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Witamy w gronie naszych klientów.

Coraz więcej klientów przekonuje się do naszej jakości. Z przyjemnością dostarczamy 
rozwiązania typu premium do coraz większej liczby domów w Polsce. Zachęcamy Państwa do 
zapoznania się z instrukcją użytkowania i obsługi.

Może występować rozbieżność w obrębie tej samej partii w 
odcieniu koloru.  Oznacza to , że próbki desek mogą różnić się 
od ogólnego koloru deskowania tarasu Lenta.

Dzięki dostępnej gamie kolorów możesz wybrać kolor 
najbardziej odpowiedni. Podobnie jak w przypadku innych 
produktów ciemniejsze kolory będą nieco bardziej się 
nagrzewać w nasłonecznionych miejscach ( szczególnie strona 
południowa ), w takich lokalizacjach najczęściej wybierane są 
kolory jasne.

Zalecamy zamówienie wszystkich desek w jednej dostawie. 
Jeśli zamówione zostały różne partie, najlepiej wymieszać 
deski. Deski posiadają zdobienie i cieniowanie, które może 
nieco się różnić w innych partiach. Podobnie jak w przypadku 
wszystkich produktów nieustannie wystawionych na działanie 
promieni UV kolory będą nieznacznie tonować się w czasie.

Jeżeli w trakcie montażu Lenta deski ubrudzą się, umyj je ręcznie wodą i mydłem lub mop’em. Aby usunąć 
wszystkie zabrudzenia z cementu i wapna, zalecamy użycie specjalnego środka ( Syntilor ). Stosując 
środek chemiczny najpierw przetestuj mały obszar, postępując zgodnie z instrukcją, pozostaw na 5 minut  
i następnie umyj wodą z mydłem. Deski Lenta nie posiadają drzazg więc
przebywanie na tarasie staje się bezpieczne i komfortowe.

Kolorystyka

Użytkowanie
Teraz, gdy Twój taras Lenta jest zamontowany,

zapoznaj się z naszymi przydatnymi 
wskazówkami użytkowania !

Pamiętaj, aby po montażu, przed rozpoczęciem  
użytkowania umyć dokładnie cały taras.



Nagrzewanie na słońcu

Meble ogrodowe

Lód i śnieg

Drobne uszkodzenia
mechaniczne

Deski Lenta nagrzewają się jak wszystko co eksponowane, 
a dłuższy kontakt z promieniami słonecznymi. Nie 
nagrzewają się jednak na tyle aby chodzenie po nich 
bosą stopą nawet w gorący dzień było nieprzyjemne. 
Śmiało można leżeć nago na tarasie w środku lata :)
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Zalecamy stosowanie gumowych stopek / 
podkładek lub plastikowych nóżek. Jest to istotne 
dla zabezpieczenia powierzchni tarasu przed 
uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi na skutek 
przesuwania mebli po tarasie. Nie należy stosować 
mebli z metalowymi stopami. Jeżeli Twój ulubiony 
komplet nie posiada odpowiednich zakończeń sprawdź 
dostępne uniwersalne doczepiane nóżki lub podkładki.

Deski tarasowe Lenta są odporne na warunki 
atmosferyczne, nie ma konieczności zabezpieczania 
tarasu przed zimą ani konserwacji po zimie.  Deski 
Lenta są całkowicie bezobsługowe, jedynie zaleca się 
regularne usuwanie zabrudzeń i śladów codziennego 
użytkowania. Lodu który pokrywa taras nie należy 
odbijać, aby nie uszkodzić mechanicznie otuliny 
ochronnej.

Drobne uszkodzenia lub odpryski powstałe na skutek 
uderzeń lub upadku przedmiotów nie naruszające w 
całości ochronnej powłoki nie wpływają negatywnie 
na żywotność tarasu. Jeżeli uszkodzenie jest mocno 
widoczne lub głębokie zaleca się wymianę deski. 
Wykwalifikowani montażyści są w stanie wymienić 
uszkodzoną deskę bez konieczności rozkładania tarasu.



System tarasowy Lenta nie wymaga szczególnego czyszczenia oraz konserwacji. Utrzymanie w czystości jest 
łatwe z uwagi na brak ryflowania w deskach tarasowych.

 W celu utrzymania estetycznego wyglądu oraz zapewnienia odpowiedniego odpływu nie należy dopuścić do 
zalegania na powierzchni desek oraz w przestrzeniach między nimi zabrudzeń.

Do czyszczenia tarasu można użyć ogólnodostępnych środków czyszczących lub myjki ciśnieniowej o 
maksymalnym ciśnieniu nie przekraczającym 100 bar.

Nie dopuszczalne jest czyszczenie za pomocą urządzeń mechanicznych.
Przy cięższych zabrudzeniach dopuszcza się użycia szczotki z twardym włosiem.
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Czyszenie i konserwacja



Co to jest kompozyt drewna nowej generacji ?

Kompozyt drewna 2 generacji to stosunkowo nowy 
produkt na polskim rynku. Deska kompozytowa nie 
posiada ryflowań jak w tradycyjnym kompozycie 
lecz jest jednolitą gładką strukturą i jednocześnie 
otuliną dla rdzenia deski. Powłoka zewnętrzna to 
nie tylko funkcja ochronna lecz również estetyczna 
odzwierciedlająca strukturę powierzchni drewna 
oraz występująca w różnych kolorach.

Czy deska Lenta posiada strukturę 
antypoślizgową ?

Na pierwszy rzut oka struktura deski może się 
wydawać się poślizgowa lecz nic bardziej mylnego. 
Po kontakcie z wodą deska wręcz hamuje stopę. 
Nie mamy tutaj ryflowań więc nie ma możliwości 
zatrzymywania się wody na tarasie. Najpopularniejszą 
metodą weryfikacji odporności posadzki na poślizg 
jest badanie oporu poślizgu w skrócie określane jako 
PTV ( Pendulum Test Value). Nasze deski otrzymały 
punktację 37 co w klasyfikacji oznacza niskie ryzyko 
poślizgnięcia.

Jaka jest odporność desek Lenta ?

Kompozytowa deska tarasowa II generacji  to 
produkt o wysokiej klasie wytrzymałości  na warunki 
atmosferyczne jak również na wiele uszkodzeń 
mechanicznych.  Dzięki zastosowaniu zewnętrznej 
polimerowej otuliny deska posiada dodatkową 

Czy można deskę Lenta malować?

Nie ma  takiej konieczności i sam proces malowania 
nie sprawdziłby się w tym przypadku. Deska tarasowa 
Lenta nie absorbuje żadnych płynów i substancji 
więc sama farba pozostanie na zewnętrznej otulinie 
i nie wsiąknie w strukturę deski.
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Pytania i odpowiedzi.
ochronę, która zapobiega np. ukruszeniu się masy 
kompozytowej co może występować w przypadku 
desek I generacji. 

Jaka jest ścieralność deski Lenta?

Dzięki wytrzymałej polimerowej powłoce deka 
kompozytowa II generacji posiada bardzo niski 
stopień ścieralności  i jest on porównywalny z 
posadzką betonową.



To proste....
    ciesz się tarasem Lenta 

prze z wiele lat

www.lenta.pl


