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wpc גלֵדק
פרופילי דק איכותי בשלל דגמים, גוונים ומרקמים

הולכים על בטוח

דק איכותי WPC  של גלֵדק מיוצר בטכנולוגיה חדשנית של עץ ופולימר 
משולב. 

WPC הינו חומר מעולה הנהנה מהיתרונות של עץ ופלסטיק יחדיו.
החומר WPC של גלֵדק הינו מאיכות מעולה ועמיד לפגעי מזג אויר, גשם, 

שמש ומזיקים ומיוצר בטכנולוגיה ירוקה ידידותית לסביבה. 
החומר אטום ועמיד בפני רטיבות )לא סופג(.

העיצוב והגימור של הֵדק יוקרתי ביותר ונשמר לאורך שנים,  ללא צורך 
בשימור וחידוש. בשל הרכבו ניתן להנות מרצפה בעלת חוזק, קשיחות 

ועמידות ברמה גבוה. 
גלֵדק משווקת פרופילי דק איכותי בשלל דגמים, גוונים ומרקמים, 

המשמשים לריצוף שטחים במגזר הציבורי והפרטי. 
מתאימים לגינות, שבילים ומרפסות, בתי קפה, גני 

אירועים ומקומות בילוי, בריכות שחיה, טיילות, 
מרינות ועוד.

 



צבעים

אפורוונגהדובדבןאגוזדובדבן אדוםשחור

סוגי ֵדקים

ֵדק  WPC דו צדדי
144/ 20.5 מ“מ

 WPC לוח צד
11/70/3630 מ“מ

 WPC לוח צד
12/64/2800 מ“מ

 WPC לוח צד
13/85/3600 מ“מ

ֵדק  WPC דו צדדי
146/ 23 מ“מ

ֵדק  WPC דו צדדי
30/144 מ“מ

ֵדק  WPC דו צדדי
250 / 30 מ“מ
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WPC לוחות צד

מידות אורך: לוחות הֵדק של גלֵדק משווקים בשתי מידות 360 ס“מ ו-220 ס“מ.
   ניתן לספק בהזמנה מיוחדת עבור פרוייקטים עד אורך של 6 מטר.

פרופיל גמר לצד או חיבור למדרגות.
  ניתן לספק בהזמנה מיוחדת עבור פרוייקטים עד אורך של 3.60 מטר.

הולכים על בטוח
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יתרונות המוצרים של גלֵדק
 אין צורך בהוצאות מיותרות על תחזוקה שוטפת.

 שומרים על הגוון ואינם מתעוותים.

 ידידותיים לסביבה וניתנים למחזור.
 עמידות לאורך שנים בכל מזג אויר.

  אינם סופחים מים ולא נרקבים.
  דוחים כתמים וקלים לניקוי.

  חסינים בפני פטריות ומזיקים.
  התקנה ויישום קלים בשטח.

  פרזול נסתר למראה אסטטי ונקי.
  שלל גוונים וטקסטורות ייחודיות.

  פיקוח מעבדות ועמידה בתקנים להבטחת איכות.
  מחיר הוגן ותחרותי.

גלֵדק משווקת פרופילי ֵדק בטקסטורות שונות:
 חירוץ צפוף  חירוץ מרווח  חירוץ מסורג

 משויף חלק  מוטבע דוגמת עץ.
 ניתן לעצב מרקם בהתאמה אישית עבור פרוייקטים בהזמנה מיוחדת.


