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A terasz építése nem kell, hogy kihívást jelentő és sok ideig tartó foglalatosság 

legyen. A Thermory Quick Deck kollekció széles körben kínál előre gyártott terasz 

elemeket, amelyekkel gyerekjáték a teraszépítés. 

Két fő irányvonal létezik a Quick Deck kollekcióban, széles és vékony mintázatú 

elemek. Mind a kettő rövid és hosszú méretekben kapható.  

A táblák alján lévő műanyag rögzítőknek köszönhetően, sokkal kevesebb időbe 

telik építése és felszedése, mint hagyományos terasz esetén.  

Az elemek bármilyen sima, kemény felületen lefektethetőek, bel- és kültéren 

egyaránt, számos lerakási variációval. 
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QUICK DECK ®
 

Mosaic két különböző konstrukcióban jött divatba.  
 
QUICK DECK Mosaic (klikkes, 2 db 20x95 mm-es deszkák, rövid)  
 
QUICK DECK Mosaic Slim (klikkes, 4 db 20x45 mm-es deszkák, rövid) 

A terasz építésén kívül, az összes Quick Deck kollekció lerakható téli kertekhez, 

balkonokhoz, tetőteraszokhoz, fürdőszobákhoz, szaunákhoz stb. 

Ez az egyszerű klikkes rendszer megfelelő minden beltéri és kültéri kemény 

talajra. Minden Quick Deck sík felületre rakható le. 

 

Thermo kőris 

A Quick Deck terasz elemek hőkezelt kőris keményfából készültek, melyek 

vegyi anyagok nélkül 200°C-on vannak szárítva. A hőkezelés alatt, sejt eredetű 

és szerkezeti változások fordulnak elő a fában, amelyek megváltoztatják és 

javítják a fa néhány alap tulajdonságát. Az eredmény egy tartósabb és 

stabilabb fa, amely ideális anyag igénybevett területeken, mint pl. kültéri 
patio-k.  

A Thermo-kőris meleg színnel, megnövelt méret stabilitással rendelkezik és 
fokozottan ellenáll a korhadásnak.  
 
A THERMORY thermo-kőris 1 osztályú (25 év) tartóssági bizonyítvánnyal 
rendelkezik.  

 

QUICK DECK
® 

Mosaic QUICK DECK
® 

Mosaic Slim  

egyszerű lerakás és felszedés (szerszám, csavarhúzó nélkül) 

… a hőkezelésnek köszönhetően nagyon tartós fa 

… sokrétű felhasználási lehetőség kültérre, beltérre 

… magas minőségű kidolgozás a tökéletes eredményért 

 QUICK DECK
  

Mosaic Slim 

 

QUICK DECK ®
 

Mosaic  



THERMORY Hőkezelt fa 

Minden más hasonló terméktől eltérően, a QUICK DECK ® Maxi és a QUICK DECK ®
 

Maxi Slim terasz elemek fakeretek vagy kövek fölé is helyezhető. A QUICK 

DECK ® Maxi és a QUICK DECK ®
 

Maxi Slim bármely sorrend szerint lerakható hosszában vagy keresztben. 

 

 
A QUICK DECK©

 

Maxi és  

QUICK DECK ©
 

Maxi Slim lerakás 

 



 

THERMORY HŐKEZELT FA 

Maxi Slim 

A Quick Deck Maxi Slim szépsége az elegánsan áramló kifinomult mintájában rejlik. Egy modul 4 vékony (55 mm) thermo-kőris terasz táblából áll és 

rejtett csavarozással készült.  

A modulok alaprajzra illesztésével, a modulokat a kívánt méretre lehet vágni. Jelöld be a kívánt hosszúságot a modulon, vedd le a műanyag 

rögzítőket és fűrészelés után rögzítsd a műanyag részt az új helyére. 

Maxi Slim 

A Quick Deck Maxi Slim szépsége az elegánsan áramló/folyó kifinomult mintában rejlik. Egy modul 4 vékony (55 mm) thermo-kőris terasz deszkából 

áll és rejtett csavarozással készült. 

 

 

 

 

 

 

 

  

A modulok alaprajzra illesztésével, a modulokat a kívánt méretre lehetséges vágni. Jelöld be a kívánt hosszúságot a modulon, vedd le a műanyag 

rögzítőket és fűrészelés után rögzítsd a műanyag részt az új helyére. 

  

 

 

A Quick Deck Maxi Slim a kitűnő mechanikai tulajdonságokat, fenséges külsővel ötvözi. A sima mezítlábas felszín, a modern desing és a különböző 

tervezésekben készülő végtelen hosszú terasz lehetősége, a teraszburkolatok világát egy új szintre emeli. 

 
A hőkezelt-kőris Quick Deck terasz táblák nagyon tartósak és 

ellenállóak a fát elpusztító organizmusok ellen. Ezért az olajozás 

inkább javaslat, mint szükségszerűség. Az olajozást azért ajánljuk, 

hogy megvédje a táblákat az UV sugárzás ellen, ezáltal megelőzzük 

a fa kiszürkülését. Hogy megvédjük a hőkezelt-kőris sötét barna 

színét, kenjük be a táblákat olajjal, amely az UV-sugárzás ellen védi 

a fát. Olajozás előtt biztosítsuk, hogy a terasz felszíne tiszta legyen. 

Ha szükséges, használj vizet és kefét a terasz tisztításához a piszok 

és por eltávolítása érdekében. 

 
Lerakás:  

- gyors és könnyű 

- mindig szellőzik 

- látható csavarok nélkül 

- a terasz alaprajzának hosszára vagy 

szélességére nincs megkötés 

- sőt még sub felszíneken  ? 

 

Csak a legjobb anyagok:  

- hőkezelt kőris terasz táblák (tartóssági osztály 1) 

- rozsdamentes csavarok 

- időjárásálló PE/PP – szerkezetfa 

 

 

 

 

 


