
KATALOG KOMPOZYTOWEJ 

DESKI TARASOWEJ 

trwałość i nowoczesność na Twoim tarasie



O nas

Wywodząca się z Danii Grupa DLH jest jednym 

z największych światowych dostawców drewna 

i produktów drewnopochodnych. Od ponad stu lat jest 

marką kojarzoną globalnie nie tylko z tym materiałem, 

ale także z profesjonalizmem, energią, otwartością 

i odpowiedzialnością tworzących ją ludzi. Ich pomysły, 

idee, umiejętności i odwaga pozwoliły Grupie DLH 

rozwijać się i skutecznie podbijać międzynarodowe 

rynki, przestrzegając przy tym niezmiennie wysokich 

standardów w kwestii ochrony środowiska, praw 

człowieka oraz odpowiedzialności społecznej.  

Wkraczając w drugie stulecie istnienia DLH nadal 

czerpie energię z łączących jej  zespół pasji ,  

zaangażowania  i  fascynacji  drewnem.

Drewno jest fundamentem na którym powstało DLH. 

Dlatego firma szczególną uwagę przywiązuje 

do odpowiedzialności za naturę: odpowiedzialnej 

gospodarki leśnej, ochrony lasów i zachowania 

równowagi w ekosystemach. Potwierdzają to dwa 

najbardziej prestiżowe certyfikaty kontroli pochodzenia 
®produktu  drzewnego  na  świecie:  FSC   i  PEFC.     

Z pasji do drewna

Odpowiedzialność za naturę
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Pytaj o certyfikowane 
®produkty FSC  w naszej ofercie.



DLH istnieje od 1990 roku. Przez te 25 lat zdobyła pozycję 

lidera wśród dostawców drewna egzotycznego i krajowego 

na polskim rynku. Stało się tak, ponieważ najważniejszymi 

celami jej działania są profesjonalna obsługa klientów 

oraz dostarczanie im produktów najwyższej jakości. Dziś 

DLH to zespół specjalistów – doświadczonych i  

dysponujących rozległą wiedzą na temat drewna oraz 

wytwarzanych z niego produktów. To także rozbudowana 

sieć sprzedaży na terenie całego kraju ułatwiająca wygodne 

dokonywanie zakupów i wybór z niezwykle szerokiej oferty. 

DLH to sprawna logistyka, terminowość i jak najbardziej  

dogodna  dla  klienta  forma  dostaw.

Wyjątkowa oferta

W ofercie DLH znajdują się podłogi drewniane, deski 

tarasowe i elewacyjne, blaty klejone, kantówka, forniry 

naturalne, tarcica, płyty i sklejki. Te podstawową gamę 

produktów uzupełniają drewniane żaluzje wewnętrzne, 

mozaiki drewniane, meble ogrodowe, drzwi wewnętrzne, 

deski  ogrodzeniowe,  płyty  betonowe  i  grille.

Profesjonalna obsługa,
produkt najwyższej jakości
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Deska kompozytowa LUNA, jasny brąz



Odpowiednio urządzony taras czy balkon to miejsce, gdzie możemy 

wypocząć i przyjemnie spędzić czas. Komfortowe meble, ozdobne rośliny 

w donicach, parasole i markizy chroniące nas przed intensywnym 

słońcem, stół, przy którym można wypić poranną kawę lub spędzić 

wieczór z przyjaciółmi, dekoracyjne dodatki: lampiony, świece, kolorowe 

poduszki - to wszystko pozwala odetchnąć i stworzyć domową strefę 

relaksu.

Urządzając naszą przydomową oazę warto sięgnąć po sprawdzone, 

praktyczne, trwałe i odporne na warunki klimatyczne rozwiązania. Taras 

wymaga starannego doboru materiałów jeśli chcemy użytkować go przez 

wiele lat, nie martwiąc się o konserwację. Dlatego warto wybrać deski 

kompozytowe. 

Taras - strefa  relaksu
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Zainspiruj się

Deski kompozytowe to rozwiązanie dla tych, którym zależy na wyjątkowym 

efekcie i estetyce. Dostępne w wielu kolorach, rodzajach wykończenia 

i profilach, pozwalają dowolnie zaaranżować balkon, taras, patio, schody 

i podesty, a także otoczenie basenu w sposób idealnie zharmonizowany 

z architekturą budynku oraz jego otoczeniem. Niektóre kolekcje obejmują 

również deski ogrodzeniowe, co ułatwia przygotowanie aranżacji  

utrzymanej  w  tym  samym  stylu.

Ze względu na walory praktyczne i wysokie właściwości techniczne, 

deski kompozytowe warto polecić w przypadku apartamentów, hoteli, 

pensjonatów, a także wszelkiego rodzaju obiektów użyteczności 

publicznej. Kawiarniane ogródki i tarasy restauracji wykonane z desek 

kompozytowych, będą przyciągać gości wyjątkowo atrakcyjnym 

wyglądem.

Estetyczne i wszechstronne

DLH oferuje swoim klientom szeroką gamę kompozytowych desek 

tarasowych. Dzięki elementom montażowym budowa tarasu jest łatwa 

i szybka, a finalny efekt – bardzo trwały i solidny. Jeżeli mają 

Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące wyboru, montażu i korzystania 

z kompozytowych desek tarasowych, przedstawiciele DLH chętnie udzielą 

Państwu wszelkich potrzebnych informacji. Oferowane przez nas produkty 

posiadają niezbędne atesty i certyfikaty, a zgodnie z proekologicznym  

nastawieniem,  nadają  się  w  100%  do  recyklingu.

Stwórz swój taras z nami



Trwałość i wytrzymałość  deski odporne na ścieranie, działanie 
zewnętrznych sił mechanicznych.

Wszechstronność zastosowania: balkony, tarasy, prywatne domy, 
miejsca użyteczności publicznej, itd.. 

Odporność  na zmienne warunki atmosferyczne, gnicie, butwienie, atak 
grzybów i insektów.

Długoletnia gwarancja – aż do 25 lat.

Wysoka jakość i powtarzalność wyrobu, deski jednolite pod względem 
koloru.

Różnorodne profile i wykończenia – gładkie, szlifowane, szczotkowane 
(lekko lub mocno).

Wysokie walory estetyczne – deska kompozytowa doskonale imituje 
prawdziwe drewno.

Łatwy montaż.

Niewidoczny system montażu za pomocą ukrytych klipsów co podnosi 
estetykę tarasu.

Nie wymaga konserwacji: malowania, olejowania ani żadnej 
impregnacji, dzięki czemu możemy zaoszczędzić czas i pieniądze. 

Bezpieczeństwo użytkowania – deski posiadają antypoślizgową 
powierzchnię uzyskaną poprzez ryflowanie, szlifowanie 
lub szczotkowanie.

Deski idealnie proste, pozbawione sęków i spękań. Nie odkształcają 
się, nie ulegają wypaczeniom ani nie rozwarstwiają się. Zachowują 
pierwotny kształt przez cały czas użytkowania.

Bezpieczeństwo – oferowane przez nas produkty posiadają wszelkie 
niezbędne atesty, aprobaty, certyfikaty i badania.

100% recyklingu – kompozytowe deski tarasowe mogą być poddawane 
procesowi recyklingu.

–

Dlaczego warto wybrać 
kompozytową deskę tarasową?
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Deska kompozytowa GAMRAT, jasno szary
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Deska kompozytowa 
GAMRAT

Deska kompozytowa GAMRAT, grafit



Kolekcja desek kompozytowych GAMRAT produkowana jest 
w Polsce, dzięki czemu możliwa jest realizacja na specjalne 
zamówienia niestandardowych długości desek. Kolekcja 
wykonana jest z niezwykle trwałego PVC oraz mączki drzewnej, 
czego  potwierdzenie  stanowi  25-letnia  gwarancja  producenta. 

Produkty GAMRAT wytwarzane są przy zastosowaniu technologii 
koekstruzji. Wielowarstwowość produktu to innowacyjna 
i opatentowana technologia, gwarantująca zarówno najwyższą 
stabilność wymiarową produktu, jak również stabilność 
kolorystyczną.

Kompozytowe deski tarasowe GAMRAT dostępne są w 5 kolorach 
oraz w 2 rodzajach wykończenia. Ich trwałość potwierdzona 
jest wynikami wielu badań. Jednorodna, nasycona kolorystyka 
oraz odporność na korozję, pleśnie i grzyby, czynią z desek 
tarasowych GAMRAT idealny produkt, polecany szczególnie 
do wykorzystania w otoczeniu basenów, w nadmorskich marinach 
i apartamentach. Antypoślizgowa powierzchnia gwarantuje 
bezpieczeństwo. Po tarasie z desek kompozytowych można 
chodzić  bez  ryzyka  poślizgnięcia,  nawet  gdy  jest  on  mokry.

25-letnia gwarancja producenta

polski produkt

wysokie parametry użytkowe dzięki połączeniu mączki 
drzewnej i czystego PVC

wysoka stabilność wymiarowa i kolorystyczna  dzięki 
warstwowej strukturze budowy i innowacyjnej technologii 
koekstruzji

nie wymaga konserwacji i malowania

posiada wysoką odporność na promieniowanie UV 
oraz zmienne warunki atmosferyczne

odporność na korozję, pleśnie i grzyby potwierdzona 
certyfikatem ITD

antypoślizgowa powierzchnia potwierdzona raportem z badań 
ITB

odporność na niskie i wysokie temperatury

wysoka klasa niepalności Bfl-S1, 

możliwość zamówienia dowolnej długości deski, nawet 
do 6 metrów

potwierdzona raportem 
klasyfikacyjnym  ITB

posiada atest higieniczny PZH

ZALETY

DESKA TARASOWA GAMRAT
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POLSKI

PRODUKT
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DOSTĘPNE KOLORY

03 CIEMNY BRĄZ

02 JASNY BRĄZ 
       / REDWOOD

01 TEAK

04 GRAFIT

05 JASNO SZARY
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Legar 

Wymiary: 30 x 50 x 2400/4000 mm 

Dostępne kolory:

Aluminiowa listwa wykończeniowa

Wymiary: 35 x 35 x 3600 mm

Dostępne kolory:

Zestawy montażowe

Opakowanie na 
22 m  tarasu:

32 szt. klipsów metalowych
3 szt. klipsów startowych metalowych
35 szt. wkrętów

Kompozytowa listwa wykończeniowa

Wymiary: 6 x 60 x 2400/4000 mm

Dostępne kolory:

AKCESORIA GAMRAT

SREBRNYSZAMPANCIEMNY BRĄZ

01 02 03 04 05

03 04 05

DESKA TARASOWA GAMRAT

Wymiary:  25 x 160 x 3000/4000 mm 

Wykończenie:
wersja L  -  mocne szczotkowanie zewnętrznych ryfli

wersja N  - nieszczotkowana

Dostępne kolory: 01 02 03 04 05

Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu kolekcji Gamrat, dostępną na stronie www.dlh.pl.
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Deska kompozytowa 
GAMA

Deska kompozytowa GAMA, ciemny brąz



Kolekcja kompozytowych desek GAMA został stworzona dla 
klientów, którzy oczekują wysokiej jakości produktu w 
przystępnej  cenie. 

Deski tarasowe GAMA produkowane są w Polsce przy użyciu 
unikatowej technologii koekstruzji zapewniającej wysokie 
parametry użytkowania. Wielowarstwowa budowa desek 
gwarantuje ich stabilność kolorystyczną i wymiarową. Deski 
GAMA charakteryzuje wysoka odporność na ścieranie, siły 
mechaniczne oraz zmienne warunki atmosferyczne, czego 
potwierdzenie stanowi 25-letnia gwarancja producenta. Profile 
z tej kolekcji spełniają również wysokie wymagania w zakresie  
trudnopalności oraz antypoślizgowości, dzięki czemu mogą 
być  stosowane  w  miejscach  przestrzeni  publicznej.

Deski GAMA są produktem jednostronnie szczotkowanym, 
dostępnym w pięciu kolorach wraz z komplementarnym systemem 
akcesoriów.

25-letnia gwarancja producenta

polski produkt

bardzo dobra relacja ceny do jakości

wysokie parametry użytkowe dzięki połączeniu mączki 
drzewnej i czystego PVC

wysoka stabilność wymiarowa i kolorystyczna dzięki 
warstwowej strukturze budowy i innowacyjnej technologii 
koekstruzji

nie wymaga konserwacji i malowania

posiada wysoką odporność na promieniowanie UV oraz 
zmienne warunki atmosferyczne

odporność na korozję, pleśnie i grzyby potwierdzona 
certyfikatem ITD

antypoślizgowa powierzchnia potwierdzona raportem z badań 
ITB

odporność na niskie i wysokie temperatury

wysoka klasa niepalności Bfl-S1 potwierdzona raportem 
klasyfikacyjnym ITB

posiada atest higieniczny PZH 

ZALETY

DESKA TARASOWA GAMA
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POLSKI

PRODUKT
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DOSTĘPNE KOLORY

32 JASNY BRĄZ 
       / REDWOOD

31 TEAK

34 GRAFIT

33 CIEMNY BRĄZ

35 JASNO SZARY
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Legar 

Wymiary: 30 x 50 x 2400/4000 mm 

Dostępne kolory:

Zestawy montażowe

Opakowanie na 
22 m  tarasu:

32 szt. klipsów metalowych
3 szt. klipsów startowych metalowych
35 szt. wkrętów

Kompozytowa listwa wykończeniowa

Wymiary: 6 x 60 x 2400/4000 mm

Dostępne kolory:

AKCESORIA GAMA

31 32 33 34 35

33 34 35

DESKA TARASOWA GAMA

Wymiary: 25 x 140 x 2400/4000mm

Wykończenie: deska jednostronnie szczotkowana

Dostępne kolory: 31 32 33 34 35

Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu kolekcji GAMA, dostępną na stronie www.dlh.pl.
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Deska kompozytowa 
LUNA

Deska kompozytowa LUNA, ciemny brąz
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Deski z kolekcji LUNA to produkt, który zainteresuje osoby 
zwracające uwagę na ochronę środowiska. Do ich produkcji 
wykorzystywany jest bambus - źródło trwałego i szybko 
odnawialnego, naturalnego surowca drzewnego. Obok 
klasycznych, brązowych odcieni desek kompozytowych, 
dostępna jest również bardziej nowoczesna kolorystyka –
antracyt oraz  szarość. 

Kolekcja LUNA zwraca uwagę klientów ze względu na duże 
podobieństwo do naturalnego drewna oraz charakterystyczny 
dla niej profil z zaokrąglonymi krawędziami. 

15-letnia gwarancja producenta 

modne wzornictwo i kolorystyka

wygląd zbliżony do naturalnego drewna

czterostronne wykończenie desek (szlifowane dwie strony 
+ boki)

®certyfikat FSC

antypoślizgowa powierzchnia

nie wymaga konserwacji i malowania

posiada wysoką odporność na promieniowanie UV oraz 
zmienne warunki atmosferyczne 

produkt posiada Aprobatę Techniczną ITB oraz atest 
higieniczny PZH

ZALETY

DESKA TARASOWA LUNA



DOSTĘPNE KOLORY

13 CIEMNY BRĄZ

12 JASNY BRĄZ

11 TEAK

 14 SZARY

15 GRAFIT
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Legar

Wymiary: 40 x 60 x 2400/  mm3000/4000

Dostępne kolory:

Listwa wykończeniowa

Wymiary: 40 x 60 x 2400/  mm3000/4000

Dostępne kolory:

Zestaw montażowy z metalowymi klipsam

Opakowanie:
100 szt. klipsów metalowych 
5 szt.  klipsów startowych metalowych 
105 szt. wkrętów

Kolor klipsów: srebrny i czarny

Zestaw montażowy z plastikowymi klipsami

Opakowanie:
100 szt. klipsów plastikowych
5 szt.  klipsów startowych metalowych 
105 szt. wkrętów

Kolor klipsów: brązowy lub czarny

AKCESORIA LUNA

11 12 13 14 15

11 12 13 14 15

DESKA TARASOWA LUNA

Wymiary: 25 x 150 x 2400/3000/4000 mm 

Wykończenie: deska czterostronnie szlifowana

Dostępne kolory: 11 12 13 14 15

Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu kolekcji LUNA, dostępną na stronie www.dlh.pl.
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Deska kompozytowa 
DUNA

Deska kompozytowa DUNA, grafit
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Kolekcja DUNA to najlepsza propozycja dla klientów 
poszukujących kompozytowych desek tarasowych w atrakcyjnej 
cenie.

Deski DUNA charakteryzuje struktura podobna do naturalnego 
drewna, dwustronne ryflowanie oraz czterostronne wykończenie 
(szlifowanie).  Deski dostępne są w czterech kolorach w odcieniach 
klasycznego brązu i nowoczesnej szarości. Poza walorami 
estetycznymi produkt cechuje wysoka wytrzymałość i odporność 
na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. 
Deski DUNA nie wymagają dodatkowej konserwacji, co eliminuje 
dalsze  koszty  związane  z  eksploatacją  tarasu.

W kolekcji dostępne są komplementarne akcesoria do montażu, 
w  odpowiadającej  kolorystyce. 

10-letnia gwarancja producenta

bardzo atrakcyjna cena

ciekawe wzornictwo i kolorystyka

czterostronne wykończenie desek (szlifowane dwie strony + 
boki)

antypoślizgowa powierzchnia

nie wymaga konserwacji i malowania

posiada wysoką odporność na promieniowanie UV oraz 
zmienne warunki atmosferyczne 

posiada Krajową Ocenę Techniczną wstawioną przez ITB

ZALETY

DESKA TARASOWA DUNA
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DOSTĘPNE KOLORY

43 SZARY

 44 GRAFIT

41 JASNY BRĄZ

42 CIEMNY BRĄZ



AKCESORIA DUNA
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Zestaw montażowy z plastikowymi klipsami

Opakowanie:
100 szt. klipsów plastikowych
5 szt.  klipsów startowych metalowych 
105 szt. wkrętów

Kolor klipsów: brązowy lub czarny

Listwa wykończeniowa

Wymiary: 40 x 60 x 2400/4000 mm

Dostępne kolory: 41 42 43 44

DESKA TARASOWA DUNA

Wymiary: 21 x 146 x 2400/4000 mm 

Wykończenie: deska czterostronnie szlifowana

Dostępne kolory: 41 42 43 44

Legar 

Wymiary: 35 x 40 x 2400 mm

Dostępne kolory: 42

Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu kolekcji DUNA, dostępną na stronie www.dlh.pl.
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Deska kompozytowa 
VIVA

Deska kompozytowa VIVA, ciemny brąz
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POLSKI

PRODUKT

W przypadku tarasów o dużej powierzchni niewątpliwie istotny 
aspekt stanowi koszt inwestycji. Ekonomicznym rozwiązaniem 
jest wybór desek tarasowych VIVA. Zastosowanie tego produktu 
pozwala wyeliminować dalsze koszty związane z pielęgnacją 
i  konserwacją  tarasu. 

Deski kompozytowe VIVA produkowane są przez polską firmę 
i stanowią innowacyjny produkt łączący naturalność drewna 
z nowoczesną technologią polimerową. Deski tarasowe VIVA 
dostępne są w 6 kolorach, 2 profilach oraz 4 rodzajach 
wykończenia. Kombinacje tych elementów dają szeroką gamę 
wzorów, w której łatwo wybrać deskę  najlepiej  odpowiadającą  
naszym  gustom  i  potrzebom. 

10-letnia gwarancja producenta

polski produkt

wysoka odporność i trwałość, potwierdzona aprobatą ITB

możliwość zamówienia dowolnej długości deski do 6 m

różne rodzaje wykończenia do wyboru (szlifowanie 
lub szczotkowanie)

atrakcyjne ceny

wysoka klasa niepalności Bfl-S1, potwierdzona raportem 
klasyfikacyjnym  ITB

posiada atest higieniczny PZH

odporność na czynniki atmosferyczne

ZALETY

DESKA TARASOWA VIVA
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DOSTĘPNE KOLORY

23 CIEMNY BRĄZ

 22 JASNY BRĄZ

21 TEAK

24 SZARY

25 GRAFIT

26 BEŻ



Legar 

Wymiary: 35 x 40 x 2400 mm

Dostępne kolory:

Kompozytowa listwa

Wymiary: 11 x 66 x 2400 mm

Dostępne kolory:

Zestawy montażowe 

Opakowanie na 
21m  tarasu:

18 szt. klipsów
18 szt. wkrętów

Opakowanie na 
210 m  tarasu:

180 szt. klipsów
180 szt. wkrętów

Dostępne kolory:

Zaślepka na czoło deski

Wymiary: 22 x 140 mm    24 x 145 mm

Dostępne kolory:

Opakowanie: 10 szt. zaślepek

AKCESORIA VIVA
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23 25

21 22 23 24 25

21 22 23 24 25

21 22 23 24 25 26

Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu kolekcji VIVA, dostępną na stronie www.dlh.pl.

DESKA TARASOWA VIVA

Wymiary: 24 x 145 x 2400/3200 mm 

Wykończenie:

szlifowana dwustronnie
szczotkowana jednostronnie
niewykończona
deseniowana

Dostępne kolory:

Wymiary: 22 x 140 x 2200/2400/3200 mm 

Wykończenie:

szlifowana dwustronnie
szczotkowana jednostronnie
niewykończona
deseniowana

Dostępne kolory:

21 22 23 24 25 26

21 22 23 24 25 26

26

26
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02-495 Warszawa
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