Terres Composite i tecnològics

Fustes Esteba
08/01/2023

Terra exterior WoodWork
TERRA EXTERIOR TECNOLÒGIC COMPOSITE GREY
LHMA172 P1B / WOODWORK
Terra exterior tecnològic woodwork de Composite per a ús exterior en
piscines, terrasses i jardí. Amb el terra exterior woodwork de Composite no
tindràs la necessitat d'escollir entre funció i estil, simplement passa el
temps descansant a la terrassa i experimenta tot l'encant de la fusta natural
amb el mínim manteniment.
Models
146X22X2200MM LLIS/ESTRIAT

19,93 €

/ tira

Veure el producte a la web

TERRA EXTERIOR TECNOLÒGIC COMPOSITE
TROPICAL
LHMA172 P22 / WOODWORK
Terra exterior tecnològic woodwork de Composite per a ús exterior en
piscines, terrasses i jardí. Amb el terra exterior woodwork de Composite no
tindràs la necessitat d'escollir entre funció i estil, simplement passa el
temps descansant a la terrassa i experimenta tot l'encant de la fusta natural
amb el mínim manteniment.
Models
146X22X2200MM LLIS/ESTRIAT

19,93 €

/ tira

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81

Terres Composite i tecnològics

Fustes Esteba
08/01/2023

TERRA EXTERIOR TECNOLÒGIC COMPOSITE
BROWN
LHMA172 P29 / WOODWORK
Terra exterior tecnològic woodwork de Composite per a ús exterior en
piscines, terrasses i jardí. Amb el terra exterior woodwork de Composite no
tindràs la necessitat d'escollir entre funció i estil, simplement passa el
temps descansant a la terrassa i experimenta tot l'encant de la fusta natural
amb el mínim manteniment.
Models
146X22X2200MM LLIS/ESTRIAT

19,93 €

/ tira

Veure el producte a la web

TERRA COMPOSITE COEXTRUSIONAT XOCOLATA
(3UN)
LHMA006G C01 / WOODWORK
Tarima de Composite massissa coextrusionada ideal per a la seva
instal·lació en tot tipus de jardins, terrasses i piscines.
- Fabricat amb nucli interior de fibra de fusta seca i seleccionada, i HDPE per
a més resistència i durabilitat, totalment reciclat i encapsulat
hermèticament amb polietilè d'alta densitat.
- No necessita cap mateniment i resisteix totes les inclemències
meterològiques.

Models
145X22X2200MM PORUS/ESTRIAT
MASSÍS

73,52 €

/ paquet

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81

Terres Composite i tecnològics

Fustes Esteba
08/01/2023

TERRA COMPOSITE COEXTRUSIONAT TOBACO
(3UN)
LHMA006G C02 / WOODWORK
Tarima de Composite massissa coextrusionada ideal per a la seva
instal·lació en tot tipus de jardins, terrasses i piscines.
- Fabricat amb nucli interior de fibra de fusta seca i seleccionada, i HDPE per
a més resistència i durabilitat, totalment reciclat i encapsulat
hermèticament amb polietilè d'alta densitat.
- No necessita cap mateniment i resisteix totes les inclemències
meterològiques.

Models
145X22X2200MM PORUS/ESTRIAT
MASSÍS

73,52 €

/ paquet

Veure el producte a la web

TERRA COMPOSITE COEXTRUSIONAT IPE (3UN)
LHMA006G C05 / WOODWORK
Tarima de Composite massissa coextrusionada ideal per a la seva
instal·lació en tot tipus de jardins, terrasses i piscines.
- Fabricat amb nucli interior de fibra de fusta seca i seleccionada, i HDPE per
a més resistència i durabilitat, totalment reciclat i encapsulat
hermèticament amb polietilè d'alta densitat.
- No necessita cap mateniment i resisteix totes les inclemències
meterològiques.

Models
145X22X2200MM PORUS/ESTRIAT
MASSÍS

73,52 €

/ paquet

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81

Terres Composite i tecnològics

Fustes Esteba
08/01/2023

TERRA COMPOSITE COEXTRUSIONAT THERMO
(3UN)
LHMA006G C16 / WOODWORK
Tarima de Composite massissa coextrusionada ideal per a la seva
instal·lació en tot tipus de jardins, terrasses i piscines.
- Fabricat amb nucli interior de fibra de fusta seca i seleccionada, i HDPE per
a més resistència i durabilitat, totalment reciclat i encapsulat
hermèticament amb polietilè d'alta densitat.
- No necessita cap mateniment i resisteix totes les inclemències
meterològiques.

Models
145X22X2200MM PORUS/ESTRIAT
MASSÍS

73,52 €

/ paquet

Veure el producte a la web

TERRA COMPOSITE COEXTRUSIONAT GRIS (3UN)
LHMA006G C17 / WOODWORK
Tarima de Composite massissa coextrusionada ideal per a la seva
instal·lació en tot tipus de jardins, terrasses i piscines.
- Fabricat amb nucli interior de fibra de fusta seca i seleccionada, i HDPE per
a més resistència i durabilitat, totalment reciclat i encapsulat
hermèticament amb polietilè d'alta densitat.
- No necessita cap mateniment i resisteix totes les inclemències
meterològiques.

Models
145X22X2200MM PORUS/ESTRIAT
MASSÍS

73,52 €

/ paquet

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81

Terres Composite i tecnològics

Fustes Esteba
08/01/2023

TERRA COMPOSITE ENCAPSULAT HARBOUR
LHMA204G C03 / WOODWORK
El nou terra exterior encapsulat woodwork, és una alternativa duradora i
ecològica a les tarimes de fusta natural. Experimenta tot l´encant de la
fusta natural amb el mínim manteniment.
- Els terres Composite encapsulats vénen embolcallats en una carcassa d'alt
rendiment que proporciona resistència addicional a les ratllades, a les
taques, a la decoloració i als raigs UV. També facilita la neteja i el
manteniment.

Models
145X22X2200MM PORUS/ESTRIAT

24,50 €

/ tira

Veure el producte a la web

TERRA COMPOSITE ENCAPSULAT LAPACHO
LHMA204G C04 / WOODWORK
El nou terra exterior encapsulat woodwork, és una alternativa duradora i
ecològica a les tarimes de fusta natural. Experimenta tot l´encant de la
fusta natural amb el mínim manteniment.
- Els terres Composite encapsulats vénen embolcallats en una carcassa d'alt
rendiment que proporciona resistència addicional a les ratllades, a les
taques, a la decoloració i als raigs UV. També facilita la neteja i el
manteniment.

Models
145X22X2200MM PORUS/ESTRIAT

24,50 €

/ tira

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81

Terres Composite i tecnològics

Fustes Esteba
08/01/2023

TERRA COMPOSITE ENCAPSULAT IPE
LHMA204G C05 / WOODWORK
El nou terra exterior encapsulat woodwork, és una alternativa duradora i
ecològica a les tarimes de fusta natural. Experimenta tot l´encant de la
fusta natural amb el mínim manteniment.
- Els terres Composite encapsulats vénen embolcallats en una carcassa d'alt
rendiment que proporciona resistència addicional a les ratllades, a les
taques, a la decoloració i als raigs UV. També facilita la neteja i el
manteniment.

Models
145X22X2200MM PORUS/ESTRIAT

24,50 €

/ tira

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81

Terres Composite i tecnològics

Fustes Esteba
08/01/2023

Accessoris terra exterior WoodWork
LLISTÓ SUPORT WOODWORK WPC
LHMA061 P21 / WOODWORK
Perfil suport woodwork per utilitzar en el muntatge conjuntament amb els
terres exteriors de composite. Aquest perfil suport woodwork està fabricat
amb 60% de fibra de fusta, 35% de plàstic i 5% additius, aplicació exterior.
Mesures: 40x30x2200 mm.

Models
40X30X2200MM

14,02 €

/ tira

Veure el producte a la web

CAIXA 180 GRAPES + 180 CARGOLS WOODWORK
074 MR / B.G.E.
Grapes de fixació oculta per a terres exteriors de fusta Composite
woodwork que ajuda a amagar els cargols i alhora realça l'estètica de la
superfície entarimada. Deixar un espai de 3mm entre lames. Ajuda a evitar
danys a l'entarimat durant la fase de muntatge. Inclou 180 grapes + 180
cargols.
Les característiques de les grapes de fixació per a terres de fusta Composite
woodwork són: resistència al trencament per compressió de 2000 Kg,
estabilitat tèrmica de -25° a + 110°C i resistent a solucions aquoses de sals
inorgàniques, àcids i àlcalis.

Models
MR MARINE RESISTANT

94,20 €

/ unitat

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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Fustes Esteba
08/01/2023

CAIXA 180 GRAPES + CARGOLS COEXTRUSIONAT
093 MR / B.G.E.
Grapa per a entarimats exteriors coextrusionats que disposa d´acabat MR
(Marine Resistance). Marine Resistance és un acabat nou, exclusiu i
revolucionari, que mitjançant un doble tractament tèrmic, aporta a la grapa
resistència a l'aigua salada, requisit indispensable per a projectes a prop del
mar i piscines. La caixa inclou 180 grapes i 180 cargols.
Models
MR MARINE RESISTANT

94,20 €

/ unitat

Veure el producte a la web

CAIXA 180 GRAPES + 180 CARGOLS BAMBÚ
083 MR / B.G.E.
Grapa per a entarimats exteriors de bambú que disposa d´acabat MR
(Marine Resistance). Marine Resistance és un acabat nou, exclusiu i
revolucionari, que mitjançant un doble tractament tèrmic, aporta a la grapa
resistència a l'aigua salada, requisit indispensable per a projectes a prop del
mar i piscines. La caixa inclou 180 grapes i 180 cargols.
Models
MR MARINE RESISTANT

94,20 €

/ unitat

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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Fustes Esteba
08/01/2023

MAMPERLÀ TECNOLÒGIC COMPOSITE GREY
LHMA009 P1B / WOODWORK
Mamperlà tecnològic de Composite encapsulat per a realitzar els acabats
dels terres exteriors de fusta composite. Fabricat amb un 70% de farina de
fusta dura (roure o pollancre) i un 30% polietilè.
Les propietats dels mamperlans de Composite encapsulats d'alt rendiment
són: resisteix les inclemències de el temps, no es deforma, ni s'estella ni es
podreix com la fusta, resistent a la floridura, fongs i tèrmits, no necessita
pintura ni vernissos addicionals, resistent als raigs UV, fàcil neteja,
manteniment i ràpid muntatge i té millor comportament i més vida útil que
la fusta natural i els Composites tradicionals.

Models
80X9X2200MM LLIS

14,13 €

/ tira

Veure el producte a la web

MAMPERLÀ TECNOLÒGIC COMPOSITE TROPICAL
LHMA009 P22 / WOODWORK
Mamperlà tecnològic de Composite encapsulat per a realitzar els acabats
dels terres exteriors de fusta composite. Fabricat amb un 70% de farina de
fusta dura (roure o pollancre) i un 30% polietilè.
Les propietats dels mamperlans de Composite encapsulats d'alt rendiment
són: resisteix les inclemències de el temps, no es deforma, ni s'estella ni es
podreix com la fusta, resistent a la floridura, fongs i tèrmits, no necessita
pintura ni vernissos addicionals, resistent als raigs UV, fàcil neteja,
manteniment i ràpid muntatge i té millor comportament i més vida útil que
la fusta natural i els Composites tradicionals.

Models
80X9X2200MM LLIS

14,13 €

/ tira

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81

Terres Composite i tecnològics

Fustes Esteba
08/01/2023

MAMPERLÀ TECNOLÒGIC COMPOSITE BROWN
LHMA009 P29 / WOODWORK
Mamperlà tecnològic de Composite encapsulat per a realitzar els acabats
dels terres exteriors de fusta composite. Fabricat amb un 70% de farina de
fusta dura (roure o pollancre) i un 30% polietilè.
Les propietats dels mamperlans de Composite encapsulats d'alt rendiment
són: resisteix les inclemències de el temps, no es deforma, ni s'estella ni es
podreix com la fusta, resistent a la floridura, fongs i tèrmits, no necessita
pintura ni vernissos addicionals, resistent als raigs UV, fàcil neteja,
manteniment i ràpid muntatge i té millor comportament i més vida útil que
la fusta natural i els Composites tradicionals.

Models
80X9X2200MM LLIS

14,13 €

/ tira

Veure el producte a la web

MAMPERLÀ COMPOSITE ENCAPSULAT XOCOLATA
LHMA009G C01 / WOODWORK
Mamperlà tecnològic de Composite encapsulat per a realitzar els acabats
dels terres exteriors de fusta composite. Fabricat amb un 30% de HDPE
(polietilè d'alta densitat reciclat de grau A), 60% de farina de fusta dura
(roure o pollancre) i un 10% d'additius químics.
Les propietats dels mamperlans de Composite encapsulats d'alt rendiment
són: resisteix les inclemències de el temps, no es deforma, ni s'estella ni es
podreix com la fusta, resistent a la floridura, fongs i tèrmits, no necessita
pintura ni vernissos addicionals, resistent als raigs UV, fàcil neteja,
manteniment i ràpid muntatge i té millor comportament i més vida útil que
la fusta natural i els Composites tradicionals.
Què es l'encapsulat en els Composite? S'embolica el producte en una
carcassa d'alt rendiment que proporciona resistència addicional: millora i
augmenta la resistència a les ratllades, a les taques ia la decoloració.

Models
80X9X2200MM LLIS

18,33 €

/ tira

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81

Terres Composite i tecnològics

Fustes Esteba
08/01/2023

MAMPERLÀ COMPOSITE ENCAPSULAT TOBACO
LHMA009G C02 / WOODWORK
Mamperlà tecnològic de Composite encapsulat per a realitzar els acabats
dels terres exteriors de fusta composite. Fabricat amb un 30% de HDPE
(polietilè d'alta densitat reciclat de grau A), 60% de farina de fusta dura
(roure o pollancre) i un 10% d'additius químics.
Les propietats dels mamperlans de Composite encapsulats d'alt rendiment
són: resisteix les inclemències de el temps, no es deforma, ni s'estella ni es
podreix com la fusta, resistent a la floridura, fongs i tèrmits, no necessita
pintura ni vernissos addicionals, resistent als raigs UV, fàcil neteja,
manteniment i ràpid muntatge i té millor comportament i més vida útil que
la fusta natural i els Composites tradicionals.
Què es l'encapsulat en els Composite? S'embolica el producte en una
carcassa d'alt rendiment que proporciona resistència addicional: millora i
augmenta la resistència a les ratllades, a les taques ia la decoloració.

Models
80X9X2200MM LLIS

18,33 €

/ tira

Veure el producte a la web

MAMPERLÀ COMPOSITE ENCAPSULAT HARBOUR
LHMA009G C03 / WOODWORK
Mamperlà tecnològic de Composite encapsulat per a realitzar els acabats
dels terres exteriors de fusta composite. Fabricat amb un 30% de HDPE
(polietilè d'alta densitat reciclat de grau A), 60% de farina de fusta dura
(roure o pollancre) i un 10% d'additius químics.
Les propietats dels mamperlans de Composite encapsulats d'alt rendiment
són: resisteix les inclemències de el temps, no es deforma, ni s'estella ni es
podreix com la fusta, resistent a la floridura, fongs i tèrmits, no necessita
pintura ni vernissos addicionals, resistent als raigs UV, fàcil neteja,
manteniment i ràpid muntatge i té millor comportament i més vida útil que
la fusta natural i els Composites tradicionals.
Què es l'encapsulat en els Composite? S'embolica el producte en una
carcassa d'alt rendiment que proporciona resistència addicional: millora i
augmenta la resistència a les ratllades, a les taques ia la decoloració.

Models
80X9X2200MM LLIS

18,33 €

/ tira

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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MAMPERLÀ COMPOSITE ENCAPSULAT LAPACHO
LHMA009G C04 / WOODWORK
Mamperlà tecnològic de Composite encapsulat per a realitzar els acabats
dels terres exteriors de fusta composite. Fabricat amb un 30% de HDPE
(polietilè d'alta densitat reciclat de grau A), 60% de farina de fusta dura
(roure o pollancre) i un 10% d'additius químics.
Les propietats dels mamperlans de Composite encapsulats d'alt rendiment
són: resisteix les inclemències de el temps, no es deforma, ni s'estella ni es
podreix com la fusta, resistent a la floridura, fongs i tèrmits, no necessita
pintura ni vernissos addicionals, resistent als raigs UV, fàcil neteja,
manteniment i ràpid muntatge i té millor comportament i més vida útil que
la fusta natural i els Composites tradicionals.
Què es l'encapsulat en els Composite? S'embolica el producte en una
carcassa d'alt rendiment que proporciona resistència addicional: millora i
augmenta la resistència a les ratllades, a les taques ia la decoloració.

Models
80X9X2200MM LLIS

18,33 €

/ tira

Veure el producte a la web

MAMPERLÀ COMPOSITE ENCAPSULAT IPE
LHMA009G C05 / WOODWORK
Mamperlà tecnològic de Composite encapsulat per a realitzar els acabats
dels terres exteriors de fusta composite. Fabricat amb un 30% de HDPE
(polietilè d'alta densitat reciclat de grau A), 60% de farina de fusta dura
(roure o pollancre) i un 10% d'additius químics.
Les propietats dels mamperlans de Composite encapsulats d'alt rendiment
són: resisteix les inclemències de el temps, no es deforma, ni s'estella ni es
podreix com la fusta, resistent a la floridura, fongs i tèrmits, no necessita
pintura ni vernissos addicionals, resistent als raigs UV, fàcil neteja,
manteniment i ràpid muntatge i té millor comportament i més vida útil que
la fusta natural i els Composites tradicionals.
Què es l'encapsulat en els Composite? S'embolica el producte en una
carcassa d'alt rendiment que proporciona resistència addicional: millora i
augmenta la resistència a les ratllades, a les taques ia la decoloració.

Models
80X9X2200MM LLIS

18,33 €

/ tira

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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MAMPERLÀ ENCAPSULAT THERMO
LHMA009G C16 / WOODWORK
Mamperlà tecnològic de Composite encapsulat per a realitzar els acabats
dels terres exteriors de fusta composite. Fabricat amb un 30% de HDPE
(polietilè d'alta densitat reciclat de grau A), 60% de farina de fusta dura
(roure o pollancre) i un 10% d'additius químics.
Les propietats dels mamperlans de Composite encapsulats d'alt rendiment
són: resisteix les inclemències de el temps, no es deforma, ni s'estella ni es
podreix com la fusta, resistent a la floridura, fongs i tèrmits, no necessita
pintura ni vernissos addicionals, resistent als raigs UV, fàcil neteja,
manteniment i ràpid muntatge i té millor comportament i més vida útil que
la fusta natural i els Composites tradicionals.
Què es l'encapsulat en els Composite? S'embolica el producte en una
carcassa d'alt rendiment que proporciona resistència addicional: millora i
augmenta la resistència a les ratllades, a les taques ia la decoloració.

Models
80X9X2200MM LLIS

18,33 €

/ tira

Veure el producte a la web

MAMPERLÀ ENCAPSULAT GRIS FOSC
LHMA009G C17 / WOODWORK
Mamperlà tecnològic de Composite encapsulat per a realitzar els acabats
dels terres exteriors de fusta composite. Fabricat amb un 30% de HDPE
(polietilè d'alta densitat reciclat de grau A), 60% de farina de fusta dura
(roure o pollancre) i un 10% d'additius químics.
Les propietats dels mamperlans de Composite encapsulats d'alt rendiment
són: resisteix les inclemències de el temps, no es deforma, ni s'estella ni es
podreix com la fusta, resistent a la floridura, fongs i tèrmits, no necessita
pintura ni vernissos addicionals, resistent als raigs UV, fàcil neteja,
manteniment i ràpid muntatge i té millor comportament i més vida útil que
la fusta natural i els Composites tradicionals.
Què es l'encapsulat en els Composite? S'embolica el producte en una
carcassa d'alt rendiment que proporciona resistència addicional: millora i
augmenta la resistència a les ratllades, a les taques ia la decoloració.

Models
80X9X2200MM LLIS

18,33 €

/ tira

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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Terra exterior Timbertech Edge
TERRA EXTERIOR TIMBERTECH EDGE PRIME
COCONUT HUSK
PRGV5412CH / TIMBERTECH
Terra exterior de composite Edge Prime Collection de timbertech, ideal per
al teu jardí o terrassa que ofereix una gran bellesa visual i un ambient de
gran calidesa. La superfície del terra exterior de Composite disposa d'un
patró de gra recte per a una imitació gairebé real de la fusta natural.
Models
138X24X3660MM PORUS

48,86 €

/ tira

Veure el producte a la web

TERRA EXTERIOR TIMBERTECH EDGE PRIME SEA
SALT GREY
PRGV5412ST / TIMBERTECH
Terra exterior de composite Edge Prime Collection de timbertech, ideal per
al teu jardí o terrassa que ofereix una gran bellesa visual i un ambient de
gran calidesa. La superfície del terra exterior de Composite disposa d'un
patró de gra recte per a una imitació gairebé real de la fusta natural.
Models
138X24X3660MM PORUS

48,86 €

/ tira

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81
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TERRA EXTERIOR TIMBERTECH EDGE PRIME DARK
COCOA
PRGV5412DC / TIMBERTECH
Terra exterior de composite Edge Prime Collection de timbertech, ideal per
al teu jardí o terrassa que ofereix una gran bellesa visual i un ambient de
gran calidesa. La superfície del terra exterior de Composite disposa d'un
patró de gra recte per a una imitació gairebé real de la fusta natural.
Models
138X24X3660MM PORUS

48,86 €

/ tira

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81

Terres Composite i tecnològics

Fustes Esteba
08/01/2023

Terra exterior Timbertech Reliaboard
TERRA EXTERIOR TIMBERTECH RELIABOARD
CEDAR
RBGV5412C / TIMBERTECH
Terra de fusta exterior de Composite timbertech Reliaboard per gaudir dels
avantatges dels terres exteriors de Composite a un preu sorprenentment
assequible. timbertech reliaboard simula el look de la fusta gràcies a la
superfície Flat Grain o amb vetejat pla.
Models
138X24X3660MM PORUS

43,34 €

/ tira

Veure el producte a la web

TERRA EXTERIOR TIMBERTECH RELIABOARD GRIS
RBGV5412G / TIMBERTECH
Terra de fusta exterior de Composite timbertech Reliaboard per gaudir dels
avantatges dels terres exteriors de Composite a un preu sorprenentment
assequible. timbertech reliaboard simula el look de la fusta gràcies a la
superfície Flat Grain o amb vetejat pla.

Models
138X24X3660MM PORUS

43,34 €

/ tira

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81

Terres Composite i tecnològics

Fustes Esteba
08/01/2023

Terra exterior TimberTech Twinfinish
TERRA EXTERIOR TIMBERTECH TWINFINISH GRIS
TFGV5412G / TIMBERTECH
Terra exterior de fusta Composite timbertech twinfinish, és l'opció perfecta
per a la realització d'espais decoratius a la piscina, jardí o terrasses amb un
disseny contemporani i sense preocupar-se pel manteniment del mateix.
- Texturitzat amb aparença de fusta real.
- Composite timbertech twinfinish: composite de fusta patentat amb una
superfície antilliscant VertiGrain en una de les cares i amb un patró de
serrat a l'altra.

Models
138X25X3660MM PORUS

51,78 €

/ tira

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81

Terres Composite i tecnològics

Fustes Esteba
08/01/2023

Terra exterior TimberTech Tropical
TERRA EXTERIOR TIMBERTECH TROPICAL ANTIQUE
PALM
TRGV5412AP / TIMBERTECH
Terra exterior de fusta Composite Timbertech Tropical que proporciona un
nou nivell de resistència contra les ratllades, les taques i el desgast.
Texturitzat per imitar a la perfecció el veritable vetejat de la fusta. Ideal per
a la decoració en piscines, terrasses i jardins, ja que presenta un estil càlid
amb aparença de fusta natural.
- Composite timbertech tropical: nucli de Composite patentat recobert pels
seus 4 costats amb una capa protectora de polímers.

Models
138X25X3660MM PORUS

58,59 €

/ tira

Veure el producte a la web

TERRA EXTERIOR TIMBERTECH TROPICAL CARIBE
REDWOOD
TRGV5412CR / TIMBERTECH
Terra exterior de fusta Composite Timbertech Tropical que proporciona un
nou nivell de resistència contra les ratllades, les taques i el desgast.
Texturitzat per imitar a la perfecció el veritable vetejat de la fusta. Ideal per
a la decoració en piscines, terrasses i jardins, ja que presenta un estil càlid
amb aparença de fusta natural.
- Composite timbertech tropical: nucli de Composite patentat recobert pels
seus 4 costats amb una capa protectora de polímers.

Models
138X25X3660MM PORUS

58,59 €

/ tira

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81

Terres Composite i tecnològics

Fustes Esteba
08/01/2023

Accessoris terra exterior TimberTech
CAIXA 180 GRAPES + 180 CARGOLS TIMBERTECH
015 / B.G.E.
Grapa per a entarimats exteriors Timbertech que disposa d´acabat MR
(Marine Resistance). Marine Resistance és un acabat nou, exclusiu i
revolucionari, que mitjançant un doble tractament tèrmic, aporta a la grapa
resistència a l'aigua salada, requisit indispensable per a projectes a prop del
mar i piscines. La caixa inclou 180 grapes i 180 cargols.
Models
MR MARINE RESISTANT

89,30 €

/ unitat

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81

Terres Composite i tecnològics

Fustes Esteba
08/01/2023

Terra exterior Relazzo
TERRA EXTERIOR RELAZZO PURE TERRA
627269 / RELAZZO
Els terres exteriors per a terrassa de Relazzo estan fabricats amb
polipropilè d'alta qualitat i un mínim de 50% de fibra de fusta procedents
d'explotacions forestals sostenibles de Europa.
- Requereix poca neteja i manteniment.
- Major durabilitat i gran estabilitat dimensional.
- Instal·lació per ambdues cares: permet escollir entre dos acabats
superficials diferents (estriat o dentat).

Models
138X30X4000MM

42,40 €

/ tira

Veure el producte a la web

TERRA EXTERIOR RELAZZO PURE GRA
627269 / RELAZZO
Els terres exteriors per a terrassa de Relazzo estan fabricats amb
polipropilè d'alta qualitat i un mínim de 50% de fibra de fusta procedents
d'explotacions forestals sostenibles de Europa.
- Requereix poca neteja i manteniment.
- Major durabilitat i gran estabilitat dimensional.
- Instal·lació per ambdues cares: permet escollir entre dos acabats
superficials diferents (estriat o dentat).

Models
138X30X4000MM

42,40 €

/ tira

Veure el producte a la web

C/ Sant Feliu de Guíxols, 18-20 - 17004 Girona Girona - España
Per obtenir més ajuda posa't en contacte amb el nostre suport:
Tel: 972 20 10 81

Terres Composite i tecnològics
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08/01/2023

Accessoris terra exterior Relazzo
CAIXA 25 GRAPES FINALS + 25 CARGOLS RELAZZO
353359-001 / RELAZZO
Grapa final d'acer inoxidable V4A amb revestiment negre per a terres
exteriors relazzo.
Inclou 25 grapes + 25 cargols.

Models

17,97 €

/ unitat

Veure el producte a la web

CAIXA 400 GRAPES + CARGOLS
DECK
Grapa d'acer inoxidable per entarimats exteriors. Cargol d'acer inoxidable
de 145x28.
Inclou 400 grapes + 400 cargols.

Models
145X28MM INOXIDABLE

350,40 €

/ unitat

Veure el producte a la web
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