amenajări
Thermo deck Durapine;
prețuri începând
de la 28 euro/mp

WPC Relazzo;
prețuri începând
de la 68 euro/mp

Parchet
exterior:
din lemn
sau compozit?
D

e ce este parchetul din lemn
masiv cel mai potrivit pentru
exterior? Pentru că bogăția de
culori și texturi face inegalabilă frumu
sețea lemnului! În plus, lemnul nu se
încălzește la expunere solară și e un ma
terial ecologic și o resursă regenerabilă.

Deck Exotic

Parchetul din esențe exotice dure provi
ne din zone cu umiditate ridicată și ploi
dese (Brazilia, Africa de Vest, Asia de
Sud-Est). Are o duritate deosebită, du
rabilitate, rezistență la atacul bacteriilor,
carilor, fungilor și al termitelor. Esențele
exotice au un foarte bun comportament
la apă: ploaie, marginea lacurilor, iazu
rilor, piscinelor. Culoarea inițială se
transformă sub acțiunea razelor solare.
Durata de viață este în funcție de esen
ță: un deck exotic bine întreținut și
montat corect poate dura 25-100 de ani.

Se tratează cu ulei special la interval
de 2-5 ani, în funcț ie de tipul esen
ței de lemn. Esențe exotice sunt: ipe,
massaranduba, angelim rajado, jatoba,
sucupira red, sucupira brown, cumaru,
iroko, teak, bloodwood, tigerwood, an
gelim pedra, guariuba, kempass, mer
bau, bangkirai, tali, garapa.

2-5 ani. Esențele din zona temperată și
nordică netratate au durabilitate redusă:
douglas, larice siberian, pin.

WPC Deck

Parchetul de exterior compozit este foar
te ușor de întreținut, are culoare unifor
mă și e rezistent la trafic intens. Parchetul
WPC (wood polymer composite) e reali
zat dintr-un amestec de lemn și polimeri
(PVC, polietilenă, polipropilenă). Are
stabilitate bună, durabilitate medie și este
ușor de montat. Gradul de oxidare este
scăzut-mediu. Se încălzește sub acțiunea
razelor solare. Durata de viață e de 5-25
ani, în funcție de calitate. Este foarte ușor
de întreținut, se curăță perodic cu apă și
eventual detergent. Gama de culori varia
tă și prezența fibrelor lemnoase îi conferă
un aspect natural.

Thermodeck

Parchetul de exterior din esențe din
zona temperata și nordică suferă anumi
te tratamente care îi conferă rezistență
și duritate. Tratamentul thermo se rea
lizează prin expunere la temperaturi de
peste 130 grade Celsius și presiune ridi
cată, ulterior lemnul fiind impregnat cu
substante de prezervare. Are un aspect
natural familiar, stabilitate deosebită,
durabilitate medie, rezistență la ciuperci
și insecte. Durata de viață: 15-30 de ani.
Se tratează cu ulei special la interval de

Deck exotic ipe;
prețuri începând
de la 24 euro/mp

SELVA FLOORS
Showroom: Str. Trifești 11-15,
Sector 1, București (Zona Băneasa)
Telefon: 0731.144.124, 0731.144.119
www.selva-parchet.ro
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