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TARIMATEC

WPC Teraszburkolat

• időtálló

• sokoldalú

• környezetbarát

• prémium minőség

• természetes kivitelezés







TÖRTÉNET

• több mint 60 évnyi tapasztalat

• jelenlét 22 országban

• EU-ban tervezett és gyártott 
termék

• modern gyártási folyamatok

• innovatív megoldások



ÖSSZETEVŐK

• A Tarimatec® teraszburkolatai a 
Plasticwood® alapanyagból 
készülnek. 

• Ez a nyersanyag mindössze 20%-
ban tartalmaz olajat, így ökológiai 
lábnyoma minimális. 



TERMÉKEK

ütés- és kopásálló

rendkívül tűzálló

rendkívül ellenálló a nedvességgel, a hideggel, és a napsütéssel szemben

ellenáll a medencékben található klórnak

nem tesznek benne kárt a bogarak vagy a baktériumok

rendkívül tartós

csúszásmentes felület

könnyen és gyorsan beszerelhető

kevés karbantartás igényel 



széles színskáláról rendelhető, igény esetén akár egyéni színekkel és 
méretekkel is

szétszedhető és roncsolódás nélkül újra összeszerelhető (hasznos 
kábelezésnél, átépítésnél)

100% újrahasznosítható és környezetbarát

a polyethylene és polypropylene kompotizokkal ellentétben nem karcol az idő 
múlásával sem

egyedi gyártási technológiájának köszönhetően lehetőség van a teljes burkolat 
visszaküldésére a gyárba, ahol újra gyártják más színben, az eredeti ár 

töredékéért.

PVC-ből készül, ami a tökéletes alapanyag építkezéshez, hisz sűrűbb, és 
jobban ellenáll az időjárásnak, mint polietilén és polipropilén kompozitok



TERMÉKEK

Terasz- és homlokzatburkolat

• a legnagyobb színválaszték

• gyors építés

• függőleges és vízszintes felületekre is



TERMÉKEK

Kerítés, árnyékoló, mennyezet



TERMÉKEK

Padok, virágládák 
és tárolóelemek



TERMÉKEK

Színskála 



TERMÉKEK

Színskála - fahatás



ELŐNYÖK

• tartós 

• ütés- és kopásálló

• tűzálló

• nem tesznek benne kárt a bogarak és 
a baktériumok

• könnyen és gyorsan beszerelhető

• kevés karbantartás igényel 

• csúszásmentes felület





ÖSSZEHASONLÍTÁS

Miben más a Tarimatec?

• EU-ban, nem Ázsiában gyártott 

• 15 év garancia, magas minőség

• legszélesebb színskála



GARANCIÁK

15 év

• nem rothad el

• nem reped, nem forgácsolódik, 
nem kopik

• nem karcol

• nem tesz benne kárt bogár és 
baktérium



Technikai információk

• tökéletes kültéri használatra

• tisztítás: víz és szappan

• makacs foltok esetén: meleg víz és mosószer/zsíroldószer

• mélyebb foltok esetén: finom csiszolópapír vagy drótkefe



GYIK

Csúszós a felülete?

• Nem, egyáltalán nem csúszik, így akár medence mellé is tökéletes. 

Megmarad az eredeti színe?

• Igen, a teraszburkolat színe időtálló, csak az első hónapokban 
várható némi fakulás.

Milyen karbantartásra van szükség?

• Nincs szükség speciális kezelésre az időnkénti tisztításon kívül.

Ellenáll a klórnak?

• Igen, teljes mértékben. 

Mennyire nehéz a kivitelezés?

• Egyáltalán nem, akár napokon belül is elkészülhet új terasza, 
cégünk az építésben is segítségére van.

És a környezet…?

• A Tarimatec teraszburkolat 100 százalékban újrahasznosítható, 
természetesen alapanyagokból készül, így abszolút környezetbarát.


