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Fő előnyök:

WOODLOOK - MAI MULT DECÂT LEMN.

Înseamnă faptul că este un material inovator care poate fi utilizat 

pretutindeni unde se folosește lemnul. Are frumusețea și 

atingerea lemnului, dar mulțumită compoziției sale, o combinație 

de podea din lemn prelucrată termoplastic și polimeri durabili, 

acesta elimină toate defectele cherestelei. Woodlook își 

păstrează facilitățile aspectului și calității fără întreținere 

specială şi vopsire.

Avantajele principale:

durabilitate ridicată

fără deformare și așchiere
aspect natural de lemn

Întreținere ușoară

reciclabil

antialunecare
sistem inovator de montare

fără PVC

Domeniul de aplicare:

terase și platforme

Împrejurimi pentru piscină

placarea pereților

garduri și grilaje

pasarele
pavilioane
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Piscina Woodlook

Pardoseala Woodlook Dalele Woodlook

Fațada Woodlook

Gardul Woodlook

Gartengestaltung

Kerttervezés

Design de gradina



woodlook
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Mutați confortul camerei de 

zi pe teresa dumneavoastră.
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Woodlook este mai durabil decât lemnul. Rezistă la vreme, 

descompunere, mucegai și termite fără nici un tratament.



details
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Detaliile pot face diferența principală
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swimming
pool

woodlook

bazény
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Dotați piscina dumneavoastră cu o 

pardoseală frumoasă care nu alunecă
15
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Woodlook este o pardoseală care nu alunecă atunci când este udă precum lemnul

Woodlook este o cherestea în care nu veți găsi niciodată vreo așchie



woodlook
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Placarea pereților cu Woodlook păstrează 

frumusețea lemnului chiar și după mulți ani



facade
woodlook
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fence
woodlook
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Nu va trebui niciodată să vă vopsiți gardul marca Woodlook pentru a-i 

păstra culoarea
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Woodlook este o cherestea care 
își păstrează facilitățile chiar și 
atunci când trebuie să înfrunte 
înghețul puternic, căldura 
puternică sau ploaia torențială

stability
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Cu dalele Woodlook se poate 

construi un balcon nou într-

un mod rapid și ușor



tiles, certificate

SOLID
MELANGE

146 x 24 mm 150 x 25 mm 140 x 20 mm 130 x 18 mm 240 x 19 mm 150 x 19 mm

30 31

Woodlook este mai mult decât lemn.
Are un aspect încântător de lemn, dar fără toate defectele și dezavantajele cherestelei

Tip Compoziție Densitate Extindere Absorbția de apă 

Dimensiuni

Podea, gard Podea, gard Podea, gard Podea, gard Fațadă, gard Fațadă, gard
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MELANGE COLORS
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standard COLORS
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PARDOSEALA - instalare si 
intretinere

Pardoseala Woodlook poate fi montată pe orice suprafaţă. 

Conform suprafeţei, trebuie să fie alese materialul de 

construcţie şi dimensiunile – WPC, aluminiu, oţel sau lemn 

tratat sub presiune. Este important să se păstreze distanţa 

maximă dintre grinzi conform tipului de scândură din care 

se face pardoseala şi încărcarea presupusă. Pentru a 

termina pardoseala se pot utiliza profile de finisare din 

WPC sau aluminiu, sau capac la capăt pentru plăcile 

tubulare. În timpul montării este foarte important să se ia în 

considerare condiţiile de temperatură locală datorită 

extinderii termale ale plăcilor. Recomandăm ca montarea 

să fie făcută de către instalatori calificaţi şi cu experienţă. 

Întreţinerea este uşoară – murdăria se curăţă cu apă de 

joasă presiune cu jet plat. Pentru a înlătura o pată de 

grăsime, folosiţi un solvent cu detergent. Nu folosiţi 

chimicale dure care îi pot schimba culoarea. Mucurile de 

ţigară sau zgârieturile pot fi înlăturate prin şlefuire fină cu 

şmirghel sau cu burete de sârmă în direcţia zgârieturii.

Faţadă - instalare si 
intretinere

Construcţia trebuie să fie fixată în mod direct de zidire. 

Grinzile din WPC, lemn, sau aluminiu pot fi folosite cu o 

distanţă recomandată de 40 cm.

În cazul montării placajului ca şi sistem de faţadă ventilată 

recomandăm să lăsaţi o distanţă de 25 mm între plăcile de 

placare şi izolaţie. În timpul montării, este foarte important 

să luaţi în considerare condiţiile de temperatură locală 

datorită extinderii termale ale plăcilor.

Recomandăm ca montarea să fie făcută de către 

instalatori calificaţi şi experimentaţi.  

Întreţinerea este uşoară – curăţarea murdăriei se face cu 

apă de joasă presiune cu jet plat. Este posibil să se 

aplice un înveliş rezistent la apă pe suprafaţa curată şi 

uscată după montare – vă rugăm să vă consultaţi cu 

furnizorul.

Pri montáži je nutné brať do úvahy miestne teplotné pomery s ohľadom na tepelnú rozťažnosť

dodržiavať odvetrávaciu medzeru medzi izoláciou a obkladovými doskami min. 25mm.

Montáž odporúčame zveriť vyškoleným a 

Po montáži je možné na čistý a suchý povrch použiť hydrofóbny náter - poraďte sa




