
ZUNANJE TALNE OBLOGE



DECKFLEX

Izjemno modna rešitev ureditve zunanjih površin kot so: terase, balkoni, prostori ob bazenih, dvorišča. Les, ki je 
primeren za zunanje talne obloge, je zaradi naravnih snovi, ki jih vsebuje, odporen proti trohnobi, insektom in 
plesni brez uporabe škodljivih kemikalij. Je torej ekološko popolnoma neoporečen proizvod. Trajnost lesa je brez 
posebnega vzdrževanja lahko več kot 25 let. 

Z leti osnovna barva lesa pridobi lepo srebrno patino, pojav lahko upočasnimo z uporabo vzdrževalnih olj. Taka 
talna obloga skorajda ne zahteva vzdrževanja. Zagotovo obogati vsak zunanji prostor in mu doda toplino in 
pridih narave.

Na voljo so naslednje plemenite vrste lesa: cumaru, sibirski macesen, ipe in masaranduba… Zunanje obloge so 
lahko brazdane ali ravne, različnih dolžin, širin in debelin.

Zunanje lesene talne obloge



IPE    D3 - 21 x 90 x 1850-3650 mm
D2 -  19 x 87 x 1550-2150 mm

CUMARU
21 x 100 x 1850-3650 mm

D2 D3 D3D3

MASARANDUBA
19 x 90 x 1550-3050 mm

D1 D1

EXOTIC

CLASSIC

MACESEN SIBIRSKI
25 x 144 x 4000 mm

MACESEN GORSKI
25 x 144 x 4000 mm

ANGELIM - konstrukcijska lesena greda
35 x 65 x 1500-3050 mm Sponke za D2 profil



THERMOFLEX

... ima povečano trajnost in dimenzijsko stabilnost, zaradi česar je primeren za lesene obloge za fasade in 
pregrade, ki ščitijo pred dežjem. Njegova življenjska doba je brez dodatne kemične zaščite do 30 let. 
Trajnost termo lesa je večja zaradi razpadanja hemiceluloz med termično obdelavo pri temperaturah do 212oC. 
Hemiceluoze so namreč glavni vir hrane trohnobam, ki razkrajajo les in s tem zmanjšujejo njegovo trajnost. 
Termo les je tako tudi odporen na glavne vrste lesnih insektov (kozlički, trdoglavci,…). Termo les ni odporen 
na rast alg na njegovi površini. Les jim nudi samo mehansko oporo, zato ga ne poškodujejo in ne zmanjšujejo 
njegove trajnosti. Rast alg lahko preprečimo s površinsko zaščito. 

Termo les ima večjo stabilnost kot termično neobdelan les. Po termični obdelavi se lesu zmanjša tudi 
higroskopičnost, oziroma sposobnost sprejemanja in oddajanja vode v plinasti fazi. Zaradi tega termično 
obdelan les počasneje reagira na spremembe vlage v zraku, s tem pa je njegovo krčenje in nabrekanje manjše. 
V naši ponudbi termično obdelanih lesov so naslednje drevesne vrste: jesen, bor in smreka.



D4 sg2 D30D4

D4D4 sg2 D30 sg2

Deske polagamo na predhodno izdelano podkonstrukcijo, ki naj bo iz 
lesa podobne obstojnosti, kot je les zgornje površine. Deske pritrjujemo 
z nerjavečimi vijaki, sponkami ali lepljenjem.

TERMO SMREKA - konstrukcijska lesena greda
42 x 68 x 3300-3900 mm

TERMO JESEN
20 x 132-150 x 2400-3000 mm

TERMO BOR
20-26 x 115-140 x 3300-5400 mm



EXTERRA

V zadnjem času se čedalje več ljudi odloča za uporabo zunanjih talnih oblog iz lesnega kompozita (Wood 
plastic composite ali krajše WPC). WPC talne obloge predstavljajo izziv lesenim talnim oblogam in jih tudi 
že uspešno zamenjujejo. Obloga je tako imenovani lesni kompozit, ki je sestavljen iz 70% recikliranega lesa 
ali lahko obnovljivega bambusa in 30% polimera. Les zagotavlja oblogi moč in togost, polimer pa deluje kot 
vezivo. Poleg tega je les cenejši kot polimer in ima tudi manjše termično raztezanje. Pred izbiro je dobro, da si 
pogledamo prednosti in slabosti teh zunanjih talnih oblog.

WPC zunanja talna obloge je torej privlačna in zanesljiva izbira, ki bo kos testu časa. Vse deske so brez grč, 
med seboj so si popolnoma enake po barvi, obliki in dimenziji, tako da vam ni potrebno pred vgradnjo izbirati 
idealnega kosa. Imajo izgled in občutek lesa, toda večjo odpornost. Površina je oblikovana tako, da preprečuje 
drsenje. In na koncu še dejstvo, ki bo za nekoga morda zelo pomembno: vzdrževanja ne potrebujejo.

Lesni kompozit



COFFEE
21,5 x 140 x 2850 mm

COGNAC
21,5 x 140 x 2850 mm

GREY
21,5 x 140 x 2850 mm

2 SIDE - COFFEE
21,5 x 143 x 2850 mm

1 SIDE - LIGHT GREY
21,5 x 143 x 2850 mm

WPC
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Les je naraven material, zato se lahko deska razlikuje od deske med seboj po barvi in strukturi. Fotografije v katalogu so simbolne. Talna obloga 
lahko izgleda drugače od vzorca. Svetujemo vam, da se pred nakupom oglasite pri vašem dobavitelju in si talne obloge ogledate v živo.

www.Floor-Experts.si
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