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Wysokiej jakości surowiec po suszeniu komorowym, struga-
niu i 3-krotnym sortowaniu jest uszlachetniany poprzez ma- 
szynowe nanoszenie specjalnych powłok malarskich ze 
wszystkich stron: jednej powłoki gruntująco-impregnującej 
oraz 2 powłok koloryzujących.
Deski RelaxWood występują zarówno w wersji gładkiej jak    
i ryflowanej.

Do montażu desek RelaxWood proponujemy samowiercące 
wkręty tarasowe wykonane ze stali nierdzewnej w 3 odsło- 
nach:
<STANDARD – tradycyjny wkręt tarasowy, kolor srebrny
<EVO – wkręt o mniejszym, zgrabniejszym łepku, 
<kolor srebrny
<PRO – wkręt o małym łepku, posiadający dodatkowy
<gwint dociągający, kolor antyczny – idealny do desek 
<w odcieniach brązu

Jako podkonstrukcję oferujemy legary wykonane z tego 
samego materiału co deski. Jest to niezwykle istotne przy 
montażu tarasu z drewna, gdyż wówczas deski jak i legar 
mają zapewniony ten sam promień skurczu, taką samą sta-
bilność i trwałość. Oferowane legary systemowe są zabez-
pieczone przed działaniem warunków atmosferycznych, jak 
również grzybów i szkodników w tym samym systemie co 
deski tarasowe.

<deski malowane maszynowo w pomieszczeniu 
<zamkniętym, w środowisku niezapylonym o stałej 
<temperaturze i wilgotności
<deski pokryte stałą grubością powłoki impregnującej 
<i wykończeniowej
<możliwość natychmiastowego montażu tarasu, 
<bez straty czasu na przygotowanie materiału, impre- 
<gnację i olejowanie
<dobór podkonstrukcji i wszystkich niezbędnych 
<akcesoriów montażowych

Jak przebiega proces produkcji
desek RelaxWood?

System montażowy 
RelaxWood

Co zyskujesz 
kupując deski tarasowe 
RelaxWood?

RelaxWood to gotowe deski tarasowe doskonałe do mon- 
tażu idealnego tarasu.
Deski tarasowe RelaxWood są w 100% ekologiczne i przy- 
jazne środowisku, do ich produkcji stosowany jest surowiec 
pochodzący z lasów o zrównoważonej gospodarce leśnej,      
a zastosowane powłoki malarskie nie zawierają rozpuszczal-
ników ani żadnych innych substancji chemicznych.
Innowacyjny system powłok malarskich oparty na fińskiej 
technologii z ponad 70-letnim doświadczeniem zapewnia 
najlepszą ochronę drewna przed warunkami atmosferycz- 
nymi. Dzięki specjalnej recepturze deski tarasowe z kolekcji 
RelaxWood są zabezpieczone nie tylko przed działaniem 
wody czy promieni UV, ale również przed grzybami i szkod-
nikami. 
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