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Tarasy i ogrodzenia Hartika.
Piękno na lata.

Nowość! Ogrodzenia Hartika

Drewno
kompozytowe Hartika
inspirowane naturą
Mroźne szczyty gór, gorące piaski pustyni, lasy
deszczowe – każdy ekosystem kryje w sobie
sekret długowieczności i siły. By go odkryć,
odwiedziliśmy najbardziej dzikie i surowe
zakątki świata.
Obserwowaliśmy moc natury – i determinację
pionierów, którzy nauczyli się budować domy
odporne na zmienność temperatury, deszcz,
mróz, wodę morską i wiele innych czynników
niszczących drewno.
Zdobyte doświadczenie zainspirowało nas
do opracowania drewna kompozytowego
Hartika. Połączyliśmy piękno prawdziwego
drewna z niezawodną i ekologiczną
technologią biokompozytową. Tworzymy deski
kompozytowe wielokrotnie przewyższające
trwałością tradycyjne drewno.
Dzięki nim tarasy i ogrodzenia Hartika
zachowują swoje piękno oraz gładkość na lata –
przeciwstawiając się upływowi czasu. Trwale
odmieniamy oblicze Twojego domu i ogrodu.
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Tarasy i ogrodzenia Hartika. Piękno na lata.
Deski kompozytowe Hartika to połączenie
komfortu użytkowania z wieloletnią trwałością
oraz poszanowaniem środowiska naturalnego.

Trwałość:
tarasy i ogrodzenia Hartika posiadają 25 lat gwarancji
na butwienie i gnicie
charakteryzują się optymalną twardością powierzchni
i odpornością na urazy mechaniczne
deski tarasowe i ogrodzeniowe Hartika są wielokrotnie
trwalsze od tradycyjnego drewna

Komfort:
tarasy i ogrodzenia nie wymagają impregnacji
ani konserwacji
łatwo utrzymać je w czystości
nie wymagają malowania, ponieważ deski
posiadają już trwały, piękny kolor w chwili zakupu
deski tarasowe oraz ogrodzeniowe są gładkie
i przyjemne w dotyku – bez drzazg, nierówności czy
odprysków

Design:
deski Hartika zapewniają możliwość aranżacji
dowolnego tarasu, ogrodzenia i balkonu
występują w naturalnej kolorystyce –
w 5 stylowych odcieniach
posiadają elegancką fakturę drewna szczotkowanego
można ułożyć je na wiele sposobów
dzięki oryginalnemu systemowi profili

Ekologia:
deski Hartika to przyjazny środowisku biokompozyt,
który zawiera 50% ściśle wyselekcjonowanego
pyłu drzewnego
mogą podlegać recyklingowi
Hartika jako producent jest zaangażowana
w gospodarkę cyrkulacyjną
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SYSTEM TARASOWY HARTIKA
HARTIKA TARASE HOME
Deska tarasowa
szerokość grubość długość
145 mm
25 mm 4000, 6000 mm
Awers i rewers różnią się wzorem
(powiększenie w kółkach).

HARTIKA TARASE KLASS
Deska tarasowa
szerokość grubość długość
160 mm
25 mm 4000, 6000 mm
Awers i rewers różnią się wzorem
(powiększenie w kółkach).

HARTIKA TARASE PRO
Deska tarasowa
szerokość grubość długość
210 mm
25 mm 4000, 6000 mm

Na zdjęciach deski
w kolorze Orzecha Szlachetnego
Deski z fakturą drewna szczotkowanego
Więcej o kompletnym systemie
montażowym na www.hartika.com

ELEMENTY SYSTEMU
Legar duży
szerokość wysokość długość
48 mm
38 mm
4000 mm
Legar mały
szerokość wysokość długość
48 mm
20 mm
4000 mm
Listwa maskująca WPC
szerokość wysokość długość
75 mm
10 mm
4000 mm
Listwa maskująca ALU F
szerokość wysokość długość
67 mm
40 mm
4000 mm

KLON
LODOWY

ŚWIERK
DYMNY

MAHOŃ
NATURALNY

DĄB
LINDBERG

ORZECH
SZLACHETNY

CZARNY

TARASE HOME
145 mm

HD-01-4-1

HD-01-4-2

HD-01-4-3

HD-01-4-4

HD-01-4-5

–

TARASE KLASS
160 mm

HD-02-4-1

HD-02-4-2

HD-02-4-3

HD-02-4-4

HD-02-4-5

–

TARASE PRO
210 mm

HD-03-4-1

HD-03-4-2

HD-03-4-3

HD-03-4-4

HD-03-4-5

–

Listwa maskująca
WPC

HL-03-4-1

HL-03-4-2

HL-03-4-3

HL-03-4-4

HL-03-4-5

–

Legar duży

–

–

–

–

–

HLD-04-4-6

Legar mały

–

–

–

–

–

HLM-04-4-6

SREBRNY

BRĄZOWY

CZARNY

HLa-01-4-C0

HLa-01-4-C33

HLa-01-4-C35

Listwa maskująca
ALU F

Kolory przedstawione na wydrukach mogą się różnić od rzeczywistej barwy desek. Z uwagi na to, że deski zawierają naturalny pył
drzewny, mogą przybierać inny odcień w zależności od warunków zewnętrznych. Na odbiór barwy ma też wpływ kąt załamania
światła na ryflowanej powierzchni.
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SYSTEM OGRODZENIOWY HARTIKA

HARTIKA PARKAN HOME
Deska ogrodzeniowa typu sztacheta
szerokość grubość długość
80 mm
15 mm 1200, 2000 mm
Awers i rewers różnią się wzorem
(powiększenie w kółkach).

HARTIKA PARKAN KLASS
Deska ogrodzeniowa typu fala
szerokość grubość długość
160 mm
25 mm 2000, 2500 mm

HARTIKA PARKAN PRO
Deska ogrodzeniowa typu szalówka
szerokość grubość długość
160 mm
15/25 mm 2000, 2500 mm

Na zdjęciach deski
w kolorze Dębu Lindberga
Deski z fakturą drewna szczotkowanego
Więcej o kompletnym systemie
montażowym na www.hartika.com

ELEMENTY SYSTEMU
Daszek do słupka
szerokość
107 × 107 mm

wysokość
47 mm

Legar duży
szerokość wysokość długość
48 mm
38 mm
2000, 2500 mm

Listwa „U”
szerokość wysokość długość
25 mm
45 mm
2000 mm

Słupek systemowy
szerokość
105 × 105 mm

wysokość
1400, 1550, 2020 mm

KLON
LODOWY

ŚWIERK
DYMNY

MAHOŃ
NATURALNY

DĄB
LINDBERG

ORZECH
SZLACHETNY

CZARNY

PARKAN HOME
80 mm

HP-05-12-1

HP-05-12-2

HP-05-12-3

HP-05-12-4

HP-05-12-5

–

PARKAN KLASS
160 mm

HP-06-2-1

HP-06-2-2

HP-06-2-3

HP-06-2-4

HP-06-2-5

–

PARKAN PRO
160 (15/25) mm

HP-07-2-1

HP-07-2-2

HP-07-2-3

HP-07-2-4

HP-07-2-5

–

Słupek

HP-08-2-1

HP-08-2-2

HP-08-2-3

HP-08-2-4

HP-08-2-5

–

Legar duży

–

–

–

–

–

HLD-04-4-6

Listwa „U”
WPC 2000

HLK-09-2-1

HLK-09-2-2

HLK-09-2-3

HLK-09-2-4

HLK-09-2-5

–

Daszek do słupka

HPZ-11-0-1

HPZ-11-0-2

HPZ-11-0-3

HPZ-11-0-4

HPZ-11-0-5

HPZ-11-0-6

Kolory przedstawione na wydrukach mogą się różnić od rzeczywistej barwy desek. Z uwagi na to, że deski zawierają naturalny pył
drzewny, mogą przybierać inny odcień w zależności od warunków zewnętrznych. Na odbiór barwy ma też wpływ kąt załamania
światła na ryflowanej powierzchni.
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OGRODZENIA HARTIKA PARKAN. PRZYKŁADOWE UKŁADY

słupek systemowy
HP-08-2-5
HARTIKA PARKAN HOME
HP-05-12-5

listwa „U”
HLK-09-2-5
HARTIKA PARKAN KLASS
HP-06-2-5

listwa „U” HLK-09-2-1
HARTIKA PARKAN HOME
HP-05-12-1

słupek systemowy
HP-08-2-2
HARTIKA PARKAN KLASS
HP-06-2-2

listwa „U” HLK-09-2-4
HARTIKA PARKAN HOME
HP-05-12-4

słupek systemowy
HP-08-2-4
HARTIKA PARKAN PRO
HP-07-2-4

słupek systemowy
HP-08-2-1
HARTIKA PARKAN KLASS
HP-06-2-3

HARTIKA PARKAN PRO
HP-07-2-1

listwa „U” HLK-09-2-3
HARTIKA PARKAN HOME
HP-05-12-3

słupek systemowy
HP-08-2-5
HARTIKA PARKAN KLASS
HP-06-2-5

słupek systemowy
HP-08-2-1
HARTIKA PARKAN HOME
HP-05-12-1

listwa „U”
HLK-09-2-1
HARTIKA PARKAN KLASS
HP-06-2-1
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Zamów wymarzony taras i ogrodzenie Hartika
Planujesz budowę trwałego i pięknego tarasu i ogrodzenia? Twój komfort jest dla nas priorytetem, dlatego
podjęliśmy współpracę z najlepszymi projektantami i wykonawcami. Możesz powierzyć im zadanie zaprojektowania
oraz montażu Twojego tarasu i ogrodzenia, z zastosowaniem oryginalnego systemu drewna kompozytowego Hartika.
Wybierz wykonawcę na www.hartika.com/kontakt

Deska kompozytowa
Hartika - dostosowana
do profesjonalnych
potrzeb
W zakładach produkcyjnych Hartika
przygotowujemy surowce i produkujemy deski
kompozytowe oraz elementy systemowe,
dla których granice zastosowania wyznacza
tylko wyobraźnia. Surowce i gotowe produkty
kompozytowe poddajemy stałym badaniom we
własnym laboratorium wytrzymałościowym.
Jesteś inwestorem, developerem lub
administratorem obiektu budowlanego?
Dostarczymy rozwiązania dostosowane do Twoich
indywidualnych potrzeb. Dodatkowo trwałość
deski Hartika pozwoli zaoszczędzić czas i kapitał.
To jednorazowa inwestycja i „piękno na lata”.

Więcej na
www.hartika.com
Przedstawione kolory desek są wyłącznie poglądowe i mogą odbiegać od rzeczywistości.

Hartika Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 9, 19-230 Szczuczyn
Tel. 86 444 20 20, hartika@hartika.com

