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Çözümleri
WPC (Wood Polymer Composite) Kompozit Ahşap Avantajları
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Kompozit Deck Nem ve Rutubetten Etkilenmez
Yüksek Mukavemet ve Dayanıklılık Sağlar
Hertürlü Olumsuz Hava Şartlarına Karşı organik ahşap'a göre daha dayanıklıdır.
Kompozit Deck Kıymıklanma yapmaz
Zararlı Kimyasallar içermez.
Çürüme ve Bakteri Oluşturmaz.
Çatlama, Parçalanma, Eğrilme, Bükülme Oluşmaz.
Islak Zeminde Kayma Yapmaz.
Alternatif Boylarda Üretilebilir.

WPC Decktropic %60 Ahşap unu ve %40 Polimer, renk karışımının size sunduğu ekonomik ve
çevreci Deck çözümüdür.Doğal ahşap ürünlere kıyasla çok daha ekonomik ve uzun ömürlüdür
WPC Kompozit Decktropic malzemeler doğal ahşap görüntüsünde olup daha verimli bir kullanım
sağlar. Üzerindeki çıkıntılı yüzey ıslandığında kaymayı önler.
Dış mekanların vazgeçilmez ve ekonomik ürünü olan WPC Kompozit Decktropic sizlere uzun bir
süre hizmet verir. Projelendirmesi ve montajı tecrübeli ekiplerimizce gerçekleştirilir.
Firmamız Kompozit ahşap deck döşeme imalatını projelendirmekte ve tatbikatını yerinde
uygulamaktadır.
Bu süreç içinde yapılan işlemler aşağıdaki gibidir :
1-Kompozit Deck uygulaması yapılacak yerin rölövesinin alınması
2-Müşteriye Kompozit Deck seçiminde doğru bilgilerin verilmesi
3-Seçilen WPC kompozit deck malzemenin numaralı modüller halinde rölövesine uygun olarak
yapılması
4-İmalatı yapılan kompozit WPC deck malzemelerin şantiye veya ev sahasına götürülmesi
5-WPC Kompozit Deck Malzemelerin numara sırasına göre yerine uygulanması
6-Y ere montajını takiben son kontrollerin yapılıp kullanıma açılması
Kullanılacak Deck seçimi:
Eğer zeminin sık sık temizlenmesi gerekiyorsa ,örneğin kafe ,restoran,büfe gibi yemek veya sıvı
dökülebilen mekanlarda DIY tipi decktropic çözümü daha pratik çözüm olacaktır. DIY decktropic
karolar klipsli ızgarlar üzerine sabitlenmişlerdir. Istenildiği zaman ızgaralar sökülerek altları
temizlenebilir ve kolayca yerine monte edilebilir.
Karkas üzeri deck profil modellerinde ise karkas yere sabitlenmiştir ve üzerine Deck profiller
paslanmaz çelik klipslerle sabitlenmişlerdir. Dolayısı ile yerden sökülmesi mümkün değildir.
(Tamir gerektirdiği zamanlar hariç, kırılmalarda profilin değişmesi gibi).
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