Sawanna
Produkty w pastelowym, eleganckim odcieniu o nazwie ‘Sawanna’ są wykonane w 100% z kolorowego czarnego, zielonego
i beżowego, niezwykle trwałego granulatu gumowego EPDM, który jest odporny na mróz i promienie UV.

Sawanna
Na płytach w kolorze ‘Sawanna’ znajdujemy pastelowe odcienie zieleni i beżu z akcentami czerni, tak jak w przypadku
roślinności na sawannie. Płyty w tej ciekawej tonacji wyprodukowane są w 100% z czarnego, zielonego i beżowego
granulatu gumowego EPDM. Płyty ‘Sawanna’ mają dyskretny i jasny odcień zieleni i mogą być zainstalowane w
tradycyjnej, jak i nowoczesnej miejskiej przestrzeni.

Wybór kolorów
Nowoczesne elastyczne płyty balkonowo - tarasowe firmy WARCO wyprodukowane z wysokiej klasy materiału EPDM, są
dostępne w 14 atrakcyjnych kolorach - od żywych i wyrazistych, takich jak Etna, Papuga, Atlantyk, Lawenda, poprzez
barwy szlachetne i stonowane - czyli np.Trawertyn - aż do klasycznych i eleganckich, czego przykładem są Głęboka Czerń,
Ciemny, Klasyczny i Jasny granit, Angielski trawnik, oraz Caffè latte. Dzięki bogatej palecie dostępnych kolorów, z
pewnością znajdziemy pasujący odcień do każdego wnętrza i stylu.

Materiał EPDM
EPDM, czyli kauczuk etylenowo-propylenowy to imponująco trwały granulat gumowy, doskonały do produkowania
jednocześnie wytrzymałych i atrakcyjnych pod względem estetycznym nawierzchni tarasowo-balkonowych. Płyty
wykonane z tego materiału są odporne na wszelkie warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV, wilgotność,
mróz, zimno i gorąco. Barwiony granulat z kauczuku EPDM trwale zachowuje intensywność i nasycenie koloru nawet w
momencie ścierania wierzchniej warstwy. Płyty firmy WARCO wykonane z granulatu EPDM są niezwykle wygodne w
użytku poprzez to, że zapewniają izolację od dźwięku, wibracji, zimna i gorąca. W rezultacie, tworzą trwałą nawierzchnię
o sprawdzonej, najwyższej jakości.

Sprytne systemy łączenia
Dzięki zmyślnym systemom łączenia, montaż płyt firmy WARCO staje się dziecinnie prosty! Nawierzchnię instalujemy na
równym podłożu, a płyty łączą się ze sobą przy pomocy dwóch rodzajów połączenia kształtowego.

W systemie pióro-wpust krawędzie płyty posiadają wyprofilowane pióro oraz pasujący do niego wpust. Płyty instalujemy
przez wsunięcie pióra jednej płyty do wpustu poprzedniej uzyskując stabilną nawierzchnię bez otwartych fug.

Płyty tarasowe i amortyzujące

259.50 zł/m2
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315 zł/m2
Wybierz produkt i przejdź do sklepu!

W przypadku systemu łączenia na zamek przypominającego układankę z puzzli, na bokach płyty mamy wyprofilowane
trójwymiarowe elementy wystające, które zazębiają się ze sobą, tworząc bezpieczne i trwałe podłoże, bez konieczności
układania obrzeży i klejenia.

Płyty tarasowe i amortyzujące

198.50 zł/m2

262.50 zł/m2

315 zł/m2
Wybierz produkt i przejdź do sklepu!
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