[72212] Deska tarasowa KOVALEX 26 x 145 mm Schokobraun

Kompozytowe deski tarasowe
Cennik detaliczny netto [02.2022]

PEFC/04-31-1414

Fot. Zakład produkcyjny Kovalex.
100% produkcji Kovalex odbywa się
w zakładzie w Bövingen 100,
D-53804 Much, Niemcy.
W procesie produkcji przestrzega się
najwyższych europejskich standardów
ochrony środowiska.

Deska tarasowa KOVALEX  |  20 x 145 mm  |  LITA
drobno ryflowana + struktura drewna

NOWOŚĆ
Kovalex posiada Znak Jakości QG/2008/Z04, PE.

Grau

Graubraun

W zakładzie produkcyjnym szanuje się
prawa pracownicze wg najwyższych
europejskich standardów.

Schokobraun

NOWOŚĆ

Samtesche

Räuchereiche

Kastanie

Walnuss

Aby produkt kompozytowy mógł otrzymać znak jakości musi spełniać szereg
rygorystycznych wymogów. Produkty posiadające to odznaczenie muszą być:
✓ ekologiczne ✓ bezpieczne dla zdrowia ✓ wysokiej jakości ✓ trwałe ✓ bezpieczne
w użytkowaniu.
Kontrola jakości i bezpieczeństwa przeprowadzana jest przez niezależne europejskie
instytucje badawcze.
Kovalex jest: ✓ piękny przez długie lata ✓ nie odbarwia się ✓ nie blaknie ✓ odporny
na plamy ✓ odporny na uszkodzenia mechaniczne ✓ antypoślizgowy R10 (wg. DIN
51130) ✓ nie pęka ✓ nie ma drzazg.

Deski tarasowe KOVALEX są:
✓ trwałe i odporne na warunki atmosferyczne
✓ nie wymagają żadnej konserwacji
✓ I klasa odporności - trwałość 25 lat
✓ w składzie: 70% drewno, 30% PE
✓ czyste ekologicznie
✓ bezpieczne dla ludzi i zwierząt
✓ bez dodatku PVC (100% PVC free)
✓ piękne i naturalnie wyglądające
Jakość Kovalex jest gwarantowana przez niemiecką firmę o renomowanej pozycji,
która jest obecna na rynku od ponad 115 lat.

KOLOR

DŁUGOŚĆ

KOD PRODUKTU

graubraun

3,00 m
4,00 m

71393
71499

3,00 m

71391

4,00 m

71500

3,00 m

71392

4,00 m

71498

samtesche

3,00 m
4,00 m
5,00 m
6,00 m

78330
78331
78333
78320

räuchereiche

3,00 m
4,00 m
5,00 m
6,00 m

77614
78332
78334
78335

kastanie

3,00 m
4,00 m
5,00 m
6,00 m

75403
75419
75420
75421

walnuss

3,00 m
4,00 m
5,00 m
6,00 m

72354
72355
72356
72357

grau
schokobraun

Kovalex odpowiada klasie odporności I, oznaczającej żywotność > 25 lat. Jest
odporny na mchy, grzyby i insekty, nie nagrzewa się i jest przyjemny dla stóp.
Nadaje się do mycia myjką ciśnieniową.

Bezpieczny dla dzieci - certyfikowany zgodnie z normą DIN EN 71-3
Kovalex jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Wszystkie
komponenty są sprawdzone, bezpieczne, certyfikowane i legalnego pochodzenia.

CENA NETTO [mb]

CENA NETTO [m2]

55,90 zł

372,66 zł

RABAT 10%

graubraun, grau i schokobraun: powierzchnia naturalna (aksamitnie gładka)
samtesche, räuchereiche, kastanie i walnuss: powierzchnia delikatnie matowiona

www.kovalex.pl

facebook.com/kovalex.tarasy.kompozytowe
Kovalex ® jest marką wysokiej jakości niemieckich tarasów kompozytowych klasy premium.

190 mm
Deska tarasowa KOVALEX | 20 x 190 mm | KOMOROWA

20 mm

drobno ryflowana + struktura drewna | szeroka XL

NOWOŚĆ

Steingrau

Deska tarasowa KOVALEX | 26 x 145 mm | KOMOROWA
dwustronnie ryflowana, powierzchnia delikatnie matowiona

NOWOŚĆ

Graubraun

Graubraun

KOLOR

DŁUGOŚĆ

KOD PRODUKTU

steingrau

3,00 m
4,00 m
5,00 m
6,00 m

75784
75794
75804
75814

graubraun

3,00 m
4,00 m
5,00 m
6,00 m

75835
75845
75855
75865

CENA NETTO [mb]

55,90 zł

CENA NETTO [m2]

DŁUGOŚĆ

KOD PRODUKTU

graubraun

3,00 m
4,00 m
5,00 m
6,00 m

72223
72224
72225
72226

grau

3,00 m
4,00 m
5,00 m
6,00 m

72215
72216
72217
72218

3,00 m
4,00 m

72211
72212

5,00 m
6,00 m

72214
72213

3,00 m
4,00 m
5,00 m
6,00 m

72219
72220
72221
72222

286,66 zł

Deski kompozytowe Kovalex posiadają unikalny skład chemiczny, który jest wynikiem
prac laboratoryjnych i wieloletnich doświadczeń firmy.
Ekologia w centrum uwagi Kovalex.
Aż w 70% Kovalex składa się z drewna, pozostałe 30% to czyste ekologicznie tworzywo PE.
Do produkcji Kovalex używane jest tylko certyfikowane drewno z lasów europejskich,
w których prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna.

Schokobraun

KOLOR

schokobraun

PEFC/04-31-1414

Grau

braun

Braun

CENA NETTO [mb]

CENA NETTO [m2]

RABAT 10%

42,90 zł

286,00 zł

RABAT 10%

Kovalex posiada certyfikat PEFC/04-31-1414, który stanowi potwierdzenie, że przetwarzanie drewna odbywa się w zgodzie z przepisami obowiązującymi w EU, a także,
że użyte drewno pochodzi z legalnych źródeł oraz nie zostało pozyskane na terenach
zagrożonych lub np. z pogwałceniem praw lokalnych społeczności.
Kovalex jest uczestnikiem inicjatywy Holz Verantwortungsvoll Nutzen, która wspiera
odpowiedzialne i zrównoważone gospodarowanie zasobami leśnymi planety,
w szczególności promuje recykling materiałów drzewnych i sprzeciwia się pozyskiwaniu drewna na cele energetyczne.
EPD - Environmental Product Declaration - deklaracja środowiskowa produktu
wydawana przez IBU (Instituit Bauen und Umwelt e.V.) w oparciu o ISO14025 i normę
EN 15804.
Kovalex wspólnie z VHI (Der Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e.V.) jest
zaangażowany w działalność IBU. EPD to skrót od deklaracji środowiskowej produktu.
EPD opisuje m.in. materiały budowlane pod kątem ich wpływu na środowisko naturalne
na podstawie ocen cyklu życia oraz ich właściwości funkcjonalnych i technicznych.

www.kovalex.pl

facebook.com/kovalex.tarasy.kompozytowe

Kovalex jest produkowany z mieszanki około 70% drewna oraz około 30% czystego
ekologicznie polietylenu (PE).
Kovalex jest w 100% wolny od PVC.
Produkty kompozytowe, które są wyprodukowane bez użycia PVC (polichlorek winylu)
można w 100% poddać recyklingowi, wykazują się lepszymi parametrami użytkowymi
przy narażeniu na wpływ wysokich oraz niskich temperatur oraz mają lepsze parametry
antystatyczne.

Kovalex ® jest marką wysokiej jakości niemieckich tarasów kompozytowych klasy premium.

AKCESORIA KOVALEX

KOD PRODUKTU

OPIS

CENA NETTO

legar 44x68 mm
modrzew syberyjski

R4R 00

długości:
3,00 / 4,00 / 5,10 m

23,39 zł / mb

Legar kompozytowy,
uniwersalny
(do klipsa 71240 i 60259)

62152

30x62 mm,
dług. 2,50 m

Legar kompozytowy
uniwersalny
(do klipsa 71240)

Legar aluminiowy
do niskiej zabudowy

71815

71132

40x55 mm,
dług. 4,00 m

12x62 mm,
dług. 2,50 m

AKCESORIA KOVALEX

KOD PRODUKTU

OPIS

CENA NETTO

Wkręt 4x25 mm, A2,
do drewna/wpc
(do klipsa 71240 i 71250)

76084

pakowane po 100 szt.,
(wiertło + bit GRATIS)

86,00 zł / opak.

80,20 zł / szt.

Wkręt 3,9x13 mm,
A2, do alu
(do klipsa 60259)

76083

pakowane po 100 szt.,
(wiertło + bit GRATIS)

84,00 zł / opak.

111,40 zł / szt.

Listwa wykończeniowa
(zawiera aluminiowy
profil montażowy),
WPC/ALU

62133 (braun)
62132 (grau)
65293 (schokobraun)
65296 (graubraun)
76549 (steingraun)

47x62 mm,
dług. 2,50 m

152,00 zł / szt.

71137 ALU
71668 ALU

45x59 mm, dł. 2,50 m
45x41 mm, dł. 2,50 m

175,00 zł / szt.

57675

28x27(42) mm,
dług. 2,50 m

75789

24x27(42) mm,
dług. 2,50 m

Listwa wykończeniowa
przyścienna, WPC

62130 (braun)
62131 (grau)
65300 (schokobraun)
65302 (graubraun)
76547 (steingraun)

40x40 mm,
dług. 2,50 m

72,00 zł / szt.

Listwa maskująca miejsce
łączenia desek
(zawiera aluminiowy
profil montażowy), ALU

67160

23x60 mm,
dług. 2,50 m

175,00 zł / szt.

dług. 1,00 m

275,00 zł / szt.

117,25 zł / szt.
Listwa wykończeniowa
(profil U), ALU

Łącznik ramowy
(do niskiego legara
aluminiowego 71132)

Legar aluminiowy
PROFESSIONAL
(do klipsa 60259)

Łącznik
(do legara ALU 75188)

Klips montażowy,
standardowy, A2,
do legara drewnianego

Klips montażowy,
startowy/końcowy,
A2

Klips montażowy, A2,
do niskiego legara
aluminiowego [71132]

www.kovalex.pl

76556

75188

75189

pakowane
po 4 szt.

40x64 mm,
dług. 3,00 m

pakowane
po 4 szt.

38,00 zł / szt.

265,00 zł / szt.

87,90 zł / szt.
Profil aluminiowy
wentylacyjny

71240

71250

60259

pakowane po 25 szt.,
zużycie ok. 16 szt./m2

pakowane
po 10 szt.

pakowane
po 25 szt.

facebook.com/kovalex.tarasy.kompozytowe

132,00 zł / szt.

52,50 zł / opak.

20,40 zł / opak.

78073
(wymiar 26x150 mm)
78074
(wymiar 20x150 mm)

Profil z pianki do
stosowania jako dylatacja
przy listwach
wykończeniowych

42674

Ø 15 mm,
1 rolka = 5,00 m

30,20 zł / rolka

Preparat do czyszczenia
desek kompozytowych

69602

butelka 1000 ml
(wystarcza na
ok. 80-100 m2)

50,85 zł / szt.

70,90 zł / szt.

Kovalex ® jest marką wysokiej jakości niemieckich tarasów kompozytowych klasy premium.

PEFC/04-31-1414

www.kovalex.pl

facebook.com/kovalex.tarasy.kompozytowe

© KOVALEX. Cennik detaliczny netto, do cen należy doliczyć podatek VAT. Edycja 02.2022. Obowiązuje w Polsce.
Zawartość cennika, zarówno w formie tekstu, jak i grafiki (zdjęcia, ilustracje, szkice, znaki towarowe, logotypy, opisy itp) stanowi własność KOVALEX/Koche/Häussermann
/EKODREWNO lub podmiotów trzecich, za zgodą których została umieszczona i jest chroniona prawem własności przemysłowej oraz prawem własności intelektualnej.
Przedstawione w cenniku produkty, kolory, wymiary itp mogą zostać w każdej chwili zmienione, zastąpione innymi lub całkowicie wycofane; z powodów drukarskich mogą odbiegać
od rzeczywistości.
Treści opublikowane w niniejszym cenniku mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stawowią oferty. Informacje techniczne nie stanowią deklaracji parametrów technicznych
(tabela deklarowanych parametrów technicznych jest dostępna na stronie: https://kovalex.pl/produkty/dane-techniczne-kompozytu/). Deklaracje dotyczące trwałości i gwarancji
szczegółowo określa dokument Warunki Gwarancyjne Kovalex, który jest dostępny na żądanie.
Mimo zachowania należytej staranności nie ponosimy odpowiedzialności za nieścisłości lub błędy w treści oraz za jakiekolwiek straty i/lub utracone korzyści, bezpośrednio lub
pośrednio wynikające z działań podejmowanych w oparciu o te treści.

