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Deski tarasowe brytyjskiej firmy 
Millboard s  dowodem na to, e
mo na mie  faktur  i pi kno natu-

ralnego drewna jednocze nie z trwa o ci ,
odporno ci  na plamy i bezpiecze stwem 
u ytkowania.

Te wyj tkowe deski produkowane z y-
wicy poliuretanowej, mieszanki minera-
ów i w ókien szklanych, tworz  nowy ro-

dzaj materia u okre lanego jako RMC 
(Resin Mineral Composite). Taki sk ad po-
woduje, e s  wytrzyma e i odporne na 
wiele czynników zewn trznych. W przeci-

wie stwie do drewna nie wymagaj  kon-
serwacji, minimalizuj c tym samym kosz-
ty utrzymania. Nie wch aniaj  wody, przez 
co nie gnij  i nie wypaczaj  si , a dzi ki 
specjalnej pow oce pozbawionej porów, nie 
porastaj  glonami. Deski zalane t uszczem, 
winem lub kaw  podczas udanej zabawy 
na tarasie, nie wymagaj  natychmiastowe-
go czyszczenia.  

Produkcja materia u oferowanego przez 
firm  Driftwood odbywa si  w Wielkiej 
Brytanii, gdzie ogromny nacisk k adzie si
na bezpiecze stwo u ytkowania. Dlatego 

produkty Millboard® odznaczaj  si  wyj t-
kowymi w a ciwo ciami antypo lizgowy-
mi, nawet gdy s  mokre.

Doskonale sprawdzaj  si  wi c w pobli-
u zbiorników wodnych – nad basenem, je-

ziorem czy na terenach podmok ych, a tak-
e do realizacji tarasów w gruncie.
Ciekawym materia em jest równie  de-

ska holenderskiej firmy Esthec, umo li-
wiaj ca tworzenie zindywidualizowanych 
projektów z tarasami i elewacjami w roli 
g ównej. Oprócz oczywistych zalet este-
tycznych i u ytkowych jak: odporno  na 
plamy i cieranie, antypo lizgowo  oraz 
niezwyk a wytrzyma o , deski te daj
w a cicielowi mo liwo  kreowania tarasu 
czy elewacji z w asnym logo lub dowolnym 
znakiem graficznym. S  wi c wybiera-
ne przez osoby ceni ce komfort, nowocze-
sno  i nietuzinkowy design. Dzi ki swoim 
w a ciwo ciom daj  u ytkownikowi po-
czucie wyj tkowo ci. Doskona  jako  de-
sek Esthec potwierdza fakt, e ten sam ma-
teria  jest u ywany do budowy pok adów
luksusowych jachtów oceanicznych. 

Kompozytowe deski tarasowe
Driftwood – wy czny dystrybutor firm Millboard i Esthec w Polsce 
proponuje deski, które cz  zalety innych materia ów tarasowych 
i elewacyjnych, eliminuj c ich wady.
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