
TERASES 
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KOKSNES - POLIMĒRU KOMPOZĪTA (WPC)

Terase Tavai labsajūtai



NORDDECK 
TERASES 
DĒĻI

Lai izgatavotu Norddeck terases dēļus, nav 
jāzāģē veseli koki. 

Lielāko daļu, no dēļu ražošanā izmantotā ma-
teriāla veido citu kokapstrādes nozaru atlikumi 
– koka skaidas. 

Dēļi nesatur un neizdala kaitīgas vielas. Visi to 
ražošanas un uzstādīšanas pārpalikumi, kā arī 
paši dēļi, var tikt atkārtoti izmantoti jaunu WPC 
produktu ražošanā.

Jūsu terasei

balkonam

bērnu rotaļu laukumam

laivu piestātnei

peldbaseinam

dārzam

lievenim

INOVATĪVI EKOLOĢISKI 
KOMPOZĪTMATERIĀLA DĒĻI



Onyx
(melns)

Norddeck dēļu terases izskatās tā, it kā būtu 
būvētas no dabīga koka, taču tās kalpo daudz ilgāk 
bez jebkādas papildus apstrādes! Un termīti arī 
nesagrauzīs!

WPC terases dēļu kvalitāti neietekmē 
temperatūras svārstības, tiešs saules starojums un 
pats galvenais – tie praktiski neuzsūc mitrumu, 
nedeformējas un nepūst.

IZSKATĀS KĀ DABĪGS KOKS

Norddeck terases dēļi nekļūst slideni, neplaisā, tiem 
nav skabargu, un tās neveidojas ekspluatācijas 
procesā.

NEKĀDU SKABARGU

Tie neprasa nekādu papildus kopšanu, tādā veidā 
ekonomējot Jūsu laiku un naudu.

NAV PAPILDUS KOPŠANA

LAIKA GAITĀ NEDEFORMĒJAS

Izmantojot Norddeck piedāvāto stiprinājumu sistēmu, dēļus var viegli uzstādīt, tie nav jāimpregnē un jākrāso.

Norddeck piedāvā plašu aksesuāru klāstu, kas uzstādīšanu padara vieglu, ātru un drošu.

VIEGLI UZSTĀDĀMI

Chocolate
(tumši brūns)

Cacao
(brūns)

Caramel
(gaiši brūns)



Testēšanas standarts Mērvienība Vērtība

Robežstiprība liecē LVS EN 310:2001 Mpa >13,7

Robežstiprība liecē 
pēc izturēšanas 
cikliskos apst.

LVS EN 310:2001 LVS EN 
321:2002

Mpa >13,5

Lieces elastības 
modulis

LVS EN 310:2001 Mpa >3200

Blīvums EN ISO 1183-3 g/cm3 1,2

Termiskās izpl. 
koef.

EN ISO 11359-2 1/K < 6x10-5

Triecienviskozitāte 
(Charpy)

ASTMD 256M kJ/m2 5,1

Cietība (Vicker) ----------- Mpa 98

Nodilumizturība Taber, 1kg g/1000r 42

Ugunsizturība LVS EN 13501-1+A1 Klase Efl

Uzbriešana bie-
zumā (28 d. ūdenī)

LVS EN 317:2000 % <5

Ūdens absorbcija 
(28 d. ūdenī)

LVS CEN/TS 15534-
1:2007p.8.3.

% <11

BALSTA LĀGA
2000 x 50 x 30 mm

GRĪDLĪSTE
2000 x 54 x 10 mm

TERASES DĒLIS
2400 x 135 x 25 mm
3600 x 135 x 25 mm

(+371) 252 777 23


