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ce nu știai despre

Terasa din lemn

Atmosferă caldă şi relaxantă în grădina ta
În perioada caldă vă puteţi extinde livingul afară printr-o terasă din lemn exotic.
Este un ambient cald şi natural, unde puteţi păşi chiar şi în picioarele goale – practic
beneficiaţi de tot confortul pe care vi-l oferă un parchet, dar în exterior!

Dacă aveţi deja o terasă de lemn, ştiţi care
este efectul: creează dependenţă!
În scurt timp terasa din lemn devine centrul de
interes al întregii grădini. Va deveni zona preferată
în care veţi petrece cel mai mult timp – locul de
relaxare, locul de luat masa, întâlnirile cu prietenii,
locul de joacă al copilului. Toate vor fi pe deck!

Esenţe exotice: ipe, massaranduba, angelim
rajado, jatoba, sucupira red, sucupira brown, cumaru,
iroko, teak, bloodwood, tigerwood, angelim pedra,
guariuba, kempass, merbau, bangkirai, tali, garapa.

Avatajele deck-ului exotic
•

Sfatul expertului

•

Ce lemn alegem?

•

Cea mai bună alegere pentru construirea unei terase
o reprezintă lemnul exotic. Durabilitatea, rezistenţa,
comportamentul la orice factor extern şi frumuseţea
esenţelor exotice (lemn din Brazilia, Malaesia, Indonezia)
fac din deck-ul exotic cea mai bună investiţie.
Alternativele sunt: deck-ul termotratat şi deck-ul compozit
(wpc). Deşi duc la costuri similare, pierd în termeni de
durabilitate, rezistenţă, raport general calitate/preţ.

•
•
•
•

Bogăţia de culori şi texturi fac inegalabilă frumuseţea
lemnului.
Lemnul este un material ecologic şi o resursă
regenerabilă.
Rezistă la umezeală şi la contactul direct cu apa,
inclusiv apă sărată.
Nu se încălzeşte la soare (precum WPC-ul care se
încălzeşte excesiv).
Nu alunecă.
Durata de viaţă: 25-100 de ani (mult mai mare decât
deck-ul compozit/WPC şi deck-ul termotratat).
Preţuri (portofoliul Selva Floors) începând de la 28
euro/mp.

Caracteristicile deck-ului exotic:
duritate deosebită, durabilitate, rezistenţă la atacul
bacteriilor, carilor, fungilor sau al termitelor.
Lemnul exterior din esenţe exotice are un foarte
bun comportament la apă – fie de ploaie, fie pe
marginea lacurilor, a iazurilor sau a piscinelor.
La nivel global, deck-ul exotic este cea mai utilizată
soluţie pentru pavimentul zonelor de lângă ape:
piscine, pontoane de lacuri, iazuri sau mări.
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