
PROFILE OGRODZENIOWE WPC

deska pozioma:
ciemny brąz, grafi t, orzech, szary

ceownik:
ciemny brąz, grafi t,

orzech, szary

słupek:
ciemny brąz i grafi t

wspornik (dystans)



wymiary elementów ogrodzeniowych (mm)
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Profile ogrodzeniowe Noble Collection zostały zaprojektowane z myślą o stworzeniu idealnego ogrodzenia, które może 
zarówno dopasować się jak i kontrastować z elewacją domu lub otoczenia. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej tech-
nologii kompozytowy panel ogrodzeniowy cechuje się stabilnością, nie ulega korozji, nie rozłupuje się, nie wymaga 
konserwacji i malowania. Ogrodzenia te doskonale wpasowują się w aktualne trendy budownictwa. Prostota i elegancja 
idealnie współgrają z nowoczesną architekturą domów.

Profile ogrodzeniowe Noble Collection oferowane są w formie systemu ogrodzeniowego (przęsło) oraz do zabudowy 
indywidualnej.

elementy i przykłady ogrodzeń systemowych
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Na deskę udzielamy 25 lat gwaraNcji Na gNicie i butwieNie.



Deska 
pozioma Ceownik Słupek Wspornik

Grubość 19 mm 30 mm 80 mm 19 mm
Szerokość 150 mm 40 mm 80 mm 25 mm

Długość standardowa 180 cm 150 lub
200 cm

150 lub 
240 cm 40 mm

Odporność na grzyby podstawczaki TAK

Klasyfi kacja w zakresie reakcji na 
ogień Bfl -s1

Ocena higieniczna Atest PZH
Pozostałe wymagania wg. normy  PN-EN 15534

ogrodzenia, balustrady, barierki i ...

zalecenia dotyczące montażu profi li ogrodzeniowych

Przed zamontowaniem profi li ogrodzeniowych Noble Col-
lection należy przygotować tzw. fundament ogrodzenia, 
w którego skład wchodzą słupki zako-
twiczone w betonowej podmurówce. Do 
nich przymocować wkrętem samogwin-
tującym (lub klejem fi rmy Prymus) w mi-
nimum czterech równych odstępach na 
całej wysokości ceowniki kompozytowe, 
które stanowią sztywną ramę dla desek 
ogrodzeniowych. 

Gotowe deski wsuwamy 
w przymocowane do słup-
ków ceowniki, pamiętając 
o zachowaniu 5 mm dyla-
tacji z obu stron deski. 

Deski należy zawsze montować w tym samym kierunku, 
tzn. muszą być tak wsuwane, aby znacznik znajdował się 
zawsze po tej samej stronie deski (umieszczony w środ-
ku deski).
Standardowa długość desek wynosi 180cm. Deski moż-
na przycinać do dowolnej długości. W przypadku desek 
niestandardowych, przekraczających długość 200cm, 
wymagane jest pionowe usztywnienie konstrukcyjne 
przymocowane do desek.

Uwaga: Nie mocu-
jemy trwale desek 
do ceowników!

Pierwszą deskę umiesz-
czamy na wypoziomowa-
nym gruncie (murku, wy-
lewce) z zachowaniem 2-5 
cm dylatacji w zależności 
od wykonania podmurówki.



Prymus SA
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tel. kom. + 48 534 195 378, +48  535 239 483

e-mail: wpc.profi le@prymus.net.pl

grafi t orzech ciemny brąz

wymiary deski tarasowej

Kolekcja Noble Collection to również ultra odporne tarasowe profi le WPC, zaprojektowane z myślą o klientach, którzy 
cenią sobie trwałość, bezpieczeństwo użytkowania oraz estetykę wykonania. Powstają one w wyniku połączenia drew-
na z tworzywem sztucznym (PVC), dzięki czemu charakteryzują się wysoką trwałością, niepalnością i odpornością na 
zmienne warunki atmosferyczne. Deski tarasowe z kolekcji Noble Collection są w pełni bezpieczne, czego dowodem 
są otrzymane certyfi katy oraz przyjazne środowisku, gdyż podlegają recyklingowi. Są wyjątkową dekoracją tarasów i 
balkonów oraz idealnym rozwiązaniem do budowy schodów, wykończenia basenów, oczek wodnych czy pomostów.

deski POdŁOgOwe sĄ Objęte 25-letNiĄ gwaraNcjĄ Na gNicie i butwieNie.

deska tarasowa 140 x 25
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Grubość 25 mm
Szerokość 140 mm
Długość standardowa 2,4 m lub 4 m
Liniowa rozszerzalność cieplna 1mm / 1m / 30oC

Odporność na poślizg N > 34
L > 42

Twardość Brinella 93 (+-1) MPa

Klasyfi kacja w zakresie reakcji na 
ogień Bfl -s1

Ocena higieniczna Atest PZH

Gwarancja na gnicie i butwienie 25 lat


