
Systemy kompozytowe 
ProDeck dla budownictwa 
jedno- i wielorodzinnego 
oraz inwestycji komercyjnych
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ProDeck to profesjonalne produkty 
kompozytowe.

Nasza oferta obejmuje innowacyjne                        
i funkcjonalne tarasy, elewacje oraz systemy 
ogrodzeniowe produkowane w Polsce w 
oparciu o rygorystyczne europejskie 
standardy. 

Jesteśmy lokalnym producentem o 
międzynarodowym zasięgu – jesteśmy 
dumni, że możemy zapewnić wysoką jakość 
docenianą przez naszych klientów w Europie i 
na całym świecie. 
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2010– powstanie spółki

2011– pierwsza umowa

2014 – zmiana technologii

2015– zakup nowych linii produkcyjnych
– rozwój spółki – przenosiny do
Niepołomic
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cztery tysiące zadowolonych klientów
4 000 podpisanych umów

desek kompozytowych wyprodukowanych na dużą skalę
120 000m2 16= xWielki Plac 

w Brukseli
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uratowanych drzew dzięki naszym klientom 
korzystającym z desek tarasowych ProDeck

13 000 30= hektarówdrzew

zapewniającej wysoką jakość produktu łatwego w 
konserwacji, który przetrwa dłużej niż większość 
alternatywnych produktów 

25 lat gwarancjido
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Bezpośrednio z Krakowa
dostarczamy produkty do naszych 
klientów w Europie i na całym świecie. 
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300 punktów sprzedaży w Polsce

Klienci ze Szwajcarii, Węgier, Szwecji, Norwegii,
Puerto Rico, Rosji, Austrii, Białorusi, Litwy 

Kraków

Warszawa

Warsaw

Kraków

Warszawa
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Systemy kompozytowe produkowane 
przez ProDeck są wytwarzane w 
polskiej fabryce z rodzimych 
materiałów, w oparciu o wysokie 
europejskie standardy. 
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- filtry UVA i UVB zapewniające ochronę 
przed promieniami słonecznymi 

- antyoksydanty – składniki zwiększające 
odporność na warunki pogodowe oraz 
butwienie

- modyfikatory zwiększające odporność na 
uderzenia oraz trwałość desek w niskich 
temperaturach 

- biocydy – składniki chroniące deski przed 
pleśnią i mchem

- środki ogniotrwałe – deski są niepalne, 
klasyfikacja ogniowa B i C

- stabilizatory na bazie wapna i cynku – nie 
zawierają ołowiu i rtęci, dzięki czemu 
użytkownik jest chroniony przed 
niekorzystnym działaniem i wpływem metali 
ciężkich

- barwniki o najwyższej klasie odporności na 
promieniowanie UV
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- nie wymaga malowania oraz impregnacji

- matryca PVC

- wyprodukowane w Polsce na terenie UE 

- antypoślizgowa powierzchnia

- wytrzymałość na duży nacisk – aż do 480 kg

- wyprodukowano z najwyższej jakości 
miękkiego drewna 

- do 25-lat gwarancji na gnicie i butwienie 
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Tarasy
Fasady
Ogrodzenia
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Tarasy
Wysoce wydajny system desek tarasowych 
łączący unikalny design i trwałość  
Oferta ProDeck zawiera dwa rodzaje desek tarasowych odpornych na czynniki 
atmosferyczne i zarysowania. Nie wymagają one malowania, impregnacji ani 
konserwacji. Są łatwe w utrzymaniu – dla zachowania ich walorów wystarczy mycie 
wodą z delikatnym środkiem myjącym. 
Deski kompozytowe ProDeck łączą w sobie trwałość kompozytu i estetykę drewna; nie 
mają drzazg i są przyjemne w dotyku, można chodzić po nich boso. Sposób 
wykończenia zapewnia dodatkowo właściwości antypoślizgowe.
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terra

Tarasy
charakterystyka produktu
- deska komorowa 
- dwustronnie szczotkowana 
- dwa wzory powierzchni: fala i trapez
- skład: zawartość wysokogatunkowego drewna : 

45%, PVC : 45%, zawartość dodatków 
ulepszających: 10%

- gwarancja na gnicie i butwienie: 25 lat
- gwarancja na uszkodzenia mechaniczne: 3 lata
- przeznaczenie komercyjne: tarasy, balkony, patia, 

obrzeża  basenów

wymiary

dostępne kolory

Szerokość: 14,5 cm
Grubość: 2,9 cm
Długość: 240 cm, 400 cm, 
Inna długość: na życzenie klienta 

Złoty dąb    Orzech AntracytWiśnia Platyna Kasztan
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evo

Tarasy
charakterystyka produktu
- deska komorowa
- dwustronnie szczotkowana
- dwa wzory powierzchni: fala i trapez
- skład: zawartość wysokogatunkowego drewna: 

40%, HDPE : 50%, zawartość dodatków
ulepszających: 10%

- gwarancja na gnicie i butwienie: 10 lat
- gwarancja na uszkodzenia mechaniczne: 2 lata
- przeznaczenie komercyjne: tarasy, balkony, patia, 

obrzeża basenów

wymiary

dostępne kolory

Szerokość: 16 cm
Grubość: 2,5 cm
Długość: 240 cm, 400 cm,
Inna długość: na życzenie klienta

OrzechAntracytPlatyna Kasztan
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Elewacje 
Idealne wykończenie i ochrona małych i dużych elewacji 
Deski elewacyjne ProDeck dostępne są w sześciu różnych nieblaknących kolorach 
dopasowanych do desek tarasowych. Deski są łatwe w montażu oraz utrzymaniu. Nie 
wymagają malowania, impregnacji ani konserwacji. Przetrwają dłużej niż większość 
materiałów dostępnych na rynku. Deska ProDeck posiada 25-letnią gwarancję na gnicie 
i butwienie. 
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Szerokość: 20,2 cm (pokrywa 18 cm)
Grubość: 1,8 cm
Długość: 240 cm, 400 cm, 
Inna długość: na życzenie klienta

charakterystyka produktu
- deska szczotkowana 
- wzory powierzchni: struktura drewna lub prosta
- skład: zawartość wysokogatunkowego drewna: 45%, 

PVC : 45%, zawartość dodatków ulepszających: 10%
- gwarancja na gnicie i butwienie: 25 lat
- przeznaczenie komercyjne: tarasy, balkony, patia

wymiary

dostępne kolory

terra

Elewacje

Złoty dąb    Orzech AntracytWiśnia Platyna Kasztan
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Ogrodzenia
Trwałość kompozytu i estetyka drewna
System ogrodzeniowy ProDeck zawiera deski do montażu poziomego, jak również 
sztachety do montażu pionowego. Dostępne są w tych samych kolorach, co deski 
elewacyjne. Podobnie jak inne produkty oferowane przez ProDeck, system 
ogrodzeniowy nie wymaga konserwacji. Jest to wysoce wydajne rozwiązanie, które 
zapewni satysfakcję na długie lata. 
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deski do montażu poziomego

Szerokość: 16.7 cm
Grubość: 1.8 cm
Długość: 240 cm
Inna długość: na życzenie klienta

charakterystyka produktu
- deska szczotkowana 
- system pióro-wpust
- wzory powierzchni: struktura drewna               

lub prosta
- skład: zawartość wysokogatunkowego 

drewna: 45%, PVC : 45%, zawartość 
dodatków ulepszających: 10%

- gwarancja na gnicie i butwienie: 25 lat

wymiary

dostępne kolory

terra

Ogrodzenia

Złoty dąb    Orzech AntracytWiśnia Platyna Kasztan
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sztachety do montażu poziomego

Szerokość: 9 cm
Grubość: 1,2 cm
Długość: 150 cm
Inna długość: na życzenie klienta

charakterystyka produktu
- deska szczotkowana 
- wzory powierzchni: fala
- skład: zawartość wysokogatunkowego 

drewna: 45%, PVC : 45%, zawartość 
dodatków ulepszających: 10%

- gwarancja na gnicie i butwienie: 25 lat

wymiary

dostępne kolory

terra

Ogrodzenia

Złoty dąb    Orzech AntracytWiśnia Platyna Kasztan
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Inteligentne rozwiązania
Szybka i tania instalacja

Wszystkie systemy ProDeck są modułowe, oprócz 
desek kompozytowych zawierają legary, profile 
maskujące, kliny oraz zestawy montażowe

Nie ma potrzeby wiercenia otworów w deskach. 
Dzięki klipsom montażowym możliwy jest montaż za 
pomocą niewidocznych łączeń pod główną 
powierzchnią podłogi 

Dzięki klinom poziomującym oferowanym przez 
ProDeck, instalacja tarasu jest znacznie tańsza i 
szybsza. 
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Gwarancja wysokiej jakości 

Produkty oferowane przez ProDeck podlegają restrykcyjnym 
kontrolom. Posiadają wszelkie wymagane certyfikaty i 
pozwolenia. 
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Wybierz drewniane produkty kompozytowe ProDeck
wyprodukowane w samym sercu Europy

Stosujemy materiały najwyższej jakości, zapewniając bezkonkurencyjną 
estetykę i trwałość produktów

Nasz produkt jest odporny na niskie temperatury, promienie 
UVA i UVB, pleśń i bakterie

Deski ProDeck są łatwe w użytkowaniu – nie wymagają malowania, 
impregnacji i konserwacji

Dla zapewnienia unikalnego wyglądu i antypoślizgowej powierzchni, każda 
deska ProDeck jest oddzielnie szczotkowana. 

Deski ProDeck mają klasyfikacja ogniowa B i C

Produkujemy również deski o niestandardowych wymiarach i kolorach, 
zgodnie z życzeniami klienta 

Oferujemy do  25-lat gwarancji na gnicie i butwienie



ProDeck Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 6

32-005 Niepołomice
Polska

www.prodeck.pl

Systemy kompozytowe produkowane w samym sercu Europy 


