Producator de pardoseli exterioare din materiale compozite.

Acest material este fabricat printr-o tehnologie de extrudare si este compus dintr-un
amestec de lemn si polimeri, un produs exclusiv romanesc.
Din această combinație de materiale diferite se produc pardoseli solide, cu un ciclu de viață
de excepție spre bucuria beneficiarilor.
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Pardoselile din lemn plastifiat pentru terase de la Latech Composite au o serie de avantaje fata
de terasele de lemn:
-Nu apar fisuri si crapaturi, nu au noduri.
- Nu fac aschii, suprafata este compacta si nu exista pericol de accidentare la picioare.
- Suprafetele acestor placi sunt proiectate in asa fel ca sa evite alunecarea si sunt ideale pentru
plajele piscinelor, locurile de joaca ale copiilor, ale teraselor etc

Montajul pardoselilor din lemn plastifiat pentru terase, produse de Latech Composite, este
usor de executat, fie ca faceti dumneavoastra acest lucru, fie ca apelati la specialisti, montajul
joaca un rol important in longevitatea produsului si a garantiei.
http://www.latech.com.ro/contact

Pardoselile exterioare din lemn plastifiat de la Latech Composite, sunt o solutie ecologică
pentru terase atractive si de încredere, care vor rezista in timp. Latech Composite va ofera o
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gama diversificata de culori, astfel incat fiecare beneficiar sa-si gaseasca culoarea potrivita.

Daca vreti sa amenajati o terasa, un loc de joaca, o plaja pentru piscina, aveti garantia ca
placile din lemn compozit de la Latech Composite, au dimensiunile exacte, culoare uniforma si
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aspect estetic deosebit.

Pentru amenajarea unei terase o idee foarte buna este folosirea placilor din lemn compozit.
Pardoselile compozite combină avantajele lemnului cu proprietătile materialelor plastice si sunt
o alternativă ecologică la speciile de lemn exotic, din padurile tropicale, pe cale de disparitie.
Avantajele folosirii pardoselilor din lemn compozit (WPC):
-Nu necesita intretinere
-Rezistent la intemperii
-Instalare simpla
-Durabil

Page

4

-Rezistent la sarcini mari

