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TARASY
Nowe spojrzenie

Życie toczy się na zewnątrz,
a tam jest megawood.®



SPIS / TREŚCI

2

Poznaj ofert   megawood®

04 14

28 32 36

18

04-05

06-07

08-27

28-29

30-31

32-33

34-35

36-51

52-53

54-55

56-59

60

Nasz wkład w przyszłość Poczuj taras – bloger Daddy Poczuj taras – Neo Rauch

Poczuj system ogrodzeń megawood® interaktywnie Kolekcje desek

50 54
System świetlny megalite System elewacji

Nasz wkład w przyszłość

Zaufana marka made in Germany

Poczuj taras

Poczuj system ogrodzeń

megawerker

megawood® interaktywnie

Różnorodność i dojrzewanie kolorów

Kolekcje desek

program drewna konstrukcyjnego

System elewacji

Przegląd produktów

Markery (dla aplikacji megaplaner)



Drewno 
jest dobre
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... a my sprawiamy, że jest jeszcze lepsze. megawood® przekształca 
produkt naturalny, jakim jest drewno, za pomocą innowacyjnej technologii 
polimerowej, w niepowtarzalnie przyjazne dla środowiska i nadające się do
recyklingu tworzywo naturalne, stanowiące bazę naszych produktów. 
Surowiec dnia dzisiejszego jest także surowcem jutra. To nasz wkład dla 
naszych dzieci i wnuków. 

Odpowiedzialne traktowanie zasobów jest częścią naszej filozofii. 
Za megawood® stoi pomysł: Wziąć
wióry z regionalnego przemysłu
tartacznego oraz minimalną ilość
dodatków i zrobić materiał, który
dziś sprawia radość, a jutro
będzie można go wykorzysty-
wać dalej przez wiele 
pokoleń.

W naszym magazynie Neo
Rauch, Oliver Roggisch lub
bloger Daddy Paul popro-
wadzą Cię przez różnorodny
świat megawood®, w którym
odkryjesz wiele zrówno-
ważonych produktów do
domu.

Inż. dypl. Holger Sasse,
dyrektor zarządzający

Oliver Roggisch,
ambasador marki megawood®



„Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą“ 

... a my dbamy o to, aby nie spłonęły. Wióry z przemysłu tartacznego wprowadzamy trwale do
materiałowego obiegu przetwarzania. W ten sposób to, co dziś jest materiałem, jutro staje się
surowcem. To nasz wkład dla wszystkich naszych dzieci i wnuków.

Dlatego przyjmujemy nasze produkty (dyle do chodzenia boso, elementy płotów, drewno 
konstrukcyjne lub panele fasadowe) po zakończeniu ich długiego okresu użytkowania z 
powrotem i wprowadzamy je w 100 % do produkcji nowych artykułów megawood®. 
Gospodarka obiegu zamkniętego czyli gospodarka cyrkularna podkreśla nasze aspiracje do
zrównoważonego ekologicznie materiału drewnianego i wypełnia naszą odpowiedzialność
wobec przyszłych pokoleń.

Nasz wkład 
w przyszłosc
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Sklepy przyjmujące zużyte produkty znaleźć można 
w naszej internetowej wyszukiwarce sklepów na 
www.megawood.com/147, można je rozpoznać po 
zielonym symbolu gospodarki cyrkularnej.

´ ´
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Przetwarzanie do 
granulatu megawood®

Użytkowanie nowych 
produktów megawood®

Obróbka starych 
produktów megawood®

Odbiór NOVO-TECH

Odpady wiórowe 
przemysłu tartacznego

Wytłaczanie nowych 
produktów megawood®

Zwrot starych produktów 
megawood® do sklepu

Drzewostany z 
certyfikatem PEFC
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Zaufanie –
made inGermany
megawood® – naturalnie uszlachetniony materiał 

Aż do 75 % – nasz materiał drewniany ma w skali światowej niepowtarzalnie wysoką zawartość włókien
naturalnych. Ponadto rezygnujemy ze zmiękczaczy i PVC – to chroni środowisko oraz zdrowie ludzi i
zwierząt. Nasze produkty są certyfikowane nawet do produkcji zabawek. Produkty megawood®, o emisji
0,02 mg/m3 formaldehydu*, już dziś spełniają nowe surowe normy kontrolne, leżąc znacznie niżej niż 
ustawowa wartość dopuszczalna 0,1 mg/m3. Nasz materiał drewniany nadaje się zatem do zastosowań
wewnętrznych. 

Rozwój przez pokolenia

Już ponad 11 milionów kwadratowych dyli tarasowych oraz drewno konstrukcyjne i elementy ogrodzeń
wyprodukowało ponad 142 pracowników naszej grupy producenckiej od 2005 roku. W tym celu używamy
wyłącznie surowców odpowiadających regułom zrównoważonej gospodarki cyrkularnej (zasada cradle to
cradle). Nasze wyjątkowe produkty wytwarzamy wyłącznie w Niemczech. 

zgodnie z DIN EN 16516 Formaldehyd naturalnie występuje w drewnie, w małych ilościach przenika też na zewnątrz. Podczas procesu produkcji drewno prawie całkowicie traci
tę lotną substancję organiczną, ponadto nie stosujemy w naszym materiale żadnych lepiszczy zawierających formaldehyd. W naszych publikacjach wykazujemy to również jako
VOC (volatile organic compunds), emisję zaś jako zmianę VOC.

DOBRE POWODY DLA MEGAWOOD® – ZAUFANA MADE IN GERMANY

Do produkcji produktów megawood®

nie ścina się drzew – i to od ponad 
14 lat! 

*
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Brak niebezpiecznych drzazg: Nasze produkty spełniają najwyższe wymogi dotyczące zdrowia i
bezpieczeństwa. Nasz materiał nie zawiera żadnych niebezpiecznych drzazg, dlatego jest szcze-
gólnie przyjazny dla stóp. Naturalna powierzchnia drewna jest przy tym zarówno optycznie, jak i
w dotyku zachowana – i to bez żadnej powłoki z tworzywa sztucznego.

Przyjazne dla użytkownika: Dyle tarasowe megawood® układa się łatwiej niż bruk lub płyty
kamienne, a przy bezpośredniej ekspozycji na słońce mają one niższą temperaturę powierzchni
niż kamień. Jednak dla ochrony skóry i stóp przed promieniowaniem UV i silnym gorącem
zawsze zalecamy zacienienie tarasu w letnie gorące dni.

Łatwiejsze w pielęgnacji: W przeciwieństwie do dyli drewnianych nasze dyle megawood®

wykazują znacznie mniejszą potrzebę pielęgnacji – nie jest potrzebne żadne olejowanie, lazuro-
wanie czy malowanie.

Trwalsze: Po 14 latach i ponad 11 milionach m2 dyli tarasowych przeżyliśmy wiele tarasów
drewnianych. Masywna konstrukcja naszych produktów gwarantuje – w przeciwieństwie do dyli
z pustymi komorami – stabilność kształtu i trwałość, ponieważ nie mogą się do nich dostać
żadne owady ani woda.

Dobre powody 
s   oczywiste

 

antyPoŚLIzgowe

 

woLne oD nIeBez-
PIecznycH Drzazg 

 

Masywne I FarBo-
wane w MasIe

 

BarDzo twarDa
PowIerzcHnIa

 

wyJĄtKowe 
PowIerzcHnIe 

 

naDaJe sIĘ na 
zaBawKI 

 

Bez tworzywa
sztucznego
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MEGAWOOD® W TEŚCIE WYTRZYMAŁOŚCI – OlIVER ROGGISCH

megawood®

w tescie 
wytrzymałosci ...

by

Oliver Roggisch

´
´
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Więcej informacji na temat
megawood® pod 
www.megawood.com/148
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Oliver Roggisch, manager zespołu niemieckiej drużyny narodowej piłki r cznej i dyrektor
sportowy klubu Rhein-Neckar Löwen, jest przekonany: „megawood® jest niezniszczalny
– to odjazdowy materiał“. 

Roggisch zna się dobrze na sportowych wyzwaniach, w swojej 16-letniej profesjonalnej karierze
sportowej przeszedł niejeden test wytrzymałości. Dla nas to wystarczający powód do pozyskania
tego dwumetrowego sportowca dla naszej serii „megawood® w teście twardości Oliver Roggisch“ 
i sprawdzenia wraz z nim naszych produktów. W przydomowym ogrodzie byłego profesjonalnego 
piłkarza ręcznego zastosowano nie tylko
deski DYNUM lecz także nasz system 
ogrodzeń LIMES, donice, konstrukcje 
dachowe i elementy służące do 
zabawy – wszystko z tego samego 
materiału.

deklaruje Roggisch pokazując kciuk 
skierowany w górę.

megawood® – testowane w oczku 
wodnym z karpiami koi

„Przed dwoma laty zobaczyłem deski 
DYNUM w odcieniu Nigella w magazynie
megawood® “, mówi Roggisch. Od tego
czasu deski leżą jako pokrycie na filtrze
szczotkowym zachwyconego fana karpia
koi – to ostateczny test wytrzymałości!
„Deski leżą w odległości 20 cm od wody, 
a woda nie jest nigdy zimniejsza niż 16 °C.
Oznacza to, że przez cały rok deski wysta-
wione są na działanie wilgoci od dołu, od
góry bije na nie słońce, w lecie bywa, 
że temperatura osiąga 40 °C. 

megawood® w 
tescie wytrzymałosci

Takie różnice temperatur i wilgoć od dołu, tego nie
wytrzyma żadna deska z twardego drewna.“ 

megawood® bije Bangkirai

Oliver Roggisch długo szukał trwałego rozwiązania
dla pokrycia filtra. „Wcześniej spróbowałem wszyst-
kiego, co jest na rynku – drewno egzotyczne Bangki-
rai jest najbardziej znane. Po pół roku było już lekko
wygięte i nie wyglądało już ładnie.“ Deski mega-
wood® DYNUM to co innego: 

Nawet po pół roku leżenia bezpośrednio w wodzie,
zarówno DYNUM jak i szlachetne karpie nie ponio-
słyby żadnej szkody.

Oli reasumuje: „Gdy ma się sadzawkę z karpiami
koi, sadzawkę do pływania, cokolwiek z wodą w
pobliżu, to te deski to jest dokładnie to, czego
człowiekowi potrzeba. Również wtedy, gdy w 
pobliżu są dzieci. Materiał nie zawiera zmiękcza-
czy ani niebezpiecznych drzazg, nadaje się nawet
na zabawki dla dzieci, do sadzawek i nie tylko –
to jest to!“

„Nic sie nie odkształca, lez jak trzeba, a jakosc 
jest super. I s pi kne.“ 

. ´ ´

„Ze wszystkiego, co konstruuje  
megawood® jestem bardzo zado
wolony, wszystko wygl da po 
prostu dobrze.“

´ ´
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Deski DYNUM, 
Nigella, pokrycie filtra
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Nasz obszerny asortyment drewna konstrukcyjnego
megawood® świetnie nadaje się do budowy 
indywidualnych zabudowań na zewnątrz. Kolory i
kształty są doskonale dopasowane do naszego
asortymentu tarasowego i ogrodzeniowego.

Daszek nad wejściem do ogrodu rodziny Roggisch stanowi
jednocześnie ochronę przed deszczem i rusztowanie
huśtawki. Po kilku podciągnięciach się na drążku Oli 
reasumuje: „Super stabilny i świetnie wygląda.“ Huśtawka
i dopasowana do niej piaskownica tworzą idealny zakątek
do zabawy dla synka – materiał jest odporny na warunki
atmosferyczne i nadaje się na zabawki.

Japońska atmosfera w tym nowoczesnym ogrodzie 
uzupełniona jest dużymi drzewami Bonsai. Podczas 
codziennego nawadniania Oliver Roggisch cieszy się
nowymi donicami z materiału megawood®:
„Kiedy moje stare skrzynki na rośliny rozpadły się na 
kawałki, krzywe i pogięte, spleśniałe, naprawdę do 
wyrzucenia – to chłopcy z megawood®. zrobili mi nowe.
Te są naprawdę szykowne i super trwałe, robią dobre
wrażenie – drzewa będą w nich mogły rosnąć z
pewnością przez dziesięć następnych lat. A ja będę 
się mógł tak długo nimi cieszyć.“

megawood® – wszystkie
produkty z jednego
materiału

lIMES Colonia 
gładki panel, Sel gris

MEGAWOOD® W TEŚCIE WYTRZYMAŁOŚCI – OlIVER ROGGISCH
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Piaskownica
Program drewna konstrukcyjnego

Zadaszenie
Program drewna konstrukcyjnego

Donice 
Program drewna konstrukcyjnego



„Besondere Momente
draußen genießen“

Jak bloger Daddy stał się influencerem megawood®

Paul Dumitrescu to cieszący się powodzeniem instagramer i
bloger Daddy. Mieszka ze swoją żoną Caro i dwoma synami w
Hamburgu, skąd codziennie zdaje relację ze swojej rodzinnej
codzienności jako ojciec 2 dzieci. Poszukując tarasu 
ekologicznego, niezawierającego substancji szkodliwych, 
nadającego się dla dzieci, trwałego – czyli krótko mówiąc 
przyjaznego dla rodziny – Paul natknął się na megawood®.

Zwrócił na nas uwagę dzięki kampanii marki z Oliverem 
Roggischem – starym znajomym Paula. Aby zasięgnąć informacji
o megawood® u źródła, Paul odwiedził nas wraz z rodziną w
Aschersleben. Zwiedził wraz z naszym ambasadorem marki 
produkcję i przekonał się osobiście o jakości i prawdziwości 
naszych obietnic co do produktu.

Rodzinna frajda 
na tarasie megawood®“

POCZUJ TARAS – W GOŚCIACH U PAUlA, INFlUENCERA KANAŁU DADDY CHANNEl 
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„

Paul i Caro Dumitrescu
influencerzy Instagrama
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Paul i jego rodzina wybrali na taras słoneczny i zamówili w
miejscowym sklepie dyle CLASSIC Varia, w kolorze Varia 
czarne czekolada pasujące do ceglanej elewacji ich hamburs-
kiego domostwa. Pierwsze grillowanie w nowym zewnętrznym
salonie, gwiazdy internetowe przeprowadziły we wspaniałych
promieniach słońca. 

Radością, którą Paul przeżywa codziennie ze swoją rodzinną 
bandą, chętnie dzieli się ze swoimi followersami. Link do jego 
profilu na Instagramie można znaleźć na naszej stronie 
internetowej.

Całą historię oraz kolejne zdjęcia znaleźć 
można pod kodem QR obok lub pod 
www.megawood.com/150



INFLUENCER MEGAWOOD® – Z PRZEKONANIA
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Michael Potztal-Keuter – biżuteria z megawood®

Ekskluzywną biżuterię z naszego materiału drzewnego 
wyrabia z największą precyzją cieśla „mipo_Keuter“. 
Na jego kanale, o tej samej nazwie, na Instagramie jest
możliwość wglądu w jego fascynującą kreatywną pracę.
megawood® – pomyślane szerzej!

„Olivenzweig“ i Co. – megawood® z przekonania

Co ma wspólnego gałązka oliwna („Olivenzweig“) z megawood®?
Florystka i miłośniczka wnętrz Karoline Führer dzieli się miłością
do swojego elegancko udekorowanego tarasu megawood® z
prawdziwego przekonania, na swoim profilu na instagramie.

megawood
w portalach
społecznosciowych

Karoline Führer – influencerka i 
dumna posiadaczka tarasu

´

Michael Potztal-Keuter
Projektanci stolarki i biżuterii

Całą historię oraz kolejne zdjęcia znaleźć 
można pod kodem QR obok lub pod 
www.megawood.com/151
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„Bezpieczenstwo nie tylko  
w powietrzu, lecz takze
na ziemi“

Zapora Rappbode w górach Harzu to Harzdrenalin
czyli czysta adrenalina i nowy test wytrzymałości dla
Oliego i naszych desek megawood®.

W strefie lądowania megazipline, największej linowej 
kolejki tyrolskiej w Europie, odwiedzający po jednokilo-
metrowym locie nurkującym pewnie wylądują na naszym
pokryciu SIGNUM Muskat. Test wytrzymałości pod 
wieloma względami – tłumaczy Oliver Roggisch: „W zimie
jest tutaj naprawdę mroźno: śnieg, grad, wiatr, deszcz –
czyli naprawdę warunki pogodowe, których człowiek
sobie nie życzy. Dlatego trzeba tu zastosować najlepszy
materiał. Oczywiście megawood®.“

Nasze deski działają antypoślizgowo nawet w trudnych
warunkach, a przede wszystkim są wolne od 
niebezpiecznych drzazg, to najlepsze warunki dla 
superszybkiego podchodzenia do lądowania.

Po ponad 200 000 pomyślnych lądowań na naszym 
pokryciu konkluzja Oliego jest jednoznaczna. „Przez to
przepiękne pokrycie megawood przewija się codziennie
do 360 osób, przez cały rok, w każdych warunkach 
atmosferycznych, wiatr, śnieg – wszystko jedno. 
Pokrycie leży tu od początku roku, a wygląda jak
nowe – za dziesięć lat będzie wyglądało tak samo, bo
jest to po prostu najwyższa jakość. Gwarantuję to!“

´
.

      
       

Całą historię oraz kolejne zdjęcia znaleźć
można pod kodem QR obok lub pod 
www.megawood.com/149
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Natura w 
kazdym włóknie

Wyraziste piękno: Prążkowana powierzchnia płyty kamienno-
drewnianej LITUM (tutaj: kolor wawrzyn, zamknięta spoina)
wywołuje naturalną grę kolorów i świateł.

POCZUJ TARAS – NEO RAUCH

.



19

  
 

Więcej informacji na temat
megawood® pod
www.megawood.com/140
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„

Neo Rauch, pionier na osiedlu artystów w przędzalni bawełny, lubi widok ponad 
dachami Lipska ze swojego nowego tarasu megawood®. „Dachy trafiają na moje
obrazy“, opowiada lipski malarz, gdy pyta się go o znaczenie tego miejsca.

Pokrycie tarasu LITUM w kolorze wawrzynu zostało zainstalowane stopniowo, dopasowując się
do nierówności starego dachu fabrycznego. Kiedyś kwitły tutaj szczypiorek i czarny bez, aż na
dolnych piętrach zasiały się brzozy i ogródek na dachu musiał ustąpić. W ramach kompromisu
zainstalowano wtedy taras drewniany. „Ten umarł śmiercią naturalną, zbutwiał i nie można już
było na niego wchodzić - nie było to już bezpieczne. Wtedy zwróciłem się o pomoc do 
megawood® “, mówi Neo Rauch. 

„Sam produkt jest dla mnie sympatyczny
choćby z tego względu, że nie próbuje
być wegańską parówką. Tylko jest po
prostu czymś, czego nie da się bliżej
określić. Jest czymś sam w sobie. Ani to
drewno, ani kamień, ani tworzywo
sztuczne... w ogóle nie da się tego naz-
wać. Na pewno za to jest miły w dotyku.“

Szczególny stosunek
do natury“

Neo Rauch podejmuje decyzje zarówno sercem jak i
rozumem, przy czym ostatecznie przekonały go
cechy wizualno – dotykowe. Materiał megawood®.
dzięki swojemu specyficznemu składowi zyskuje
przyjemną, jedyną w swoim rodzaju powierzchnię.
Inaczej, niż jest to w przypadku materiałów powleka-
nych, czuje się pełnowartościowość tworzywa.

Bardzo ścisły związek lipskiego malarza ze wszystkim
co "naturalne" widać nie tylko na jego obrazach. 
Jego domowy ogród oraz "taras pracowni" to 
bezpieczne bieguny, między którymi się porusza.
Wąską kładką przechodzi do sąsiedniego atelier, w
którym pracuje jego żona. Odwiedzają się wzajemnie
patrząc na stare dachy domków jednorodzinnych z
przełomu wieków XIX i XX.

Kolejną inwestycją w taras na dachu będzie markiza
– ale tych megawood® nie ma na razie w ofercie.
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lITUM płyta kamienno-drewniana,
kolor wawrzyn, zamknięta spoina

Sytuacja wyjściowa: Po 10 latach 
użytkowania trzeba było wymienić 
zbutwiały taras drewniany.

Neo Rauch
Malarz z Lipska
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„Familienspaß auf 
der neuen Terrasse“

Tino Früchtl – ojciec rodziny, jest przekonany: 
Wiem, co się za tym kryje!“

Tino Früchtl, od roku 2009 pracownik megawood®, spełnił sobie
życzenie pokrycia swojego tarasu deskami megawood®.
Jako jeden z długoletnich kreatorów tworzywa wie dokładnie,
jak wysokowartościowe surowce wchodzą w skład desek. 
„megawood® jest produkowany nowocześnie i musi regularnie
zdawać ekstremalne testy laboratoryjne – moje wymagania
związane z tarasem są w ten sposób więcej niż spełnione. 
Mogę to potwierdzić z pierwszej ręki“, mówi Früchtl ...

„

Wi cej miejsca  
na tarasie“

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW – WŁASNY DOM

„

Elementy ogrodzenia z desek
konstrukcyjnych megawood® 

Całą historię oraz kolejne zdjęcia znaleźć
można pod kodem QR obok lub pod 
www.megawood.com/152



Deski SIGNUM
Tonka, otwarta spoina

   
  

Ergän-
zende

23

Uzupełniające produkty megawood®

Donice i piaskownice
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Na rozległym, swobodnym w kształcie tarasie 
dachowym ponad dachami miasta Halle, zapisano
już niejedną radiową historię.

Pracownicy rozgłośni Halle używają tej powierzchni o
wielkości 240 m2 na posiedzenia redakcji, brainstormingi
i imprezy dla słuchaczy.

„Koncerty dla słuchaczy radia dawały tu już takie 
gwiazdy jak Sarah Connor i Joris”, mówi Louisa Noack,
moderatorka w radiu 89.0 RTL.

Idealne miejsce zastosowania dla megawood® DYNUM,
pomyślanego jako certyfikowanego, trudnopalnego 
tarasu, specjalnie dla zastosowań komercyjnych,
które spełnia wszelkie wymogi imprezowe. Ponadto jest
oczywiście, jak wszystkie produkty megawood®, wolny
od drzazg i antypoślizgowy.

Najlepsze hity  
pod gołym niebem“

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW – ROZGŁOŚNIA HAllE/SAAlE

„

Całą historię oraz kolejne zdjęcia znaleźć
można pod kodem QR obok lub pod
www.megawood.com/141
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Deski DYNUM,
Cardamom, otwarta spoina
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„Besondere Momente
draußen genießen“

Innowacja – oznacza postęp, kreatywność, nowe 
produkty. Dla Armina Junghannsa, technika zastosowań
w firmie megawood®, to zadanie życiowe.

Zachwycony oprowadza nas po pomieszczeniach Lindenhof w
Ascherleben. Wszędzie wskazuje na liczne obiekty, które
powstały już jako pojedyncze egzemplarze lub w krótkich 
seriach z tworzywa megawood®. „Możliwości są prawie 
nieograniczone. Materiał łączy w sobie naturalność drewna
z odpornością i elastycznością polimerów“, mówi. A to, że
deska niekoniecznie musi być kanciasta, udowadniają meble
w Lindenhof, który jest jednocześnie inspirującym centrum 
szkoleniowym dla handlowców i wydawców. Możliwości są 
niemal nieograniczone. Lindenhof otwiera okno z widokiem
na bliską przyszłość – Armin Junghanns dalej zajmuje się 
rozwojem.

Ciesz si szczególnymi
chwilami na dworze“

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW – lINDENHOF

„
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Jego pomysły poddawane są w Lindenhof testowi wytrzymałości
dnia codziennego. „Dopiero gdy jesteśmy z jakiegoś produktu
zadowoleni w stu procentach, pojawi się on w domach.“ 
Tę obietnicę daje również w obliczu ekologicznych aspektów
tworzywa i dodaje: „Dla nas nie pada żadne drzewo!“

Przytulność dla domu

Obok grządek na podbudowie, elewacji i płotu w Lindenhof
znaleźć można ...

Elementy ogrodzenia z  
deski konstrukcyjnej megawood® 

Armin Junghanns
Technik zastosowań

Całą historię oraz kolejne zdjęcia znaleźć
można pod kodem QR obok lub pod
www.megawood.com/105



LIMES – Tak zywy 
jak Twój ogród

System ogrodzeniowy lIMES to doskonała inspiracja do
stworzenia koncepcji Twojego ogrodu. Naturalne marmur-
kowanie paneli ogrodzenia, które można swobodnie 
kombinować sprawi, że ogrodzenie ożywi Twój ogród. 
Panele karbowane i gładkie dają różnorodne możliwości
kombinacji dla osłon maskujących i płotów. O połączenie
zadbają: innowacyjny łącznik ryglowy marki megawood®,
specjalne mocowania paneli i alternatywnie nasze rygle
ogrodzeniowe ze stali szlachetnej.

Różne warianty słupów, które można betonować 
bezpośrednio w podłożu zapewniają wysoką stabilność i
trwałość. Dajemy na to nie tylko nasze słowo, lecz także
25 lat gwarancji przeciwko rozkładowi w glebie.

Ponadto dostępne w wymiarach systemowych ogrodzenie,
jak wszystkie produkty marki megawood®, można 
dopasować indywidualnie do potrzeb Twojego ogrodu. 
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POCZUJ SYSTEM OGRODZENIOWY – lIMES

25 lAT

GWARANCJI  
przeciwko rozkładowi w glebie

.



   
  

Buduj ogrodzenia, płoty lub bramy w każdym terenie.

Nasz system ogrodzeń LIMES sprawdza się również w 
trudnym terenie.

Jak dobrze to funkcjonuje, pokazuje jeden z naszych projektów
ogrodzeń w Saksonii-Anhalt. Patrick Stark, technik zastosowań,
pilotował projekt od planowania aż do montażu. Wyzwaniem
była duża działka na zboczu, rozstrzelone granice działki, kilka
dojść i częściowo osuwająca się gleba ...
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Całą historię oraz kolejne zdjęcia znaleźć
można pod kodem QR obok lub pod
www.megawood.com/105

Ascania, swobodna kombinacja
Różne, pasujące do systemu,
warianty drzwi i bram

Rygiel ze stali szlachetnej z panelem Augusta
Można zbudować dowolne nachylenie



„To mogę zabudować z czystym sumieniem.“

Patrick Stark, technik zatrudniony w firmie NOVO-TECH zna się świetnie na tworzywie megawood®.
Tarasy, ogrodzenia i zastosowania specjalne – takie produkty megawood® Patrick tworzy własnymi 
rękoma, a następnie poddaje testom praktycznym. „Kiedyś pracowałem z drewnem, miałem stale drzazgi
w dłoniach. megawood® daje się tak samo dobrze obrabiać, jak drewno – ale jest wytrzymalszy, wolny 
od niebezpiecznych drzazg i przede wszystkim bardzo trwały“. Czy to impreza, czy też strefa spokoju:
„Szczególnie szybko można się cieszyć
własnym tarasem, gdy jego podbudowa
jest rozsądna“, mówi Patrick Stark. 
Ma przy tym na myśli przemyślany 
system zabudowy FIX STEP. „Taras
układa się łatwo: ustawić wysokość,
założyć legary do zatrzaśnięcia i 
niewidocznie zamontować deski za 
pomocą urządzenia „Zammer“, aż 
zaskoczą.“ W ten sposób ten 
doświadczony fachowiec zbudował
dla klubu sportowego SC DHfK e.V.
Leipzig w ciągu 48 godzin taras
dachowy o wielkości 60 m2 – przy
pomocy naszych desek SIGNUM Tonka
– chyba pobił rekord.

Wewnątrz i na zewnątrz wszystko z
megawood® – homogenicznie

„Zabudowa za pomocą produktów
megawood® jest tak nieskomplikowana
dzięki komponentom systemowym.
Wszystko do siebie pasuje i jest z 
jednej ręki.“

megawerker 
z kompetencjami 
zawodowymi
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Tego doświadcza Patrick Stark nie tylko w przypadku 
systemu tarasowego, również system ogrodzeniowy lIMES
z innowacyjnym łącznikiem ryglowym można szybko
poskładać – wszystko pasuje do różnych wariantów słupków
i rygli. „Program drewna konstrukcyjnego uzupełnia 
asortyment. Deski pozwalają również na budowę silnie 
obciążanych konstrukcji, takich jak schody, kładki lub
dachy zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta.“

Doświadczeniami w poprawnym obchodzeniu się z 
produktami megawood® pracownicy firmy NOVO-TECH
chętnie się dzielą. „W naszym centrum szkoleniowym,
lindenhof, regularnie prowadzimy szkolenia dla
rzemieślników, handlowców i firm monta-
żowych. W ten sposób nasi certyfikowani
partnerzy megawood® są zawsze na 
bieżąco z aktualnym stanem techniki“,
mówi Stark. Ofertę uzupełnia newsletter
megawerker, ważne zawiadomienia, 
nowości materiałowe i wskazówki
montażowe przysyłane są wykonaw-
com na bieżąco. Wspólnie ze 
Zrzeszeniem Niemieckiego Przemysłu
Drzewnego VHI angażujemy się w 
Instytucie Budownictwa i Środowiska 
Naturalnego na rzecz zrównoważonego 
budownictwa za pomocą tworzyw 
drzewnopolimerowych.
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megawerker 
Patrick Stark

„Budowanie za pomocą dobrze prze-
myślanego systemu sprawia radość.“

Więcej wskazówek dotyczących
zabudowy można znaleźć pod
kodem QR obok lub pod
www.megawood.com/107
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MEGAWOOD® INTERAKTYWNIE – APlIKACJA MEGAPlANER

EASYMODUS
proste i szybkie 
konfigurowanie tarasu

AUGMENTED REAlITY (AR)
wizualizacja planowanego tarasu we
własnym ogrodzie za pomocą aplikacji
megaplaner

ZOBACZ PRZED REAlIZACJĄ NA ŻYWO, W FORMIE 
CYFROWEJ, JAK BĘDZIE WYGlĄDAŁ TWÓJ PROJEKT 
PRZED TWOIM DOMEM lUB W TWOIM OGRODZIE.
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Projektowanie 3D za
pomoc tabletu lub
komputera
megaplaner3d w internecie
Kto zamiast ołówkiem na papierze projektuje chętniej na komputerze, powinien 
zapoznać się w internecie z naszym megaplanerem. Cyfrowo jest jednak lepiej - a
przede wszystkim prościej! Planer zna dokładnie wszystkie reguły zabudowy megawood®

i tworzy ścisły co do milimetra rysunek budowlany jako widok 3D. Każdy z Twoich 
projektów otrzymuje indywidualny nr projektu, dzięki któremu handlowiec na miejscu
przedstawi Ci uszytą na miarę ofertę. Znajdziesz go bez trudu, ponieważ nasz 
megaplaner zaopatrzyliśmy w dość sprytną wyszukiwarkę handlowców – oczywiście z
namiarami do kontaktu.

Wirtualnie w rzeczywistości 
Za pomocą jedynej w swoim rodzaju aplikacji megawood® na iOS i Android możesz 
zbudować swój gotowy projekt megawood® wirtualnie przed Twoim domem lub w
Twoim ogrodzie. Należy po prostu obraz markera z tylnej strony magazynu ustawić na
ścianie domu lub w terenie i skierować na niego aparat fotograficzny. Dokładnie w
miejscu markera ukaże się na smartfonie lub tablecie Twój przyszły taras lub Twój 
system ogrodzenia jako obraz na żywo. Wszystkie detale konstrukcji można oglądać w
przybliżeniu i pod każdym kątem. Wprawdzie nie wynaleźliśmy jeszcze przycisku, który
sprawiłby, że wirtualny taras lub ogrodzenie natychmiast powstanie w Twoim ogrodzie,
ale pracujemy nad tym. A do tego czasu handlowiec w pobliżu ucieszy się z Twojego 
zapytania. Nie zapomnij swojego numeru projektu!

Planer tarasowy i link do pobierania
aplikacji 3D megawood® znaleźć można
pod niniejszym kodem QR lub pod:
www.megawood.com/108
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INFORMACJA O PRODUKCIE – RÓŻNORODNOŚĆ I DOJRZEWANIE KOlORÓW

BRĄZOWY 
NATURALNY SZARY ŁUPEK 

BRĄZOWY
ORZECH

SEL GRIS

SZARY BAZALT
BRĄZOWY
LAWA

Naturalna różnorodność kolorystyczna:

LORBEER 

VARIA
BRĄZOWY

MUSKAT TONKA

CARDAMOM NIGELLAVARIA SZARY VARIA CZARNA
CZEKOLADA 

INGWER



Róznorodnosc i 
dojrzewanie kolorów
Różnorodność kolorystyczna desek megawood® wzoruje się na
naturalnych materiałach, harmonijnie wpisując się w indywidualne
otoczenie Twojego ogrodu. Taras, który z czasem staje się coraz 
bardziej charakterystyczny, sprawia radość. Deski megawood® składają
się w 75 % z włókien naturalnych. Kolorystyka produktu zmienia się,
zyskując zależnie od nasłonecznienia w ciągu kilku miesięcy swoje
ostateczne, naturalne i trwałe zabarwienie.
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BRĄZOWY 
NATURALNY 

BRĄZOWY
ORZECH 

SZARY 
BAZALT

BRĄZOWY
LAWA 

SZARY ŁUPEK MUSKAT TONKA

Dalsze informacje znaleźć można w 
projekcie budowy i pod kodem QR obok: 
www.megawood.com/109

CARDAMOM NIGELLA

VARIA
BRĄZOWY 

VARIA SZARY VARIA CZARNA
CZEKOLADA 

SEL GRIS INGWER LORBEER

CLASSIC

LITUM

SIGNUM

DYNUM  

BRĄZOWY 
NATURALNY 

BRĄZOWY
ORZECH 

SZARY 
BAZALT

BRĄZOWY
LAWA

SZARY ŁUPEK

PREMIUM PREMIUM PLUS

C

C

B

B

A

A PO POŁOŻENIU               PO 1-2 MIESIĄCACH              PO 6-8 MIESIĄCACH     

C

B

A

. ´ ´
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DESKI TARASOWE ClASSIC 
Wymiary: 21 × 145 mm, 21 × 242 mm (Jumbo)
Powierzchnia: Deski z jednej strony drobno ryflowane, z drugiej szeroko ryflowane, 
obustronnie szczotkowane, spoina 8 mm
Zamknięta spoina: Profil fugowy z wpustem można założyć podczas montażu przy 
wystarczającym spadzie oraz odpowiedniej wentylacji spodniej tarasu.

BrĄzowy naturaLny

BrĄzowy orzecH

szary BazaLt

BrĄzowy Lawa

szary ŁuPeK 

CLASSIC ale 
niecodzienny
Jakby nie obrócić – nasze deski tarasowe ClASSIC pasują po prostu wszędzie.
Profil kombinowany megawood® pozwala na układanie obustronne – drobno lub
szeroko ryflowaną powierzchnią do góry. Nasze masywne deski megawood® są
tak elastyczne, że można je stosować wszędzie. 

ASORTYMENT PRODUKTÓW – DESKI TARASOWE ClASSIC
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Przykłady zastosowań znaleźć można
pod kodem QR obok lub 
www.megawood.com/110

Deski tarasowe ClASSIC,
brązowy orzech, otwarta spoina

szczotKowana
PowIerzcHnIa 

 

PrzecIw-
PoŚLIzgowe

 

r12-c

zaMKnIĘta
sPoIna

 

szeroKoŚcI

L XL  XXL



ASORTYMENT PRODUKTÓW – DESKI TARASOWE ClASSIC (VARIA)

DESKI TARASOWE ClASSIC VARIA 
Wymiary: 21 × 195 mm
Powierzchnia: jednostronna, częściowo prążkowana w przebiegu koloru, spoina 5 mm
Klasa ochrony przeciwpożarowej: Cfl-s1 zgodnie z DIN EN 13501-1:2010 („trudno palne“)
Zamknięta spoina: Profil spoinowy P5 można założyć później przy wystarczającym spadzie 
i wystarczającej wentylacji spodniej tarasu.
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CLASSIC varia 
o kształcie i kolorze 
Nasze drobno prążkowane deski tarasowe ClASSIC postanowiliśmy udoskonalić:
W wersji klasycznej profilowane i nieprofilowane powierzchnie przechodzą 
harmonijnie jedna w drugą, czemu towarzyszy naturalne cieniowanie kolorys-
tyczne, promieniujące aż do brzegów. Forma bezkrawędziowa nadaje się 
doskonale do powierzchni o urozmaiconym charakterze. 

Wąską 5 mm-spoinę można zamknąć bez problemu również później, za pomocą
naszego profilu spoinowego P5. Drobne minerały naszego tworzywa Powolit
sprawiają, że CLASSIC (Varia) jest absolutnie nie do zdarcia i jeszcze łatwiejsza
do utrzymania w czystości. Dzięki trudnozapalności nadaje się również świetnie
do zastosowań w przestrzeni publicznej. 

VarIa czarna czeKoLaDa

VarIa BrĄzowy

VarIa szary



Przykłady zastosowań można znaleźć
pod kodem QR obok lub pod 
www.megawood.com/142

    
   

        
         

          
    

DESKI TARASOWE ClASSIC,
Varia czarne czekolada, otwarta spoina 
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wIeLoKoLorowe

 

ŁatwIeJsze w
utrzyManIu

 

wĄsKa sPoIna

 
5 MM

zaMKnIĘta
sPoIna

 

P5

truDno PaLne

 
cfl-s1

PrzecIw-
PoŚLIzgowe

 

r10-c

szeroKoŚcI

L XL  XXL
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DESKI TARASOWE SIGNUM 
Wymiary: 21 × 145 mm, 21 × 242 mm (Jumbo) 
Powierzchnia: jednostronna, heblowana oscylacyjnie i polerowana, zmieniająca kolor na 
całej długości, spoina 5 mm

ASORTYMENT PRODUKTÓW – DESKI TARASOWE SIGNUM 

SIGNUM z 
gwarancj unikatu 
Deski tarasowe megawood® SIGNUM są „sygnowane przez naturę“. 
Oprócz heblowanej struktury powierzchni każda deska pokazuje jedyny w 
swoim rodzaju drobny rysunek słojów. Lecz to nie wszystko. Dodatkowo 
powierzchnia ochraniana jest wstępnie politurą na czas transportu, układania 
i pierwsze tygodnie użytkowania. Politura z czasem schodzi, a deski dzięki
wpływom klimatycznym zyskują własną, naturalną patynę. W ten sposób 
powstaje szlachetny produkt o wysokiej wartości. Rysunek słojów i 
uszlachetnienie sprawiają, że SIGNUM staje się odporną pięknością – 
zwracającą uwagę na każdym tarasie! A dzięki wąskim spoinom całość 
tworzy harmonijny obraz.

MusKat

tonKa
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Przykłady zastosowań można znaleźć
pod kodem QR obok lub 
www.megawood.com/111

Deski tarasowe SIGNUM,
Muskat, otwarta spoina 

wIeLoKoLorowe

 

HeBLowana 
PowIerzcHnIa

 

wĄsKa sPoIna

 
5 MM

PrzecIw-
PoŚLIzgowe

 

r10-c

szeroKoŚcI

L XL  XXL



DESKI TARASOWE PREMIUM & PREMIUM PlUS
Wymiary: 21 × 145 mm, 21 × 242 mm (Jumbo)
Powierzchnia: góra heblowana oscylacyjnie, dół szczotkowany, spoina 8 mm
Klasa ochrony przeciwpożarowej (tylko Premium Plus): : Cfl-s1 zgodnie z DIN EN 13501-1:2010 („trudno palne“)
Zamknięta spoina: Profil fugowy z wpustem można założyć podczas montażu przy wystarczającym spadzie i 
wystarczającej wentylacji spodniej tarasu

ASORTYMENT PRODUKTÓW – DESKI TARASOWE PREMIUM / PREMIUM PlUS

PREMIUM / PLUS 
naturalnie heblowane
Jedyne w swoim rodzaju, jak sama natura: indywidualnie heblowane powierzchnie
naszych desek tarasowych megawood® PREMIUM. Swoją żywą strukturę uzyskują w
opatentowanym procesie heblowania – to czyni nasz produkt nie do pomylenia z 
jakimkolwiek innym. Odkryj tę szczególną strukturę powierzchni w grze światła.
Jeszcze bardziej luksusowe są deski tarasowe PREMIUM PLUS o najsubtelniejszej
strukturze powierzchni w dwóch ciemnych, szlachetnych kolorach. 

BrĄzowy naturaLny 

BrĄzowy orzecH

szary BazaLt

PLus: BrĄzowy Lawa

PLus: szary ŁuPeK
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DESKI TARASOWE PREMIUM (Jumbo),
Brązowy naturalny, otwarta spoina

Przykłady zastosowań można znaleźć
pod kodem QR obok lub pod
www.megawood.com/113

DESKI TARASOWE PREMIUM PlUS (Jumbo),
Brązowy lawa, zamknięta spoina

Przykłady zastosowań można znaleźć
pod kodem QR obok lub
www.megawood.com/112

HeBLowana 
PowIerzcHnIa

 

zaMKnIĘta
sPoIna

 

PrzecIw-
PoŚLIzgowe

 

r11-c

HeBLowana Po-
wIerzcHnIa

 

zaMKnIĘta
sPoIna

 

PrzecIw-
PoŚLIzgowe

 

r11-c

truDno PaLne

 
cfl-s1

szeroKoŚcI

L XL  XXL

szeroKoŚcI

L XL  XXL



ASORTYMENT PRODUKTÓW – DESKI TARASOWE DYNUM

DYNUM 
niezniszczalne pi kno
Dynamicznie rozwiewające się wydmy na Saharze zainspirowały nas do
zaprojektowania desek o wyjątkowej estetyce. Zachwyć się deskami
tarasowymi DYNUM na swoim tarasie i podziwiaj ich fascynujące piękno
patrząc w świetle padającym pod różnym kątem.

DYNUm to odpowiedni wybór dla najładniejszego miejsca w ogrodzie, ale
również dla hoteli, ogródków piwnych czy przedszkoli.

Homogeniczne, farbowane w masie tworzywo drewniane bez dodatkowej
powłoki z tworzywa sztucznego opiera się najwyższym 
obciążeniom i jest absolutnie nie do zdarcia.

carDaMoM

nIgeLLa

DESKI TARASOWE DYNUM
Wymiary: 21 × 242 mm, 25 × 293 mm
Powierzchnia: : o strukturze z jednej strony, szczotkowana oscylacyjnie i polerowana, spoina 5 mm
Cecha szczególna: polerowanie jako ochrona wstępna, nie do zdarcia, wytrzymałe
Klasa ochrony przeciwpożarowej: : Cfl-s1 zgodnie z DIN EN 13501-1:2010 („trudno palne“)
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EKSTRA MOCNE25 x 293 mm



Przykłady zastosowań można znaleźć
pod kodem QR obok lub pod 
www.megawood.com/114

DESKI TARASOWE DYNUM,
21 x 242 mm
Cardamom, otwarta spoina  
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ŁatwIeJsze w
utrzyManIu

 

wĄsKa sPoIna

 
5 MM

truDno PaLne

 
cfl-s1

PrzecIw-
PoŚLIzgowe

 

r10-c

szeroKoŚcI

L XL  XXL
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lITUM PŁYTA KAMIENNO-DREWNIANA 
Wymiary: 21 × 295 mm
Powierzchnia: jednostronnie prążkowana, spoina 5 mm
Klasa ochrony przeciwpożarowej: Cfl-s1 zgodnie z DIN EN 13501-1:2010 („trudno palne“)
Zamknięta spoina: Profil spoinowy P5 można założyć później przy wystarczającym spadzie i 
wystarczającej wentylacji spodniej tarasu.

ASORTYMENT PRODUKTÓW – lITUM PŁYTA KAMIENNO-DREWNIANA 

LITUM płyta 
kamienno-drewniana  
LITUM płyta kamienno-drewniana łączy najlepsze cechy z 3 światów: drewno,
polimer i kamień. Prążkowana powierzchnia jest przyczyną naturalnej gry 
kolorów i świateł. 

Masywny wygląd w praktycznym formacie płyty łączy estetykę i łatwość do
utrzymania w czystości płyty kamiennej z pozytywnymi właściwościami
drewna. W tym celu uszlachetniamy nasze sprawdzone tworzywo drewniano-
polimerowe granulatem kamiennym, otrzymując wyjątkowo przyjemną 
powierzchnię. 

LorBeer

seL grIs

Ingwer
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Przykłady zastosowań można znaleźć
pod kodem QR obok lub pod 
www.megawood.com/143

lITUM płyta kamienno-drewniana,
Lorbeer, otwarta spoina, układanie
z przesunięciem w połowie długości 
i megalite lampa liniowa LED

PrĄŻKowana 
PowIerzcHnIa

 

ŁatwIeJsze w
utrzyManIu

 

wĄsKa sPoIna

 
5 MM

zaMKnIĘta
sPoIna

 

P5

PrzecIw-
PoŚLIzgowe

 

r10-c

truDno PaLne

 
cfl-s1

wIeLoKoLorowe

 

szeroKoŚcI

L XL XXL



ASORTYMENT PRODUKTÓW – SYSTEM FIX STEP PODKONSTRUKCJA

System FIX STEP,
nasza elastyczna 
podkonstrukcja
megawood® System FIX STEP to przemyślany, całkowity system belek
konstrukcyjnych z zatrzaskami, obejmujący zapadki. System charakteryzuje
prosta obsługa i możliwość szybkiego układania. Zajmujące dużo czasu
prace wstępne, jak np. wiercenie w betonie, należą do przeszłości.
Dokładną instrukcję obsługi znaleźć można w projekcie budowy megawood®.

megawood® System FIX STEP to decyzja na rzecz wyjątkowo komfortowego
układania pokrycia tarasu, wszystko jedno, czy z otwartą, czy też zamkniętą
spoiną. Dzięki małej masie FIX STEP nadaje się również do pływającego 
układania na tarasach dachowych. A zmienne ustawianie wysokości pozwala
na perfekcyjną nadbudowę w krótkim czasie nawet istniejących nierównych
pokryć tarasowych.

Nasz projekt budowy można znaleźć
pod kodem QR obok lub pod 
www.megawood.com/115
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Układanie na starym pokryciu 
tarasowym na wylewce betonowej 

Pływające układanie na 
tarasach dachowych

Układanie na podłożu ze żwiru

    
      



ASORTYMENT PRODUKTÓW – SYSTEM ŚWIETlNY MEGAlITE

megalite dla
nocnych marków 
Chciałbyś podziwiać swój taras także w ciemnościach? To wbuduj za pomocą
megalite nastrojowe akcenty świetlne. Kombinacja ledowych lamp liniowych 
i punktowych (spotów) to idealne uzupełnienie naszych tarasów megawood®.
System megalite można stosować zarówno poziomo jak i pionowo. 
Nowe lampy liniowe LED można indywidualnie skracać, dopasowując je w ten
sposób do tarasu każdej wielkości. Homogeniczna taśma świetlna świeci 
przyjemnym, ciepłym światłem. Razem z lampami punktowymi lED można
wyczarować na tarasie indywidualnie sterowalną atmosferę świetlną. 

ZAlETY
Indywidualne sterowanie: Lampy i punkty świetlne można ściemniać za pomocą nadajnika ręcznego.
Wyposażenie: Zestaw do sterowania radiowego, przekaźnik sygnału, rozgałęziacz i przedłużacze
Montaż: Lampy liniowe można indywidualnie skracać, dopasowując je w ten sposób do rozmiarów tarasu. 
Wszystkie części można pojedynczo wymieniać.
Klasy energetyczne: Lampy dostarczane są z zamontowanymi na stałe diodami LED klasy A++ do A. 
Diody w lampie nie mogą być wymieniane.

lAMPA lINIOWA lED 
Wys: 21 mm; Szer: 62 mm
Dł: 360/480/600 cm;
27 W/36 W/45 W; 
24 V DC IP65
Aluminium / 
Tworzywo sztuczne 

lAMPA PUNKTOWA lED 
MINI /MAXI
Ø 34 mm/Ø 60 mm
0,25 W/0,5 W; 24 V DC IP67
Stal szlachetna 

konstrukcja pozioma 

50

konstrukcja pionowa 
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Przykłady zastosowań można znaleźć
pod kodem QR obok lub pod 
www.megawood.com/158

  



KŁADKA
Nawet w zakresach wysokiego 
obciążenia deska konstrukcyjna
megawood® stanowi pierwszy
wybór. Można ją zastosować 
nawet jako pokrycie kładki.

SCHODY
Deska konstrukcyjna megawood®

przekonuje odpornością na warunki
atmosferyczne i stabilnością.

ASORTYMENT PRODUKTÓW – PROGRAM DREWNA KONSTRUKCYJNEGO 

DREWNO KONSTRUKCYJNE Dł: 360 cm
OKRĄGŁE |  KWADRATOWE |  
OŚMIOKĄTNE |  OWAlNE 
Ø 90 mm | 90 x 90 mm | 
90 x 90 mm | 90 x 60 mm

Drewno konstrukcyjne –
elementy systemowe

DONICA
100 x 100 cm
rozmiary indywidualne
na zamówienie

PIASKOWNICA
wykonanie indywidualne,
na zamówienie

OGRODZENIE
Elementy ogrodzenia z 
deski konstrukcyjnej
megawood® i betonu:
kombinacja na wieki

DESKA KONSTRUKCYJNA  
40 x 112 mm / Dł: 360 cm
40 x 145 mm / Dł: 420 cm

KOlORY

KOlORY

ŁAWKA
40 x 112 mm, 
Długość całkowita: 180 cm

KOlORYKOlORYKOlORY
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PROFIl ROMBOWY 
20,5 x 81 mm / Dł: 420 cm

Stal szlachetna V2A i
Stal szlachetna czerniona V2A

Przykłady zastosowań profilu rombowego 
oraz pomoc montażową znaleźć można pod 
kodem QR obok lub w internecie pod 
adresem www.megawood.com/153

Drewno konstrukcyjne megawood® jest 
stabilne, odporne na warunki atmosferyczne 
i wytrzymałe. Z elementów systemowych
można wykonywać piaskownice, podniesione
grządki lub ogrodzenia na pojemniki na
śmieci aż do całych zadaszeń*. Nowy profil
rombowy umożliwia atrakcyjne okładziny
drewniane, można go mocować w sposób 
widoczny, za pomocą śrub, lub w sposób 
niewidoczny, za pomocą klipsa. 

* Stosuj się przy tym do wszystkich przepisów prawa  budowlanego.

KOlORY
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„Drewno pomyślane szerzej” – Taką filozofię widać nie tylko 
w naszychróżnorodnych produktach tarasowych i ogrodowych.
Nasz materiał megawood® znaleźć można teraz też
na przewiewnych wysokościach elewacji. 
Całe nasze doświadczenie i wszystkie zalety
materiału przyczyniają się przy tym do ochrony
budynku.

System elewacji megawood® stawia czoła
wszystkim żywiołom. Jest hydrofobowy, 
wytrzymały i przede wszystkim długowieczny.
Warianty paneli o różnych szerokościach i 
powierzchniach zdobią budynek, ochraniają 
izolację, spełniając w ten sposób wymogi 
energetyczne i ekologiczne stawiane nowo-
czesnym budowlom. Oczywiście, jak zawsze
„systemowo”: Nasze dopasowane profile i kąty
ścienne umożliwiają szybki montaż na zatrzask, 
pozostawiając przestrzeń na izolację i wentylację.

System elewacji megawood® nadaje się w równej mierze do renowacji
i budowy od podstaw w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym.

Dowiedz się więcej pod: www.megawood.com/139

ElEWACJA Z WŁÓKIEN NATURAlNYCH >
Cud montażowy teraz również w megawood®

Ingwer

LorBeer

seL grIs

Dostępne także w kolorach Varia czarna 

czekolada, Varia szary i Varia brązowy.
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Cały asortyment wszystkich kolorów i powier-
zchni znaleźć można na naszej stronie 
internetowej oraz w broszurze o elewacjach. 
www.megawood.com/154



System tarasowy

17 x 72 mm

Dł: 360 cm

17 x 72 mm

Dł: 360 cm

17 x 72 mm

Dł: 360 cm

17 x 72 mm

Dł: 360 cm

17 x 72 mm

Dł: 360 cm

17 x 72 mm

Dł: 239,5 cm

21 x 145 mm

Dł: 300/360/420/480/540/600 cm

21 x 242 mm (Jumbo)

Dł: 420/480/600 cm

21 x 195 mm

Dł: 420/480/600 cm

21 x 145 mm

Dł: 300/360/420/480/540/600 cm

21 x 242 mm (Jumbo)

Dł: 300*/360*/420/480/540*/600 cm

21 x 145 mm

Dł: 300/360/420/480/540/600 cm

21 x 242 mm (Jumbo)

Dł: 300/360/420/480/540/600 cm

21 x 242 mm

Dł: 360/420/480/540/600 cm

25 x 293 mm

Dł: 360/420/480/540/600 cm

21 x 295 mm

Dł: 239,5 cm

BRĄZOWY NATURALNY

BRĄZOWY ORZECH

SZARY BAZALT

BRĄZOWY LAWA

SZARY ŁUPEK

VARIA CZARNA CZEKOLADA

VARIA BRĄZOWY

VARIA SZARY

BRĄZOWY NATURALNY

BRĄZOWY ORZECH

SZARY BAZALT

BRĄZOWY LAWA*

SZARY ŁUPEK*

MUSKAT

TONKA

NIGELLA

CARDAMOM

SEL GRIS

LORBEER

INGWER

8 mm

5 mm

8 mm

5 mm

5 mm

5 mm

Listwa

fugowa z

wpustem

Profil

spoinowy

P5

Listwa

fugowa z

wpustem

nie

nie

Profil

spoinowy

P5

DESKI TARASOWE Wymiary Spoina Kolory

ClASSIC

ClASSIC VARIA

SIGNUM

DYNUM

lITUM

Rady i wskazówki dotyczące pielęgnacji
znaleźć można w karcie tarasu lub w
internecie pod www.megawood.com/145

* tylko Premium Plus

PREMIUM/PlUS

PŁYTY KAMIENNO-DREWNIANE

listwa- 
brzegowa

Profil 
spoinowy

5656



 
BRĄZOWY 
NATURALNY 

SZARY ŁUPEK BRĄZOWY 
ORZECH 

MUSKAT

SZARY BAZALT 

TONKA

BRĄZOWY
LAWA 

Wszystkie artykuły z naszego asortymentu
znaleźć można w projekcie budowy pod 
www.megawood.com/157

CARDAMOM NIGELLA LORBEER

SEL GRIS INGWER VARIA
BRĄZOWY VARIA SZARY VARIA CZARNA

CZEKOLADA

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stal szlachetna

Aluminium

Tworzywo sztuczne

Stal szlachetna V2A

szczotkowana

Ø 34 mm 0,25 W; 24 V DC IP67

Ø 60 mm 0,5 W; 24 V DC IP67

H: 21 mm; B: 62 mm

24 V DC IP65

L: 360 cm; 27 W

L: 480 cm; 36 W

L: 600 cm; 45 W

105 x 21 mm

Dł: 200 cm

BElKI KONSTRUKCYJNE

40 x 60  mm | Dł: 360 cm

FIX STEP NASADKA

79 x 58 x 63 mm

FIX STEP OCHRANIACZ 

KOMFORTOWY do tłumienia kroków

FIX STEP ADAPTER STANDARDOWY

116 x 60 x 55 mm

FIX STEP PŁYTA STANDARDOWA

270 x 180 x 71 mm

10 lumen  na punkt świetlny

28 lumen na punkt świetlny

dwie wersje pokrycia dla

zabudowy poziomej i pionowej

729 lumen na lampę liniową

972 lumen na lampę liniową

1.215 lumen na lampę liniową

(200 lumen za metr bieżący)

poprawia wentylację z tyłu tarasu i

chroni podbudowę przed wilgocią

BElKI KONSTRUKCYJNE

40 x 60  mm | Dł: 360 cm

OCHRANIACZ GUMOWY

60 x 100  mm

Grubość: 3/10 /20 mm

JEDNOCZĘŚCIOWA ZAPADKA

Ułatwienie montażu przy użyciu

narzędzia „ZAMMER“

megalite Wymiary + dane techniczne Materiał Cechy szczególne

FIX STEP

    
      

  

KRAWĘŻNIK

BETONOWY

PODKONSTRUKCJA

KRATKA WENTYlACYJNA

Wskazówka: Lampy zawierają wbudowane diody LED klasy A++ do A.
Diod w lampach nie można wymieniać.
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LIMES System  
ogrodzeniowy

90 x 60 mm

Dł: 178,6 cm

40 x 112 mm

Dł: 178,6 cm*

Ø 90 mm

Dł: 220 / 270 cm

90 x 90 mm

Dł: 220 / 270 cm

90 x 90 mm

Dł: 220 / 270 cm

90 x 60 mm

Dł: 220 / 270 cm

270 x 35 mm

Dł: 160,2 / 180,5 /

210 cm

239 x 6 mm

Dł: 158,4 / 

210 cm

OWAlNY

PROSTOKĄTNY

OKRĄGŁY

KWADRATOWY

OŚMIOKĄTNY

OWAlNY

AUGUSTA

karbowane

COlONIA

gładkie

BRĄZOWY LAWA

SZARY ŁUPEK

BRĄZOWY LAWA

SZARY ŁUPEK

INGWER

SEL GRIS

LORBEER

Kształt Wymiary Kolory Wyposażenie

STEINHOlZPlATTEN

RYGIEl*

SŁUPEK*

PANElE**

ŁĄCZNIK RYGlOWY

PŁYTA

FUNDAMENTOWA

UCHWYT DO

PANElI

lISTWA PROFI-

lOWA TYPU H

2 CZĘŚCIOWY

(SŁUPEK/RYGIEl)

Stal czerniona

w tym śruby

M6 x 30

120 x 120 mm

w tym śruby 

M8 x 80, ocynkowane

do paneli

karbowanych

16 sztuk w polu,

stal szlachetna

38 x 30 mm

Dł: 156,6 / 178,6 / 

190 cm

BRĄZOWY LAWA

SZARY ŁUPEK

Zestaw na 1 pole ogrodzenia zawiera Wskazówki

2 rygle ze stali szlachetnej

wraz z mocowaniem słupka

1 listwę wpuszczaną

7 paneli Augusta

łącznie z wyposażeniem

0% do 10 % nachylenia bez konieczności 
przycinaniaskośnego paneli.

Słupki należy nabyć osobno. Można kombinować 
z dowolnym innym systemem słupkowym.

25 lAT 

GWARANCJI  
przeciwko rozkładowi w glebie

**System ogrodzeniowy LImES można na przykład kombinować również z
akrylem lub ze szkłem bezpiecznym wielowarstwowym. Części takie można
nabyć w handlu branżowym.

*W programie drewna konstrukcyjnego
dostępne również o długości 360 cm

SYSTEM 
OGRODZENIOWY

RYGIEl STAl 
SZlACHETNA
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ElEMENT OGRODZENIA 

COlONIA

Panel Colonia, 7 sztuk

Rozstaw osiowy: maks. 190 cm

(owalny słupek 187 cm)

Wysokość w polu: maks. 185 cm

ElEMENT OGRODZENIA 

AUGUSTA

Panel Augusta, 7 sztuk

Rozstaw osiowy: maks. 190 cm

(owalny słupek 187 cm)

Wysokość w polu: maks. 185 cm

DRZWI /  BRAMA

1.020 x 1.850 mm

Odrzwia: 112 x 200 cm

Wysokość całkowita odrzwi: 270 cm

PANEl

dostępne oba warianty paneli

UWAGA

Odrzwia połączyć ze słupkami

siłowo za pomocą 5 śrub 

M8 x 80 na stronę a następnie 

razem zabetonować 

ZGODNIE Z UKSZTAŁTO-

WANIEM TERENU 

STOPNIOWO

ZABUDOWA KĄTOWA

ZGODNIE Z UKSZTAŁTO-

WANIEM TERENU UKOŚNIE

OGRODZENIE POZIOME

ASCANIA

Rygiel (zmienna kwota)

Rygiel owalny: 90 x 60 mm

Rygiel prostokątny: 40 x 112 mm

Dł: 178,6 cm

Rozstaw osiowy: maks. 190 cm

Wysokość w polu: maks. 185 cm 

ElEMENT OGRODZENIA

AUGUSTA Z RYGlEM ZE

STAlI SZlACHETNEJ

Panel Augusta, 7 sztuk

Rozstaw osiowy: maks. 190 cm

(owalny słupek 187 cm)

Wysokość w polu: maks. 185 cm

ZAUNVARIANTEN

DRZWI / BRAMA WARIANTY ZABUDOWY

70 cm

Wydawca: NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG, Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Niemcy
Koncepcja/nadanie/układ: toolboxx-media, Magdeburg, Niemcy
Tekst: toolboxx-media, Stefanie Härtel
Twórcy ilustracji: C. Wolf, S. Deutsch, H. Weidhase, S. Johanson, T. Lein, T. Gasparini, H. Eichler, T. Ebert, Produktfotografie-24 GmbH,
I. Mäteling, K. Führer, P- Stark, Holz-Speckmann GmbH & Co. KG, ohenze – Fotolia, Yuriy Bucharskiy – istock
Może ulec zmianie. Kolory i grafika mogą się różnić ze względu na technologię druku.
Wydanie: I edycja polska 2020 

INGWER SEL GRIS
BRĄZOWY
LAWA 

LORBEER SZARY ŁUPEK



www.megawood.com

Markery
TWÓJ HANDlOWIEC BRANŻOWY MEGAWOOD® INTERAKTYWNIE 

Za pomocą aplikacji megaplaner dla iOS i Android zbudujesz wirtualnie
taras megawood® przed swoim domem. Podaj po prostu wymiary 
swojego wymarzonego tarasu, a otrzymasz indywidualny projekt budowy!
Oglądaj swój nowy taras megawood® z każdej strony: od podkonstrukcji
do desek tarasowych. Ustaw po prostu tę stronę z markerem w miejscu,
w którym ma powstać Twój taras, zeskanuj marker za pomocą smartfonu
lub tabletu, a zobaczysz Twój nowy taras na żywo i w 3D. Marker do 
wydrukowania znajdziesz też pod www.megawood.com/118


