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Inovativním produktem společnosti SILVADEC jsou hladká WPC terasová prkna Emo (Emotion)

s přirozeným vzhledem dřeva. Kvalitou materiálu a zpracování navazují na již zavedené terasové materiály

této společnosti (terasová prkna Real a Silva). Složení materiálu je 60% dřevité moučky a 40% polymerů,

což je optimální poměr mezi těmito surovinami. Použitý polymer u prken Emo je 100% HDPE (vysokotlaký

polyetylén), který je mnohem kvalitnější než polypropylén (PP) používaný u levnějších WPC materiálů. Složení

polymeru má zásadní vliv na odolnost WPC materiálů vůči povětrnostním vlivům, změnám teplot a oxidaci.

Proč plný profil?

Prkna Emo jsou z dřevoplastu Forexia lisována do plného tvaru, čímž se snižuje velikost povrchu, který je

v přímém kontaktu s venkovní vlhkostí. Plná prkna jsou takto lépe chráněna před absorpcí vlhkosti a vodním

průsakem než prkna dutá. Terasová prkna mají nejen větší životnost, ale díky vhodně navrženým klipům

ušetříte až polovinu času během instalace.

Terasa v novém stylu

Prkna Emo v první řadě přicházejí s unikátním zabarvením, které spočívá v nerovnoměrném rozprostření

barvící směsi. Kartáčovaný povrch a pigmentové zabarvení dodává prknům krásný a přirozený vzhled dřeva.

Prkna Emo jsou dostupná ve dvou základních odstínech: „Teak“ - světle hnědá a „Palisandr“ - tmavě hnědá.

Terasová prkna jsou stálobarevná a odolná vůči účinkům UV záření.

Bezpečná a pohodlná terasa

Dřevoplastová prkna Emo se neštěpí, takže netvoří žádné nebezpečné třísky a nelámou se. Mají protiskluzový

povrch. Materiál neobsahuje ani žádné toxické produkty a nevyžaduje žádné ochranné chemické nátěry

(fungicidy nebo insekticidy). Terasová prkna Emo nevyžadují žádné každoroční moření či olejování jako je tomu

u dřevěných prken.

Terasová prkna EMO (Emotion)
přirozená jako dřevo, odolná jako plast

• Venkovní terasy a předzahrádky

• Terasy v horských střediscích

• Vchodové podlahy

• Podlahy do altánů a pergol

• Rošty do koupelen a saun

• Podlahy do vinných sklípků

• Venkovní podlahy k bazénům

• Zimní zahrady

• Podlahy na balkónech

• Mola a pobřežní lávky

• Podlahy v zahradních restauracích

ODSTÍNY:
Palisandr Teak

SPECIFIKACE - EMO

POVRCH PRKEN:

ROZMĚRY:

DÉLKA PRKEN:

HMOTNOST:

NOSNOST:

SLOŽENÍ:

ZÁRUKA:

hladký

138 x 23 mm

4 m (standard)

14,4 kg (3,6 kg/bm)
2450 kg/m

40% HDPE, 60% piliny

25 let *

Prestižní ocenění
Novelty Trophy 2008

Ideální řešení pro:

* záruka se vztahuje na dřevokazné houby, hnilobu a hmyz

Cena GRAND PRIX
For Garden 2010
PRAHA


