
WPC rombusz deszka – új termékek 

 

A WPC rombusz deszka előnyei és paraméterei 

 

Felhasználás: A WPC rombusz deszka gyakorlatilag egy festésmentes kerítésléc, amit nagyon sok 

területen felhasználhatunk. Nagy előnye a gondozásmentesség, egyszerűség, színtartás, szélterhelés 

ellenállása és egyszerű telepíthetőség. 

A rombusz deszka kiválóan alkalmas a kerítések, korlátok építésére, valamint garázsok, kerti 

pavilonok, paravánok, épület falainak burkolására, valamint kerti bútor, ülőfelület megvalósításához. 

A rombusz deszkákkal építhető belátásgátló falak, melyek szélárnyékot is biztosítanak. 

A belátásgátlás és szélárnyék mértéke természetesen a lécek távolságával befolyásolható. A hézagok 

elhagyásával teljesen zárt kerítés megvalósítható, azonban mi 20mm hézagokkal ajánljuk a telepítést. 

Ebben az esetben szemből a deszkák még takarásban vannak, de a levegő mozgását bizonyos 

mértékben engedi. 

Kerítéseknél és korlátoknál leggyakoribb a 10-15-20mm a deszka távolság. 

Paravánoknál és falburkolatoknál a távolság lecsökken 0 és 5mm közötti hézagokra. 

Természetesen saját igényeink szerint szabhatjuk meg a hézagok mértékét minden esetben. 

 

Rombusz deszkák színvilága: Jellemzően a kerámia karamell, kerámia antracit és szürke deszkák a 

leggyakrabban igényeltek. A fa színéhez legjobban hasonlító kerámia karamell szín antracit oszloppal 

vagy szerelő léccel a leggyakoribb. Utóbbi időben mind a szürke és fehér design, mind az antracit 

design is népszerű. 

 

A rombusz teherbírása és időjárás állósága: A kompozit anyagok így a WPC is hordozza az 

összetevők hasznos jellemzőit. A WPC (wood plastic composit) anyagát darált fa és műanyag, 

valamint ragasztó adja. A faanyag miatt a WPC dekoratív, fa deszkához hasonló hatású, súlyú, és 

vágható. A műanyag miatt időjárásálló, nem a fagy meg, és a nyári erős napsütés sem tudja kikezdeni 

rombusz deszkánk anyagát, stabilitását.  

A WPC deszkák vastag falúak, belső kereszt merevítéssel, középen üregekkel, hogy minél stabilabbak 

legyenek. Ha használtak már fa deszkákat kültéren, akkor tudják, hogy a fa deszka formájára a deszka 

nedvesség tartalma és az eközben ráható erőhatások hatnak és a fa léc meghasasodhat, 

eldeformálódhat. A kompozit deszka sokkal ellenállóbb ezekkel a hatásokkal szemben, így a 

deformálódás sokkal ritkábban fordul elő. Azonban mivel részben fa összetevőjű ezért hosszú ideig 

nagy mennyiségű nedvességnek van kitéve, ezek a jelenségek a WPC deszka esetében is 

megjelennek. Így például nagy terhelésű pergolákat, terasz tartógerendákat WPC-ből, de fém betéttel 

készítenek. 

A rombusz deszka lejtős kialakítása pontosan a csapadék elvezetése miatt fontos, azaz, hogy az 

tartósan ne tudjon a deszkán megállni. Emellett mérete 2000mm-ben meghatározott, mert az ennél 

hosszabb deszka esetében az anyag nem tudja a súly miatt a deszkát stabilan tartani. Ha hosszabb 

léchosszt szeretne egyedi rendelés keretében fémbetétes deszka is elérhető. 

 

Rombusz deszkák méretei: 

Rombusz deszkáink 125 mm magasak, 24mm szélesek és 2000mm hosszúak. A hosszúság a beépítés 

helyszínén fűrésszel vagy vágókoronggal méretre szabható. Mivel a rombusz hegyes szöge közel 45 

fokos, ezért nulla hézaggal, amikor is a deszkák szélei tökéletesen egymásra csúsznak, egy deszka 

magassága 100mm-nek tekinthető. Ha azonban hagyunk hézagot a lécek között, akkor a hézag 

mértékétől függően 110mm és 125mm közötti a deszka fedőmagassága, tehát szemből ez a kerítés is 

még átlátásmentes. 

 

Rombusz deszka rögzítése 

Mint minden deszka, így a rombusz deszka legegyszerűbb rögzítése felcsavarozni falra, keretre, 

zártszelvényre. A deszka fúrható. 



Ha meglevő pillér, kőfal, tartóra szerelünk, tudunk adni segítségül antracit alumínium lécet L alakban 

30x30mm méretben 2mm falvastagsággal, illetve, ha erősebb megfogatás szükséges választhat 

horganyzott és szinterezett acél anyagú antracit színű U profilt 25x25x25 mm méretekkel, 1800mm 

hosszúságban, 2,5mm falvastagsággal. 

Ha oszlopokat is szeretne mind horganyzott és szinterezett acél oszlopot, mind H profilú alumínium 

oszlopot vásárolhat tőlünk. 

 

Rombusz deszka és kombinációi 

A rombusz deszkát kerítésben, korlátban, de főleg gépkocsi beállóban, kerti pavilonban kombinációs 

formában is keresik vevőink.  

Így gyakran kerül gabion oszlop és gabion lábazat a WPC deszkakerítéshez. Ehhez WPC betétes 

szárnyas egyszárnyú, kétszárnyú és úszókapukat is kínálunk. 

Korlát esetén gyakori a WPC és fém kombináció. 

Gépkocsi és kerti pavilon esetében gabion és WPC illetve alumínium és WPC kombinációk jönnek 

elő. 


