
PATVARŪS, GAMTOS ĮKVĖPTI SPRENDIMAI

VPC TERASŲ IR TVORŲ ĮRENGIMAI





„Gamrat“ terasų lentos yra modernus produktas, padarytas iš medienos derinio, pu-
ikiai imituojantis medieną, idealiai susiliejantis su aplinka tiek moderniuose, tiek ir tra-
diciniuose namuose. Lentos puikiai tinka terasoms, tiltams, balkonams, takams ar 
net baseino kraštams ir t. t. Šis neįtikėtinas produktas yra puikus gamtos ir moder-
numo derinys, pasižymintis geriausiomis medžio grindų bei PVC plastiko savybėmis. 
 
Derinys su polivinilo chloridu (PVC) lyginant su kitomis galimomis medžiagomis 
(PP, HDPE) jau savaime yra kur kas pranašesnis – produktas sugeria labai ma-
žai drėgmės iš aplinkos, yra atsparus oro sąlygoms, yra nedegus ir atsparus 
įbrėžimams. Kitas puikus „Gamrat“ terasų lentų pliusas yra jų dimensinis stabilu-
mas – jos nekeičia formos dėl temperatūrų ar drėgmės kaitų – nedesiformuoja. Šios 
lentos yra atsparios dumbliams, pelėsiui ir grybeliui. Jas galima naudoti klojimui 

šalia ar virš vandens. Šis produktas yra kur kas pranašesnis už medieną, nes ne-
turi jokių blogųjų jos savybių. O koekstrukcijos metodas, t. y. dvisluoksnės kom-
pozicijos išgavimas, kuriuo šios lentos sukuriamos, garantuoja puikų jų našumą.

Iš „Gamrat“ kompozitinių lentų padarytos terasos yra tikra svajonė ir atitiks net paties 
reikliausio kliento norus. Jų natūrali išvaizda harmoningai dera prie aplinkos ir kviečia 
dažniau išeiti pabendrauti lauke. Dėl galimų spalvų bei unikalaus paviršiaus lentos 
atrodo kaip tikra mediena, o dizaino galimybės su „Gamrat“ lentomis yra beribės – 
nesvarbu nei terasos dydis, nei forma.

„GAMRAT“ TERASŲ LENTOS





„Gamrat“ terasų lentos, pagamintos iš medienos derinio, pasižymi tvir-
tumu ir atsparumu aukštoms bei žemoms temperatūroms. Jos nesi-
banguoja ir nekeičia formos, nesuskilinėja, o svarbiausia, jas labai len-
gva sudėti, jomis rūpintis bei jas valyti. Lentos visiškai nekenkia aplinkai 
ir atitinka visas gamtos apsaugos taisykles ir nuostatas, jos yra 100 % 
perdirbamos.

Kompozitinėms lentoms daug priežiūros nereikia. Jomis lengva rūpintis: 
nei sniegas, nei lietus, nei saulė joms nepakenks. Dėl šių ypatybių daug 
metų galime gėrėtis nepakitusiomis formomis bei terasos estetika. 
Produktas buvo sukurtas specialiai tiems, kuriems rūpi jų komfortas, 
elegantiški kūriniai bei daug priežiūros nereikalaujantys ir metų metus 
tarnaujantys gaminiai.
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Pirmo naudojimo periodo metu kompozitinis profi lis užgrūdinamas išorės sąlygų. Per kelis mėnesius spalva pasiekia savo galutinį atspalvį ir stabilizuojasi. Lentų patvarumui tai neturi 
įtakos ir tai nėra produkto defektas. Tam, kad būtų pasiektas kuo natūralesnis lentų efektas, jas vertėtų dėti pagal šukavimo raštą, nemaišant.

grafi totamsiai ruda šviesiai ruda pilka riešuto

Produktų nuotraukos kataloge yra iliustracijos, todėl gali šiek tiek skirtis nuo produktų prekyboje.
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Storis 25 mm

Plotis 160 mm

Standartinis ilgis 3m arba 4m

Užsakomi ilgiai nuo 1,5m iki 6m

Išilginė terminė šluminė plėtra 1mm / 1m / 30°C

Slydimo atsparumas
N > 34

L > 42

Brinelio kietumas 93 (±1) MPa

Atsparumo ugniai lygis B
fl 
-s1

Higienos atestacija PZH sertifi katas

puvimo ir sulūžimo garantija 25 metai
nešukuota
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2018m.„GAMRAT“ pateikė naujieną–WPC tvorų profi lius, sukurtus siekiant pabrėžti 
atvirų erdvių teikiamą malonumą, bet tuo pačiu atsižvelgiant į lengvai prižiūrimą, tvirto, 
ilgalaikio grožio suteikiamą laisvę. Kaip ir „Gamrat“ terasų lentos, šios taip pat pateikia 
daug galimybių. Didelis tvorų sistemų pasirinkimas, kompozitinės lentos, įvairių dydžių 
lentos ir kuolai, spalvos ir tekstūros – visa tai užtikrins jūsų aplinkos grožį ir komfortą.

„Gamrat“ tvorų profi liai sukurti taip, kad derėtų, kontrastuotų ir sąveikautų su kitais 
išoriniais namo elementais. Kompozito profi lių gamybos technologija daro produktą 
stiprų, nepūvantį, atsparų korozijai, neskilinėjantį ir, svarbiausia, jų nereikia dažyti.

Iš pradžių medžio ar metalo tvoros gal ir atrodo pigesnės, bet su laiku dėl poreikio jas 
taisyti jos tampa kur kas brangesnės nei VPC tvoros.

Dėl beribių VPC profi lių galimybių tvora tampa kažkuo daugiau nei tik perimetru ar 
dalijančia linija. Tai taip pat tampa projekto elementu, kuris pabrėžia ir puošia atvirą 
erdvę ar specialias vietas.
„Gamrat“ tvoros puikiai dera su naujausiomis statybų madomis. Tvorų paprastumas ir 
elegancija harmoningai dera net ir su moderniausios architektūros namais.

UNIVERSALŪS „GAMRAT“ TVORŲ PROFILIAI

Iš pradžių medžio ar metalo tvoros gal ir atrodo pigesnės, bet su laiku dėl poreikio jas 

NAUJIENA



Niekas kitas taip neveikia mūsų gerovės kaip graži  vietovės architektūra. Kaip 
kompozitinių profi lių gamintojai, mes užtikriname, kad mūsų produktai yra labai 
universalūs. Štai kodėl galime būti tikri, kad jie bus pritaikyti šiuolaikiškoms, stilizuotoms, taip 
pat viešoms ir privačioms aplinkoms. Siekdami patenkinti įvairius klientų lūkesčius ir pore-
ikius, siūlome gamintis suolus, šiukšlių dėžes, gėlių vazonus ir kt.

„GAMRAT“ VPC POLITIKA VISADA ATVIRA JŪSŲ 

KŪRYBINĖMS GALIMYBĖMS IŠREIKŠTI
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Pirmo naudojimo periodo metu kompozitinis profi lis užgrūdinamas išorės 
sąlygų. Per kelis mėnesius spalva pasiekia savo galutinį atspalvį ir stabilizuojasi. 
Lentų patvarumui tai neturi įtakos ir tai nėra produkto defektas.

* - galimybė gaminti skirtingus matmenis tik iš anksto užsakius

Produktų nuotraukos kataloge yra iliustracijos, todėl gali šiek tiek skirtis nuo produktų prekyboje.

Tvoros dalių išmatavimai (mm)

universalus tvoros profi lis

100

19

30

40

U-formos profi lis

SPECIFIKACIJOS, TIPAI Universalus tvoros 
profi lis

U-formos 
profi lis

Storis 19 mm 30 mm

Plotis 100 mm 40 mm

Standartinis ilgis 1,25m arba 1,50m * 2 m

Atsparumas bazidiomicetams TAIP

Santykio su ugnimi lygis B
fl 
-s1

Higienos atestacija PZH sertifi katas

Kiti reikalavimai wg. normy PN-EN 15534

nešukuotos ir šukuotos pilnavidurės tvoros 
lentos: tamsiai ruda ir grafi to spalva

nešukuotos ir šukuotos pilnavidurės tvoros šukuotas/nešukuotas C-formos 
profi lis: tamsiai rudos ir grafi to 

spalvos

nešukuotas profi lis šukuotas profi lis

LN



Gamrat WPC Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło
e-mail: gamrat@gamrat.com.pl
www.gamrat.pl

Klientų aptarnavimas: 
telefonas: +48 726 001 979 

telefonas: +48 13 491 45 33
fax: +48 13 491 47 56 

e-mail: wpc@gamrat.com.pl




