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 Materiałów tarasowych



Firma 
Woodplast

Über das Unternehmen.
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 Założyciel rynku i największy importer kompozytowych 
systemów tarasowych klasy premium w krajach WNP 
od 2006 roku.

 W naszym portfolio - szereg kultowych komercyjnych i 
prywatnych objektów.

Wśród nich kładka dla pieszych na Alei Bohaterów 
Niebiańskiej Setki w Kijowie, Park przy Miejskim Domu 
Kultury, Socjalne biuro „Mulicentrum”w Mariupolu. 
Pracujemy w sektorze 828 i posiadamy rozwiniętą sieć 
dealerską w kilku krajach WNP.

Biura firmy znajdują się w Charkowie (Ukraina) i 
Katowicach (Polska).
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 Sieć naszych partnerów to duże biura architektoniczne i 
firmy budowlane realizujące projekty zarówno prywatne, jak i 
regionalne oraz krajowe.

 WOODPLAST zapewnia pełne wsparcie  swoim dealerom na 
wszystkich etapach sprzedaży od poszukiwania i 
przekazywania klientów końcowych, po wsparcie techniczne 
podczas montażu.

Na rynku WNP jesteśmy jedynym dostawcą, który daje 
użytkownikowi końcowemu bezpośrednią gwarancję 
finansową na jakość materiału.

Zespół WOODPLAST podziela wartości dbałości o środowisko.  
Nasz produkt nie wymaga specjalnego wycinania lasów.  Jego 
receptura: 60% - mąka z twardych gatunków drewna, 30% 
plastik z recyklingu i 10% dodatki stabilizujące.

Korzystając z systemów tarasowych Bruggan, Legro lub 
UniDeck, wybierasz nie tylko praktyczność i długotrwałość, 
ale także przyczyniasz się do zdrowia naszej planety.

lat

 na rynku

500 000 m2

 zamontowano desek tarasowych

10 000 m2

desek na magazynie

100 %

 jakość
03



Gwarancja finansowa jakości

Bruggan
MultiColor

Tarasy przy basenach
 Pomosty, miejsca do cumowania
 schody
 Bramy

Szereg zastosowań

Lita deska tarasowa klasy premium, która pod względem 
właściwości użytkowych i dekoracyjnych przewyższa 
elitarne gatunki drewna.

(Belgia)

Bruggan MultiColor.
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Faktura drewna na 
całą grubość materiału

Zwiększona 
trvatość

Idealna do cięcia
 promieniowego

Ekologiczna i 
bezpieczna

Wenge

Cedar

Gray

Smoke White

New

Wenge

Cedar

Gray

Neue

Smoke White



Bruggan MultiColor 
Kollektion

Profil

Kompletność

Klips ze stali 
nierdzewnej
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120х19х2200 mm
140х19х2200 mm
160х19х2200 mm

 Legar standardowy
40х30х2200 mm

Narożnik
40х40х2200 mm

140 mm

19 mm

160 mm

19 mm

120 mm

19 mm

Wzmocniony l
egar Bruggan
53х43х3000 mm

Legar nośny 
uzbrojony Bruggan
53х43х3000 mm



Bruggan
MultiColor
Rozszerza gamę kolorystyczną
swoich kolekcji

Bruggan MultiColor.

Biały dym to efekt setek eksperymentów technologów 
kolorów marki Bruggan, ekskluzywne połączenie kolorów 
w technice kolorowania desek bicolor.

Stworzony dla tych, którzy szukają „swoich” kolorów poza 
standardowymi trendami.

Smoke White
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NOWOŚĆ



Przytulny kolor.  Wyznacza własny trend

Nieskazitelnie utrzymana delikatna równowaga 
pomiędzy absolutnie białym i maślano kremowym.

140 mm

19 mm

Smoke White
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Francuski 
pokład
Układanie desek tarasowych w trzech
 różnych szerokościach.

Bruggan MultiColor.

Sviatovy trend.  Data ona charekeru tvojej podłodze w 
stylu vintage i cudownie wkomponuje się w niemal każdy 
element zewnętrzny. 

Dla tych, którzy marzyli o przepięknym widoku własnego 
tarasu.
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NOWOŚĆ



Jeśli weźmiesz pod uwagę ten sposób układania, 
zauważysz, że deska tarasowa nie tylko różni się 
szerokością, co nadaje obrazowi szczególnego szyku, ale 
także wydaje się że „gra” jej kolor, różniąc się ledwo 
zauważalnymi półtonami.  Wygląd tarasu jest jawiskocty i 
naturalny.

Francuski pokład
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140 mm

19 mm

160 mm

19 mm

120 mm

19 mm



 Gwarancja finansowa jakości.

Bruggan
Elegant Light 3D

 Prywatne tarasy
 Elewacje budynków
 Obicie dachów

Szereg zastosowań

Trwata i przyjazna dla środowiska deska tarasowa DPK z 
głębokim tłoczeniem 3D, które wiernie odwzorowuje 
wzór naturalnego drewna.

(Belgia)

Bruggan Elegant Light 3D.
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Wiarygodny wzór 
naturalnego drewna

Przyjemna 
w dotyku

Ekologiczna i 
bezpieczna

Głębokie 
tłoczenie 3D

Głębokie 
tłoczenie 3D

Wine Brown

Copper

Graphite

Cream Latte

New



Bruggan Elegant 
Light 3D Kollektion

Profil

Kompletność

Klips ze stali nierdzewnej
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150х25х2900 mm

Legar DPK
40х30х2200 mm

Narożnik
40х40х2200 mm

25 mm

150 mm

Wzmocniony legar 
nośny Bruggan 
53х43х3000 mm
Legar nośny 
uzbrojony Bruggan 
53х43х3000 mm



Bruggan
Elegant Light 3D
Rozszerza gamę kolorystyczną 
swoich kolekcji

Bruggan Elegant Light 3D.

Nowy smaczny kolor premium.  Jego przyciemniony 
mleczny odcień ujawnia ogromne możliwości 
architektonicznego koloru i wzornictwa.

 Dla tych, którzy marzyli o jasnym kremowym tarasie.

Cream Latte
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NOWOŚĆ



Kremowo-delikatny Cream Latte - efektowny i 
szlachetny.  Sprawi, że oświetlenie tarasu czy basenu 
nasyci się odcieniem ulubionego napoju

Cream Latte
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25 mm

150 mm



Gwarancja finansowa jakości

UniDeck

Prywatne tarasy
 Elewacje budynków
 Obicie dachów

Szereg zastosowań

 Ukraińska technologiczna deska tarasowa premium z 
kompozytu drewno-polimer o klasycznym designie.  
Ulepszone parametry użytkowe pozwalają na użytkowanie 
deski w warunkach ostrych i regularnych zmian 
temperatury.

Otwarcie produkcji UniDeck połączyło zaawansowane idee zespołu 
rozwojowego WOODPLAST, umysły i doświadczenie najlepszych 
światowych technologów, ukraińska staranność i 
wyselekcjonowane surowce.  

(Ukraine)

UniDeck.
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Poprawiona 
wydajność

 Przyjemna 
w dotyku

Klasyczny 
designe

Cedar  | Klasyczny interfejs

Cedar wood  | Ziarno drewna

Coffee  | Klasyczny interfejs

Coffee wood  | Ziarno drewna
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 Kolekcja UniDeck

UniDeck Massive

Kompletność

Klips ze stali nierdzewnej

140х19х3000 mm
UniDeck Light
150х25х3000 mm

Legar DPK
40х30х2200 mm

Narożnik
40х40х2200 mm

UniDeck
Light

25 mm

150 mm

UniDeck
Massive 140 mm

19 mm

UniDeck
Light

UniDeck
Massive

* Dostępne na zamówienie w różnych kolorach i rozmiarach

Wzmocniony legar 
nośny Bruggan
53х43х3000 mm

Legar nośny 
uzbrojony  Bruggan
53х43х3000 mm



Wzmocniony 
Legar nośny BRUGGAN® +
Klips systemu Smart Click

Klasyczne systemy instalacyjne są zastępowane nowymi 
rozwiązaniami, które eliminują wady standardowych opcji.
Unowocześniony wzmocniony uzbrojony legar systemu Smart 
Click to opatentowana technologia firmy BRUGGAN®.

Składa się z dwóch podstawowych elementów: mocniejszego i 
trwalszego legara DPK oraz wzmocnionego ocynkowanego 
profilu metalowo-aluminiowego.

Nowe rozwiązanie
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Pozwala to osiągnąć maksymalną niezawodność eksploatacji 
tarasu, stabilność i użytkowanie w warunkach zwiększonych 
obciążeń.

 Uzbrojony środek wykonany z metalu ocynkowanego

 Wzmocniony legar kompozytowy

 Stärker u
haltbarer

WPC-Träger

Verstärkt durch verzinktes 
Metallprofil

Nowe rozwiązanie

Dziś do układania deski używa się standardowego legara DPK i legara metalowego.



Materiał
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Standardowy l
egar DPK

Rozmiar

 Klips

 Gwarancja

Odległość między
podporami

Materiał  DPK Wzmocniony DPK 
 Wzmocniony DPK z o
cynkowanym profilem

Wzmocniony legar 
Bruggan 

Uzbrojony legar
 Bruggan  

Każda z tych konstrukcji ma swoje wady:
Standardowe legary są dość kruche, więc nie mogą być 
używane jako konstrukcja nośna.
Metal wymaga corocznej obróbki i szybko utlenia się przy dużej 
wilgotności. Jest to spowodowane opadąmi atmosferycznymi i 
pierwiastkami chemicznymi zawartymi w powietrzu.
Nowy legar może być nośny, i montowany na podporach, w 
tym śrubowych.  Umożliwia to układanie tarasu nawet w 
warunkach silnych zmian wysokości, a także na dachach 
eksploatowanych przy użyciu plastikowych podpór.

40/30/2200 mm

Edelstahlclips Edelstahlclips Edelstahlclips

-   366 mm  700 mm

 Nośna konstrukcja Nie Tak  Tak

5 lat 10  lat  10  lat

53/43/3000 mm 53/43/3000 mm 

Testy nośności pokazują wagę, jaką może wytrzymać legar

• DPK standard  2.3 kN = 234 kg.

• Aluminiowy 4,3 kN  = 438,6 kg. 

• Wzmocniony legar BRUGGAN® 5,05 kN  = 515,1 kg.

• Uzbrojony legar BRUGGAN® 7,4 kN  7.4 kH = 754,8 kg.
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na alei Bohaterów 
Niebiańskiej Setki

zakres
obiekty infrastrukturalne

Parkowy Most - kładka dla pieszych przez Dniepr, który 
łączy centralną część Kijowa z terenem parku i plażami 
wyspy Trukhanov.

Jeden z najbardziej odpornych na zużycie w Europie - 
kompozyt tarasowy Bruggan MultiColor - został wykorzystany 
jako materiał na eksploatowaną powierzchnię mostu w sercu 
stolicy Ukrainy.

FKładka dla pieszych na alei Bohaterów Niebiańskiej Setki.  Kijów

18

Kładka dla
pieszych

(Kijów)
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Miasto
Kijów

Kolor
Wenge

Obiekt
Centrum Kultury

Materiał
Bruggan MultiColor

Powierzchnia
60 м2

Rok
2019



zakres
obiekty infrastrukturalne

Władze miasta gruntownie wyremontowały budynek 
Domu Kultury, który ma prawie 70 lat.  Zadaniem 
architektów było zachowanie autentycznego wyglądu 
budynku, a mianowicie: niezwykłych okien, sztukaterii i 
malowideł na suficie oraz otaczającego krajobrazu.

Bruggan MultiColor w kolorze Arktik służył jako doskonała 
podstawa estetyczna dla florystycznego ozdobienia terytorium 
Domu Kultury.  Wykonane są z niego kwietniki, które jednocześnie 
pełnią funkcję ławek dla odpoczynku mieszczan.

Miejski Dom Kultury.
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Miejski Dom 
Kultury
(Mariupol)
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Mariupol Arktik

Kulturzentrum Bruggan MultiColor

90 м2

2020

Miasto Kolor

Obiekt Materiał

Powierzchnia

Rok

С другой 

стороны 

постоянное 

информацио

нно-пропага

ндистское 

обеспечение 

нашей 

деятельности 

представляет 

собой 

интересный 

эксперимент 

проверки 

систем 

массового 

участия. 

Разнообразн



(Kijów)

Park na dachu 
osiedla

Pierwszy na Ukrainie własny park budynku mieszkalnego, 
unoszący się nad miastem w chmurach.
Zielone alejki do rodzinnego wypoczynku, miejsca na pikniki i 
sporty.
 utaj można urządzić imprezę z przyjaciółmi lub spotkać się z 
partnerami.
Razem chronimy środowisko.

Do posadzek na terenie parku idealnie pasowała deska tarasowa 
Bruggan Multicolor w kolorze WENGE.  Z niej również zrobione 
zostały schody i masywne klomby, na których można usiąść i 
odpocząć w cieniu drzew.
Cały układ tarasowy idealnie wkomponował się w krajobraz, 
zacieniając bujną zieleń i tworząc komfort dla tego oryginalnego 
parku.

 Park na dachu osiedla
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Pierwszy na Ukrainie własny park budynku mieszkalnego, 

Zielone alejki do rodzinnego wypoczynku, miejsca na pikniki i 

 utaj można urządzić imprezę z przyjaciółmi lub spotkać się z 

Do posadzek na terenie parku idealnie pasowała deska tarasowa 
Bruggan Multicolor w kolorze WENGE.  Z niej również zrobione 
zostały schody i masywne klomby, na których można usiąść i 

Cały układ tarasowy idealnie wkomponował się w krajobraz, 
zacieniając bujną zieleń i tworząc komfort dla tego oryginalnego 



Miasto Kolor

Obiekt Materiał

Powierzchnia

Rok

Kijów Wenge 

Royal Tower Bruggan MultiColor

900 м2

2021

23

Miasto Kolor

Obiekt Materiał

Kijów Wenge 

Royal Tower Bruggan MultiColor



Spółka 
WOODPLAST 

Dlatego oferujemy produkty, które nie tylko harmonizują z naturą, 
ale też o nią dbają.
Możecie bezpiecznie chodzić boso po naszej desce tarasowej, 
mogą na niej bawić się Wasze dzieci.

 WOODPLAST tworzy komfortowe przestrzenie do życia i rekreacji, 
jednocząc pokolenia, łącząc najlepsze, co może dać natura i 
technologia

 Есо friendlу.

24

z szacuniem obchodzi się ze środowiskiem. 

WOODPLAST 

Dlatego oferujemy produkty, które nie tylko harmonizują z naturą, 

Możecie bezpiecznie chodzić boso po naszej desce tarasowej, 

 WOODPLAST tworzy komfortowe przestrzenie do życia i rekreacji, 
jednocząc pokolenia, łącząc najlepsze, co może dać natura i 

z szacuniem obchodzi się ze środowiskiem. 



ul.  Lwowska, 38, 
40-389 Katowice, Polska.

woodplast.com

+48880878650
+380674888864

zakaz@woodplast.com
info@woodplast.com.ua 

woodplastUA  woodplast_group

Kontakt


