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Bazalts Antracīts Kvarcs

Riekstkoks Latte TerakotaTumšā
šokolāde

BIRSTĒŠANA:

1. Divpusēja
2. Vienpusēja pēc pasūtījuma

*Samtaina virsma

PIEEJAMĀS KRĀSAS:**:

VIRSMA: divpusēja - "OLD WOOD"/ "Velvets" vai "Samtaina virsma"*/ "Velvets"
IZMĒRI: 145*25 mm
GARUMS: no 2 līdz 6 metriem
SVARS (t/m): 2,54 kg
BLĪVUMS: 1,3 gr/cm3
PATĒRIŅŠ (t /m/1м2): 6,65

Saņemt informāciju par produktiem, to piegādes termiņiem un apjoma atlaidēm
varat zvanot uz telefona numuriem: +371 26323290; +371 28882939.

**Krāsu izvēli ieteicams veikt izmantojot materiala paraugus.
 Paraugu pasūtīšana: info@ecodeckprofile.lv

Теrases dēļi WPC EcoDeckProfile

0,42 т

LVS EN 310:2001



*Samtaina virsma
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Riekstkoks Latte TerakotaTumšā
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**Krāsu izvēli ieteicams veikt izmantojot materiala paraugus.
 Paraugu pasūtīšana: info@ecodeckprofile.lv

Saņemt informāciju par produktiem, to piegādes termiņiem un apjoma atlaidēm
varat zvanot uz telefona numuriem: +371 26323290; +371 28882939.

VIRSMA: divpusēja - "OLD WOOD"/ "Velvets" vai "Samtaina virsma"*/ "Velvets"
IZMĒRI: 145*25 mm
GARUMS: no 2 līdz 6 metriem
SVARS (t/m): 4,52 kg
BLĪVUMS: 1,3 g/cm3 
PATĒRIŅŠ (t/m/1 m2) : 6,65

PIEEJAMĀS KRĀSAS:**:

BIRSTĒŠANA:

1. Divpusēja
2. Vienpusēja pēc pasūtījuma

Paaugstinātas izturības WPC EcoDeckProfile
terases dēļi



Bazalts Antracīts Kvarcs

Riekstkoks Latte TerakotaTumšā šokolāde
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BIRSTĒŠANA:
1. Divpusēja
2. Vienpusēja pēc pasūtījuma 
3. Bez birstēšanas pēc pasūtījuma 

VIRSMA: abpusēja, reljefs “OLD WOOD” vai "Samtaina virsma"*
IZMĒRS: 12*160 mm
GARUMS: no 2 līdz 6 metriem
SVARS (t/m): 2,48 kg
BLĪVUMS: 1,3 gr/cm3 
PATĒRIŅŠ: (t.m/1 m2) : 6,25

*Samtaina virsma

PIEEJAMĀS KRĀSAS:**:

**Krāsu izvēli ieteicams veikt izmantojot materiala paraugus.
 Paraugu pasūtīšana: info@ecodeckprofile.lv

Saņemt informāciju par produktiem, to piegādes termiņiem un apjoma atlaidēm
varat zvanot uz telefona numuriem: +371 26323290; +371 28882939.

WPC žoga dēļi

0,1 т

LVS EN 310:2001
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WPC pakāpieni ar pretslīdes lentu

BIRSTĒŠANA:

1. Vienpusēja
2. Bez birstēšanas

PIEEJAMĀS KRĀSAS:*:

Saņemt informāciju par produktiem, to piegādes termiņiem un apjoma atlaidēm
varat zvanot uz telefona numuriem: +371 26323290; +371 28882939.

*Krāsu izvēli ieteicams veikt izmantojot materiala paraugus.
 Paraugu pasūtīšana: info@ecodeckprofile.lv

VIRSMA: “VELVETS” + pretslīdes lenta
IZMĒRS: 314*25 mm
GARUMS: no 2 līdz 6 metriem
SVARS t/m: 6,5 kg
BLĪVUMS: 1,3 gr/cm3 
PATĒRIŅŠ (t.m/1m2): -

LVS EN 310:2001

0,65 т
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oksPIEEJAMĀS KRĀSAS:**:

*BIRSTĒŠANA:

1. Divpusēja +10%
2. Vienpusēja pēc pasūtījuma +10%

*Birstēšana tiek izmantota, ja balsts tiek izmantots
dekoratīviem mērķiem (žogi, pērgolas u. c.)

S3 B2 T3

Stiprinājumi

Terases atbalsta lāga

Stiprinājums WPC dēlim

Saņemt informāciju par produktiem, to piegādes termiņiem un apjoma atlaidēm
varat zvanot uz telefona numuriem: +371 26323290; +371 28882939.

**Krāsu izvēli ieteicams veikt izmantojot materiala paraugus.
 Paraugu pasūtīšana: info@ecodeckprofile.lv
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Riekstkoks Latte TerakotaTumšā
šokolāde

PIEEJAMĀS KRĀSAS:*:

*Krāsu izvēli ieteicams veikt izmantojot materiala paraugus.
 Paraugu pasūtīšana: info@ecodeckprofile.lv

Terases dēļi «Style»

Saņemt informāciju par produktiem, to piegādes termiņiem un apjoma atlaidēm
varat zvanot uz telefona numuriem: +371 26323290; +371 28882939.

VIRSMA: divpusēja – "Rupjš velvets"/ "Velvets", birstēšana
IZMĒRI: 145*25 mm
GARUMS: no 2 līdz 6 metriem
SVARS (t/m): 1,9 kg
BLĪVUMS: 1,3 gr/cm3
PATĒRIŅŠ (t /m/1м2): 6,65



Vaniļa Kapučīno Kanēlis Šokolāde

Ķirsis Platīns GrafītsSahāra

PIEEJAMĀS KRĀSAS:*:

Terases dēļi «Classic»

VIRSMA: divpusēja – "Rupjš velvets"/ "Velvets", birstēšana
IZMĒRI: 150×25 mm
GARUMS: no 2 līdz 12 metriem
SVARS (t/m): 2,6 kg
BLĪVUMS: 1,48 gr/cm3
PATĒRIŅŠ (t /m/1м2): 6,65

*Krāsu izvēli ieteicams veikt izmantojot materiala paraugus.
 Paraugu pasūtīšana: info@ecodeckprofile.lv

Saņemt informāciju par produktiem, to piegādes termiņiem un apjoma atlaidēm
varat zvanot uz telefona numuriem: +371 26323290; +371 28882939.

LVS EN 310:2001

0,36 т
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Ļoti izturīgi! Pamatojoties uz Polimēru mehānikas institūta (The Institute of Polymer Mechanics (IPM)
of the University of Latvia) izmēģinājumiem, EcoDeckProfile terases dēļa nestspēja ir 420 kg
Test Report 2207-01 no 02.08.2022. Vieni no izturīgākajiem WPC dēļiem tirgū. 

Mūsu ražoto kompozīta dēļu galvenās priekšrocības:

WPC (koksnes polimēra kompozīta) terases dēļi ir lieliski piemēroti terasēm, balkoniem, teritoriju labiekārtošanai

pie baseiniem, puķu dobju un norobežojumu izgatavošanai. Tas ir masīvs, izturīgs produkts. EcoDeckProfile

kompozīta dēļi izturības un ilgmūžības ziņā pārspēj dabīgas koksnes izstrādājumus. 

Tiek ražoti no augstas kvalitātes izejvielām uz vismūsdienīgākajām iekārtām. Liela daļa terases dēļu EcoDeckProfile

parametru pārspēj daudzu konkurentu produkciju.

Terases dēļi EcoDeckProfile

Dēļa augšējās virsmas biezums (!) 5,8 mm, un 4 starpsienas, kuru biezums ir 5 mm, nodrošina vienmērīgu
slodzes sadalījumu uz visu dēli - tas neizliecas. Dēlis ir stingrs un nodilumizturīgs. Svars – 1 garummetrs 2,6 kg.

Ilgmūžība (līdz 25 gadiem). Nesatrūd. Nav nepieciešama speciāla kopšana. Satur UF stabilizatorus – nedegradē
saulē. Noturīgi pret laikapstākļiem, testēti RTU (Rīgas Tehniskā universitāte) klimatiskajā novecošanas kamerā
Test Report 2092 30.08.2022.

Slikti slīd jebkādos laika apstākļos. Dziļais 3D reljefspiedums “OLD WOOD” no vienas puses un klasiskais “Velvets”
no otras puses padara terases dēli EcoDeckProfile neslīdošu.

Lieliski mazgājas, nav nepieciešama speciāla kopšana (krāsošana, impregnēšana). Tas tiek panākts ar materiāla
augsto blīvumu bez porām un spraugām.

Dizains, ko pateica priekšā pati daba. Dziļais 3D reljefspiedums “OLD WOOD” atkārto dabīgas koksnes struktūru. 
Aktuālas krāsas un nokrāsas.

Noturība pret izbalēšanu saulē. Pielietojamās neorganiskās krāsvielas uz ilgu laiku saglabās materiāla piesātināto
krāsu.
*Iespējams, ka pirmajā ekspluatācijas gadā krāsa var nedaudz mainīties.

Meistari novērtēs montāžas vieglumu un ērtumu. Stiprinās ar standarta klipšiem un leņķīšiem. Dēļus var lieliski
apstrādāt ar griezošiem instrumentiem.
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Pakāpiena nestspēja, pamatojoties uz Polimēru mehānikas institūta izmēģinājumu rezultātiem (The Institute
of Polymer Mechanics (IPM) of the University of Latvia) ir 650 kg. Test Report 2207-01 no 02.08.2022.

Priekšrocības:

Augsta izturības pakāpe tiek nodrošināta art kvalitatīviem materiāliem un paša dēļa pastiprināto konstrukciju:
augšējās virsmas biezums (!) - 5,8 mm, starpsienu biezums – 5 mm. 

Ilgmūžīga (līdz 25 gadiem). Nav nepieciešama speciāla kopšana. Satur UF stabilizatorus – nedegradē saulē.
Noturīga pret laikapstākļiem, testēta RTU (Rīgas Tehniskā universitāte) klimatiskajā novecošanas kamerā Test
Report 2092 30.08.2022.

Slikti slīd jebkuros laika аpstākļos. Pretslīdes lenta “Antislip” nodrošina ideālu saķeri. 

Ideāli kombinējama ar EcoDeckProfile terases dēļiem, kuri tiek ražoti vienotā dizainā un krāsu gammā. 

Meistari novērtēs montāžas vienkāršību un ērtību. Stiprināmi ar standarta klipšiem un leņķīšiem. 

WPC pakāpiena profils ar pretslīdes lentu ir kompānijas EcoDeckProfile izstrādne. Pakāpieni būtiski atvieglo
lieveņa, dārza pakāpienu, terases vai balkona norobežojuma montāžu. EcoDeckProfile pakāpieni, tāpat kā
terases dēļi, tiek izgatavoti no augstas kvalitātes materiāliem.

WPC pakāpieni ar pretslīdes lentu
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