

               ELEMENTY ZESTAWU IDECK GALA                                  
 
 

Element systemu GALA 

Waga 1mb 

tolerancja:                  

-/+10% 

Wymiar 
Dostępne 

długości 

Orientacyjne zużycie 

na 1m2 tarasu  

Deska tarasowa 2,65 kg 25 x 150 mm 2400 mm 6,5 mb 

Legar kompozytowy 1,25 kg 30 x 50 mm 2400 mm 2,5 mb 

Listwa wykończeniowa 0,4 kg 5 x 60 mm 2400 mm według projektu tarasu 

Zestaw montażowy z klipsami 

metalowymi 

Opakowanie: 32 klipsy montażowe,                                            

3 klipsy startowe, wkręty 
16 sztuk 

Zaślepki na czoło deski Opakowanie: 12 sztuk według projektu tarasu 
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Dopuszcza się również układanie desek tarasowych GALA bezpośrednio na legarach drewnianych i profilach 

aluminiowych. W tym przypadku należy stosować się do wytycznych producentów legarów i profili. W przypadku 

legarów drewnianych należy stosować wyłącznie legary wykonane z twardych gatunków drewna o wysokiej 

odporność. 

 

Powyższe elementy służą wyłącznie do wykonania tarasów na zewnątrz i nie mogą być używane jako kolumny, słupy, 

dźwigary, belki stropowe oraz inne mocno obciążone elementy konstrukcyjne.  

 

Kompozytowe deski tarasowe GALA mogą być stosowane jedynie do ruchu pieszego. Po deskach kompozytowych 

nie wolno poruszać się na rolkach, hulajnogach, rowerach oraz innych pojazdach jedno i dwuśladowych. 

 

Przed przystąpieniem do montażu należy ocenić wizualnie wygląd desek kompozytowych czy są wolne od wad. 

Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed zamontowaniem. Rozpoczęcie 

montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu materiału. 

 

Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją na stronie www.dlh.pl 
 

 

                         KOLORYSTYKA DESEK                                               
 
 \ 
 
 
 
 
 
 
 
 

W pierwszym okresie użytkowania deski kompozytowe pod wpływem warunków zewnętrznych sezonują się. 

Kolor stabilizuje się po kilku miesiącach osiągając ostateczne nasycenie. Ze względu na zawartość naturalnych 

włókien drzewnych poszczególne deski kompozytowe mogą różnić się kolorystycznie. Kolory powierzchni desek  

mogą być odmienne w różnych dostawach i partiach produkcyjnych. Nie ma to wpływu na ich trwałość i nie jest to 

wadą produktu.  

 
 

                         DOSTĘPNE DOKUMENTY                                         
 

• Karta Techniczna 

• Instrukcja montażu i pielęgnacji desek kompozytowych IDECK GALA 

• Karta Gwarancyjna 

• Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0611 z dnia 24.01.2019 r. 

• Deklaracja Właściwości Użytkowych  01/2019 z dnia 25.01.2019 r. 

• Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień 02749/16/Z00NZP z dnia 27.01.2017 r. 

• Atest Higieniczny HK/B/0289/01/2017 z dnia 06.04.2017 r. 
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