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UltraShield® Naturale™

Firma NewTechWood®  jest światowym pionierem w 
produkcji desek kompozytowych 2-giej generacji na tarasy, 
elewacje i ogrodzenia. 

Od roku 2004, kiedy powstało NewTechWood®, zawsze byliśmy 
w czołówce firm rozwijających technologię kompozytową. 
Nasze produkty wyróżniają się wśród konkurencji niespotykaną 
kolorystyką, naturalnością i niespotykanym designem.

Bogata gama barw, od ciemnej czekolady do szarości, oraz 
naturalne słoje drewna na pewno pozwolą wybrać odpowiedni 
kolor do zamierzonego projektu.

Technologia
UltraShield® jest pokryty zaawansowaną warstwą polimerową. 
Oznacza to, że deska posiada zaawansowaną osłonę, otaczającą 
jej wszystkie cztery boki wokół jej wewnętrznego rdzenia . 

Rdzeń jest wykonany z wyselekcjonowanych włókien drzewnych 
pochodzących w 99% z twardego drewna liściastego (klon oraz 
drzewo kauczukowe). Daje to desce większą wytrzymałość 
i sprężystość.

Osłona

Rdzeń

Korzyści
Wysokiej jakości polimerowa osłona chroni deskę przed:

× Plamami, zabrudzeniami
Plamy z wina, kawy, sosów, olejów roślinnych, owoców, liści itp 
nigdy trwale nie zabrudzą deski. Zabrudzenia mogą być bardzo 
łatwo usunięte z powiechrzni.
× Pleśń, butwienie, gnicie, pękanie
Polimerowa warstwa ochronna jest nieprzepuszczalna dla pleśni, 
grzybów oraz wody. Dzięki temu UltraShield® oferuje znacznie 
dłuższą żywotność niż tradycyjne kompozyty 1 generacji.
× Blaknięcie kolorów
Unikalny skład osłony polimerowej sprawia, że deska jest 
znacznie bardziej odporna na blaknięcie niż tradycyjne 
kompozyty. 
× Konserwacją
Osłona deski jest wykonana w całości z barwionego polimeru, 
co oznacza, że 
nigdy nie trzeba będzie jej malować ani olejować.
× Antypoślizgowa powierzchnia
Deska posiada odpowiednią klasę śliskości i znajduje się w 
grupie R11. Oznacza to, że deski pod wpływem wody nie 
wykazują właściwości poślizgowych.

O firmie



Masz gwarancję 

Firma NewTechWood® oferuje 25-letnią gwarancję; 
pierwszą w branży, która może być przeniesiona na 
innego użytkownika. 

Jesteśmy pewni, że nasze deski potrafią dużo wytrzymać 
i dlatego otrzymujesz od nas gwarancję na 25 lat. Jeśli deski 
UltraShield® trzeba będzie wymieniać z powodu wady 
fabrycznej, pokryjemy również koszty wymiany. 

Niespotykane kolory i struktura

Deski UltraShield® charakteryzują się niespotykaną paletą 
kolorów oraz strukturą imitującą drewno, która nie tylko 
niesamowicie wygląda ale również jest bardzo naturalna 
w dotyku. Więcej kolorów dostępnych jest na zamówienie.

Deski UltraShield®posiadają dwie struktury powierzchni:
H6 - wyraźne słoje drewna
H1 - powierzchnia szczotkowana bez słojów

Do dyspozycji od ręki na magazynie oferujemy 
6 podstawowych kolorów.  

Teak (TK) Ipe (IP)  Walnut (WN)

Antique (AT) Oak (OK)Light Gray (LG)

Deski na elewację i taras 
Ultrashield®

Deski tarasowe i elewacyjne UltraShield® są najlepszym 
rozwiązaniem do wykończenia Twojego domu. Łączą w sobie 
wytrzymałość oraz trwałość kompozytu drewna 2-giej 
generacji. System oferuje niepowtarzalne kolory i wzory 
imitujące drewno, łącząc przy tym wysoką odporność na 
zabrudzenia oraz promieniowanie UV . 
Dzięki tym zaletom otrzymują Państwo produkt praktycznie 
bezobsługowy z niskimi kosztami utrzymania.

Ogrodzenia Ultrashield®

System kompozytowych desek ogrodzeniowych Ultraeasy 

 posiada naturalną strukturę powierzchni Naturale oraz 
zaawansowaną technologię kompozytu 2-giej znaną z desek 
tarasowych. Cały system montujemy na aluminiowych, 
systemowych słupkach, malowanych proszkowo.
• Kolor wypełnienia: Teak, Walnut, Light Gray
• Kolor słupków: Antracyt
• Wymiar przęsła ze słupkami (szer. x wys.) to 1,8m x 1,8m

Więcej informacji, kolorów, zdjęć znajdą Państwo u swojego lokalnego 
dystrybutora lub na stronie:
www.newtechwood.com



NewTechWood Ltd.
19111 Walden Forest Dr. Suite B
Humble,TX 77346, USA
Toll free in US: 1 866 728 5273
Tel:  +1 281 570 6450
Fax: +1 281 661 1167
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NewTechWood® and UltraShield® są zarejstrowanymi znakami handlowymi

Więcej informacji znajdziesz u naszego dystrybutora:


