
Dlaczego my? 
TARASY KOMPOZYTOWE NOWEJ GANERACJI

instagram.com/lenta.pl facebook.com/lentadeckyoutube.com/lentadeck pinterest.com/lentadeck



Nasz zespół Klienci Doświadczenie

9 osób 224312+ lat

Dlaczego my? 
Lenta w liczbach



Tarasy premium
Kompozyt drewna nowej generacji

www.lenta.pl



Produkt z atestem
Przyjazny dzieciom, bezpieczny  
i przebadany przez PZH

Żywe i trwałe kolory
Trwałość kolorów to główna cecha naszych produktów.Łatwe w utrzymaniu

Deski Lenta dzięki specjalnej polimerowej powłoce 
zewnętrznej są łatwe czyszczeniu i utrzymaniu.

Opór poślizgu
Nasze deski kompozytowe drugiej generacji otrzymały 
punktację 37 co w klasyfikacji oznacza niskie ryzyko 
poślizgnięcia.

Nasze atuty
ATUTY NASZYCH PRODUKTÓW



Dlaczego my? 
Nasze produkty

Kompozyt drewna Lenta

Deski Lenta występują w siedmiu bardzo żywych i wyrazistych 
kolorach nadających tarasowi nietuzinkowy, modernistyczny 
wygląd. Na pierwszy rzut oka kompozyt wygląda jak 
prawdziwe drewno i przyciąga uwagę oraz zainteresowanie 
nawet najbardziej wymagających znawców.

Millboard deski doskonałe

Millboard to produkt innowacyjny na skalę światową, 
niezwykle trwały, solidny a swoim wyglądem przypominający 
prawdziwe drewno. Deski Millboard formuje się na podstawie 
starannie wyselekcjonowanych próbek wysokogatunkowego 
dębu, oddając naturalne piękno pierwowzoru. Tylko deski 
kompozytowe Millboard są wytwarzane z takim kunsztem.

Systemy tarasowe Lenta Systemy tarasowe Millboard

POWŁOKA POLIMEROWA

Elastyczna polimerowa powloka odporna 
na uszkodzenia zewnętrzne, posiadająca 
usłojenia imitujące strukturę drewna

Unikalna zewnętrzna warstwa 
deski Millboard Lastrane, jest 

niezwykle odporna na uszkodzenia, 
zarysowania, zabrudzenia oraz trudne 

warunki atmosferyczne.

Millboard nie zawiera w swoim 
składzie drewna przez co nie porasta 
mchem lub innymi roślinami oraz 
posiada wysokie właściwości 
antypoślizgowe.

Warstwa Lastrane jest wysoce 
odporna na działanie UV, nie blaknie, 
nie “pracuje” pod wpływem wysokiej 
temperatury.

Rdzeń deski to mieszanka pianki 
poliuretanowej połączonej z 
włóknem szklanym co tworzy bardzo 
trwałą i solidną konstrukcję.

RDZEŃ KOMPOZYTOWY

Wypełnienie stanowi polimerowo-
drzewny kompozyt składający 
się z mączki drzewnej  
i wysokociśnieniowego polietylenu.



Deski doskonałe
Kompozyt drewna nowej generacji

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem produktów Millboard na Polskę



Dlaczego warto zostać partnerem Lenta? 
Co nas wyróżnia ?

Profesjonalne
doradztwo

Kalkulator
tarasów

Dostępność  
produktów

Wsparcie  
marketingowe

Wieloletnie
doświadczenie



W Lenta Klienci otrzymują ofertę w formie graficznej wraz z szczegółowym rozmieszczeniem 
legarów, desek oraz ich długościami ułatwiającymi samodzielny montaż. Wycenimy taras 
klientowi w 56 sekund! Każdy dystrybutor posiada u nas konto online umożliwiające 
samodzielne wykonywanie wycen.

Kalkulator tarasu - aplikacja online
Wycena dla klienta w 56 sekund

Zyskaj czas i renomę

Wprowadź parametry 
wycenianej powierzchni

Generowanie oferty w pdf 
z wyceną i podglądem 

tarasu

Dowiedz się więcej

https://www.youtube.com/watch?v=By_6iRB1ZBo


MATERIAŁY MARKETINGOWE ORAZ
DARMOWE PRÓBKI DLA KLIENTÓW

Naszych dystrybutorów wyposażamy w kompletny zestaw 
marketingowy składający się m.in.  z katalogów, ekspozytorów, 
wzorników. Zapewniamy dostęp elektronicznie w chmurze 
do innych materiałów typu zdjęcia, grafiki, karty techniczne, 
instrukcje. 

Zgodnie z polityką Naszej firmy każdy Klient może zamówić 
darmowe próbki, klikając w odpowiedni baner na stronie 
internetowej a w przypadku  w przypadku zainteresowania 
zakupem zostanie przekierowany do najbliższego Dystrybutora.



TABLICZKI LENTA

Lenta to nie tylko nazwa firmy i marka, to również 
styl życia. Wszystko co robimy powstaje z pasji, aby 
każda chwila spędzona na tarasie była wyjątkowa. 

W celu identyfikacji tarasu jako oryginalny wyrób 
marki Lenta nasi Klienci otrzymują tabliczkę z logo 
marki Lenta.

Zaopatrzenie punktów



Zaopatrzenie punktów



Wsparcie marketingowe dystrybutorów

Wsparcie reklamy outdoor dla naszych partnerów

Oklejamy auta naszych Partnerów



SADZIMY LASY

Długofalowa współpraca z fundacją „Las na zawsze” 
oznacza, iż zobowiązujemy się do przekazywania 
środków finansowych na   sadzenie   nowych   
powierzchni   lasów  na  terenach  specjalnie 
wyselekcjonowanych przez fundację ” Las na 
Zawsze”.  KAŻDY zamontowany 1 m2 tarasu Lenta 
będzie się przekładał na posadzenie powierzchni 
nowych terenów leśnych.

W ten sposób każdy  nasz klient może przyczynić 
się do działań związanych z ochroną środowiska !

JUŻ PONAD 20.000 DRZEW!

Współpracuj z firmą świadomą ekologicznie



zrównoważony rozwój



Dołącz do  sieci sprzedaży



Zapraszamy do współpracy!
Kompozyt drewna nowej generacji

www.lenta.pl




