


Das sind die ausgewählten Innovationen 2015 & 2016

Die zehnköpfige Jury mit Experten aus Design, Architektur, Raumausstattung, 
Presse und Immobilienwirtschaft hat die Produkte auf kategoriespezifische 
Kriterien hin überprüft und unter folgenden Aspekten ausgewählt: Relevanz für 
die verschiedenen Zielgruppen, technologische Neuerungen, Designkonzept und 
Qualität.

Selected Innovations 2015 & 2016

A jury of ten experts from the fields of design, architecture, interior design, the 
media and the property market assess the products in the respective categories 
according to specific criteria, including their relevance for the various target groups, 
technological innovation, design concept and quality.
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System iDecking nie przewiduje 
zastosowania gwoździ, klejów 
i przekładek. W rezultacie 
podłoga jest idealnie gładka, 
wolna od widocznych połączeń 
i fug między panelami co 
gwarantuje po montażu podłogę 
bardzo trwałą i stabilną.

System iDecking jest praktyczny 
ponieważ z łatwością 
dostosowuje się do naturalnego 
ruchu drewna. Każdy panel 
podłogi doskonale dopasowuje 
się do innych co zapobiega 
powstawaniu szczelin.

System iDecking upraszcza 
montaż podłogi bez stosowania 
kleju. Podłoga po prostu 
zatrzaskuje się bez konieczności 
zastosowania gwoździ czy 
skomplikowanych narzędzi. 
Rezultat to mocniejsza i 
ładniejsza podłoga!
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DURO jest systemem innowacyjnym 
i ekologicznym opracowanym przez 
iDecking z niesamowitą dokładnością 
i zdolnoscią do poszanowania Matki 
Natury i środowiska: nie ścina się 
drzew do produkcji podłogi.

DURO jest to materiał, który 
zawiera w większości plewy i łuski 
ziarnka ryżu, które w połączeniu 
z innymi skladnikami i poddane 
odpowiedniemu procesowi dają 
w rezultacie materiał podłogowy 
niezwykle solidny, trwały i solidny.

DURO jest bez wątpienia najlepszym 
wyborem na podłogę, przyjaznym 
dla środowiska naturalnego w 100% 
przetworzony.



System iDecking 
nie wymaga dużej 
ilości zabiegów 
k o n s e r w u j ą c y c h , 
redukuje okresowe 
pielęgnacje podlóg i 
tarasów.

System iDecking 
konstruując innowacyjne 
materiały eliminuje 
wszystkie problemy 
związane z konserwacją 
podłóg i tarasów 
wykonanych z drewna.
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Czas to pieniądz!!!

Proces motażu w systemie 
iDecking jest pięć razy 
krótszy niż w systemach 
tradycyjnych. 

Zwiększa łatwość 
instalacji, co eliminuje 
możliwości powstania 
jakichkolwiek błędów 
podczas instalacji 
oraz zmniejsza koszty 
montażu.
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Coffee

Teak

White

AgedTerraClear

D
uro

K
olory jakie tylko chcesz!

Oto kolejna dobra wiadomość!

Duro to rewelacyjny materiał, który może być przetwarzany, 
barwiony i traktowany dokładnie w ten sam sposób jak 
drewno.

iDecking Revolution oferuje szeroki wybór kolorów dla 
tarasów i dla wnętrz. Dzięki zróżnicowaniu kolorystycznemu 
doskonale prezentuje się w nowoczesnych aranżacjach 
wnętrz co daje wiele możliwości dekoracyjnych!

Oprócz normalnie dostępnych kolorów, produkujemy 
również specjalne kolory na życzenie!





Jak to działa?

iDeck można ułożyć za pomocą stóp!



EASYCLICK
EASYCLICK
EASYCLICK Czy przypuszczaliście kiedyś, że można położyć podłogę 

używając nacisku tylko waszych stóp?



EasyClick system
EasyClick to system, który umożliwia instalację podłóg tylko naciskiem własnej stopy. Stosując 
opatentowane, solidne i elastyczne materiały oraz specjalne uchwyty dostępne w EasyClick 
anulują ryzyko błędu podczas instalacji, drastycznie skracają czas montażu i gwarantują ogólną 
stabilność wykonywanej pracy.

EasyClick jak działa?

System EasyClick składa się z konstrukcji nośnej specjalnych nośników, które są sercem patentu. 
Oprócz układania podlóg w tradycyjny sposób, system ten umożliwia również odwrócić kierunek
układania listwy o 360 stopni.

Główne zalety systemu easyCliCk:
•	 Instalacja	5	razy	szybciej	niż	tradycyjne	systemy

•	 Brak	srub,	klejów	lub	klipów	tradycyjnych

•	 Zero	ryzyka	popełnienia	błedów	w	montażu

•	 Zero	stresu	fizycznego

•	 Zero	zużycia	wody

•	 Większa	wytrzymalość	całkowitego	oporu

•	 System	samoblokujący	i	stabilny.



System iDecking narodził się z doświadczeń zdobytych 
przez budowniczych i architektów, którzy musieli 
na bieżąco radzić sobie z trudnymi sytuacjami 
wynikającymi z niedoskonałości materiałów.

System iDecking EasyClick eliminuje problemy 
zwiazane z montażem desek do ich podstawowych 
struktur, co zapewnia system ich łączenia, który jest 
szybki, prosty i bez czasochłonnego klejenia.

System ten pozwala ułożyć podłogę bez większego 
wysiłku. Jest prosty, łatwy i solidny oraz pozwala 
uniknąć błedów w montażu.

Kącik Dla Profesjonalistów
Bye Bye 
ból!!!



iJack rozwiązuJe problem rozszerzalności !

iJac
dostępny na DURO EasyClick i EasyChange

CLIPS EASY CLICK SYSTEM
KLIP A

Główny panel dołączany jest do 
konstrukcji bazowej co pozwala 
osiągnąc idealnie gładką powierzchnie..

example

AD AS

KLIP AD / AS (Połówka klipu A)

(Połówka klipu A)
Klip ten używa się w przypadku gdy nie 
można zastosować klipu A

example

KLIP B

Klip ten używa się do montażu paneli w 
pozycji poziomej co zapewnia szybki i 
łatwy montaż.

example

BD BS

KLIP BD / BS (Połówka klipu B)

Klipy te pozwalają na montaż paneli w 
pozycji pionowej i poziomej. Używa się ich 
gdy nie ma możliwości użycia Klipu B.

example

CLIP BS + AD

CLIP AS + BD

CLIP BD + BD or BS + BS

Inne kombinacje montazu klipow - EasyClick







EASYCHANGE
EASYCHANGE
EASYCHANGE

2. Usuń i wsuń ponownie deskę1. Obróć kluczyk

MONTAŻ I DEMONTAŻ
Czy myśleliście, że można samemu usunąc lub wsunąc deskępodłogową w 

dowolnym punkcie na podłodze bez używaniasrubokretu?



EasyChange system
iDecking stworzył unikalny w świecie system Easy Change, który daje mozliwość montażu 
podłóg bez konieczności uciekania się do wyspecjalizowanego personelu. Do montażu podłóg 
potrzebny jest tylko odpowiedni kluczyk.

Easy Change System tak jak Easy Click eliminuje użycie śrub, wiertarki czy kleju. Specjalna 
technika Easy Change anuluje ryzyko błędu podczas instalacji i zapewnia znaczne zmniejszenie 
czasu montażu a przedewszystkim poprawia jego ogólną stabilność.

JAK DZIAŁA SYSTEM EASY CHANGE? 

Easy Change System z zasadzie składa się ze specjalnej konstrukcji i specjalnych nośników 
“motylków”, które obracają się poprzez odpowiedni kluczyk. Dzięki niemu można obracać lub 
blokować deski podłogowe.

Jakie sĄ zalety easyCliCk ?
•	 Bardzo	łatwy	montaż	i	demontaż	reintegracji	z	jednej	listwy	w	dowolnym	punkcie	na	podłodze

•	 Zredukowany	czas	instalacji	nawet	o	50%

•	 Zwiekszona	 odporność	 techniczna,	 co	 gwarantuje	 eliminacje	 jakichkolwiek	 uszkodzeń	

mechanicznych

•	 Brak	śrub,	klejów	czy	klipów	tradycyjnych

•	 Zero	ryzyka	popełnienia	błedów	podczas	montażu.









Materiały
kompozyty i drewno



DURO
Duro - System ten jest najbardziej zaawansowanym technologicznie materiałem do podłóg i 
ścian wentylowanych. System iDecking został opracowany po latach badań laboratoryjnych 
i studiów w tej dziedzinie. Jego skład jest ściśle tajny. Głównym jego składnikiem są łuski z 
ziarnka ryżu – które są naturalnym odpadem z rolnictwa połączone z surowym polimerem. 
Materiał ten posiada niesamowite właściwości mechaniczne, jest wydajny i skraca czas obróbki.

Wygląd:

Duro jest materiałem lekkim, funkcjonalnym , estetycznym dla oka i gładkim w dotyku. 
Poddanie recyklingowi tego tworzywa pozwala na wyodrębnienie z niego weglowodorów w 
całości do wykorzystania w przemyśle. Deski podłogowe Duro można montować w systemach 
EasyClick i EasyChange dostępnych w różnych wariantach.

zasaDnicze i GŁowne korzYsci Duro.

•	 Ekologiczny	w	100	%	recykling	materiałowy
•	 Wymaga	minimalnej	konserwacji
•	 Maksymalna	twardość	i	wytrzymalość
•	 Pełna	gama	kolorów
•	 Idealna	gładkość	powierzchni
•	 Solidna	odporność	na	czynniki	zewnętrzne
•	 Przeciwposlizgowa	i	wodoodporna
•	 Odporna	na	insekty	i	termity
•	 Licencja	przeciwpozarowa	klasy	B1



DURO
DURO
DURO

EasyClick EasyClick EasyChange

ALUMINIOWA KONSTRUKCJA 
BAZOWA mm. 25x50

DURO mm. 140x25x2800 
GŁADKI

DURO mm. 140x25x2800 
ANTYPOŚLIZGOWY

DURO mm. 125x25x2800
GŁADKI

ALUMINIOWA KONSTRUKCJA 
BAZOWA

mm. 21x62

ALUMINIOWA KONSTRUKCJA 
BAZOWA

mm. 21x62

Czy przypuszczaliście kiedyś, że z łusek ziarna ryżu 
można produkować najbardziej innowacyjne, 
ekologiczne i odporne na działanie czynnikow 

mechanicznych podłogi?







IDecking System prezentuje jeszcze bardziej zaawansowaną i ekskluzywną wersję swojego 
materiału uzyskanego z obróbki ziarnka ryżu: DUROExcellence. Produkuje się je z 
czystego PVC i łuski zairnka ryżu, która jest zabarwiona pigmentami ekologicznymi jeszcze 
prezd rozpoczęciem produkcji klepki podłogowej co zapewnia orginalny i etruskowy efekt 
koloru podłogi. Wieloletnia praktyka i doświadczenie w obróbce ryżu charakteryzuje się 
wytrzymałością i najwyzszą jakością deski podłogowej, odporną na zarysowania i otarcia.
DUROExcellence dostępny jest w trzech kolorach: TEAK, TERRA, IVORY WHITE
W gamie koloru tekowego i ziemistego DUROExcellence jest materiałem w 100% 
ekologicznym a przede wszystkim surowcem odnawialnym, który można uprawiać bez szkody 
dla środowiska. DUROExcellence jest bardzo naturalny w dotyku i ma większą żywotność od 
podłóg drewnianych. Gwarantuje również wysoką odporność na warunki atmosferyczne. 

Jakie są GŁówne zaletY DURO Excellence ?

•	 Dostępność	w	trzech	kolorach
•	 Niskie	koszty	utrzymania
•	 Trwałość	i	wysoka	jakość
•	 Wysoka	odporność	na	działanie	czynników	atmosferycznych
•	 Odporność	pożarowa	klasy	B1	–samogasnąca
•	 Odporność	 na	 bezpośrednie	 działania	 termitów,	 owadów	 i	 grzybów													
powodujących	zgniliznę

•	 Wytrzymałość	na	pęknięcia,	swoboda	chodzenia	boso

DUROExcellence 



TEAK COLOR
wood grain effect

Tensile strenght at break 35.1 N/mm2

Elongation at break 3%
Thermal conductivity 015 W / (mk)
Density ca 1280Kg/m3

Nail withdrawal test ASTMD 6117 105 N
Screw withdrawal test ASTMD 6117 312 N
Humidity behaviour very low humidity absorption 

no dimensional change
Water absorption very low humidity absorption 

no dimensional change
0,26% 
ASTM D570

Linear expansion at 40°C Temperature 0,13%

MATERIAL CHARACTERISTICS

Formaldehyde emission <0,01mg per m3 per hour

EMISSION TEST 
(TUV SINGAPORE, SEPTEMBER 2010)

DEHP (Di-ethylhexylphtalate) <0,003mg per m3 per hour
DBP (di-n-butylphtalate) <0,003mg per m3 per hour
BBP (Benzybutylphtalate) <0,003mg per m3 per hour
Fire Behaviour B1

PHTALATE EMISSION

RAW MATERIAL rice husks, virgin pvc

DURO
Tech Details

Slipperiness CEN/TS 15676 pass
Falling mass impact resistance EN 477 pass
Flexural properties EN 310 pass
Creep behaviour EN 15534 pass
Moisture resistance under cyclic test conditions EN 321 pass
Swelling and water absorption EN 317 pass
Linear thermal expansion ISO 11359-2 pass

Hamburg University TESTS

TERRA COLOR
wood grain effect

MOOR OAK
wood grain effect

DENIM
wood grain effect

SADDLE
wood grain effect

DARK CHOCO
wood grain effect

IVORY WHITE
wood grain effect

DOSTĘPNE KOLORY







ETHERNO    100% BAMBOO

iDecking Revolution to lider w ofercie firm produkujących deski podłogowe wykonane z 
bambusa. Innowacyjna technologia produkcji ETHERNO charakteryzuje się wyśmienitą 
wytrzymałością i bezproblemowością w jej utrzymaniu.
Bambus został zaklasyfikowany do rodziny traw, który rośnie znacznie szybciej niż drewno i 
jest obfitym zasobem na naszej planecie. Ponadto, warto zwrócic uwagę na aspekt ekologiczny 
materiału ETHERNO i jego certyfikaty CE i FSC. Sekrety kontrolowania procesu kompresji i 
koksowania stara się zoptymalizować proces produkcji tak aby był on trwały, solidny i odporny 
na czynniki zewnętrzne. ETHERNO Decking można zainstalować w systemie Easyclick oraz 
Easychange.

Jakie są GŁówne zaletY ETHERNO ?

•	 Ekologiczny	–100%	naturalny	bambus
•	 Produkt	z	certyfikatem	FSC
•	 Niskie	koszty	utrzymania
•	 Najwyższa	jakość	i	trwałość
•	 Wysoka	odpornośc	na	działanie	czynników	atmosferycznych
•	 Wytrzymałość	na	pęknięcia	–swoboda	chodzenia	boso
•	 Odporność	pożarowa	pierwszej	klasy
•	 Odporność	na	bezpośrednie	działania	termitów	,	owadów	i	grzybów	powo-
dujących	zgniliznę



BAMBOO
BAMBOO
BAMBOO

EasyClick EasyChange

ALUMINIOWA KONSTRUKCJA 
BAZOWA mm. 25x50

ETHERNO mm. 137x20x1850 
Gładka lub antypoślizgowa 

nawierzchnia

ETHERNO mm. 137x20x1850 
Gładka lub antypoślizgowa 

nawierzchnia

Podbudowa z aluminium 
mm.21x62

Bambus zaklasyfikowano do kategorii traw a dodatkowo rośnie 
szybciej niż drzewa!

To sprawia, że materiał ETHERNO ze znakiem CE i certyfikatem 
CSE gwarantuje, że są one przyjazne dla środowiska!







TEAK 
120x19 mm.

TEAK 
120x19 mm. 

EasyClick

ALUMINIOWA KONSTRUKCJA 
BAZOWA mm. 21x62

EasyChange

ALUMINIOWA KONSTRUKCJA 
BAZOWA mm. 25x50

IPE  90
90x25 mm.

EasyClick EasyChange

ALUMINIOWA KONSTRUKCJA 
BAZOWA mm. 25x50

IPE 90
90x25 mm. 

Drewniane tarasy i 
wentylowane ściany

DOSTĘPNA PODŁOGA GŁADKA LUB 
ANTYPOŚLIZGOWA

DOSTĘPNA PODŁOGA GŁADKA LUB 
ANTYPOŚLIZGOWA

DOSTĘPNA PODŁOGA GŁADKA LUB 
ANTYPOŚLIZGOWA

DOSTĘPNA PODŁOGA GŁADKA LUB 
ANTYPOŚLIZGOWA

ALUMINIOWA KONSTRUKCJA 
BAZOWA mm. 21x62



WOOD
WOOD
WOOD

IPE 140
140x25 mm.

ANGELIM AMARGOSO
120x21 mm.

ANGELIM AMARGOSO 
120x21 mm.

EasyClick EasyChange EasyClick EasyChange

IPE 140 
140x25 mm.

Oferta iDecking system obejmuje także 
wysokiej jakości drewno: teakowe, 
ipe, angelim, w pełni poszanowania 
najnowszych przepisów prawnych.

DOSTĘPNA PODŁOGA GŁADKA LUB 
ANTYPOŚLIZGOWA

DOSTĘPNA PODŁOGA GŁADKA LUB 
ANTYPOŚLIZGOWA

DOSTĘPNA PODŁOGA GŁADKA LUB 
ANTYPOŚLIZGOWA

DOSTĘPNA PODŁOGA GŁADKA LUB 
ANTYPOŚLIZGOWA

ALUMINIOWA KONSTRUKCJA 
BAZOWA mm. 21x62

ALUMINIOWA KONSTRUKCJA 
BAZOWA mm. 21x62

ALUMINIOWA KONSTRUKCJA 
BAZOWA mm. 25x50

ALUMINIOWA KONSTRUKCJA 
BAZOWA mm. 25x50



Clear Coffee Teak Aged White Terra

DURO ETHERNO

mm. 25x70

mm. 20x140

Ipe 90

mm. 25x90

Amargoso

mm. 21x120mm. 10x95

Teak Ipe 140

mm. 19x120 mm. 25x140

Wykończenia

DURO profil Step dla systemu EasyClick
Profil ten pozwala budować etapy lub ramki 
dla “Deck” bardzo łatwo

DURO - dostarczany jest do klienta w formie naturalnej. Ewentualnie może być wykonany jeden z zabiegów konserwujących 
zewnętrznych i wewnętrzych powierzchni materiałów. Dzięki wykorzystaniu nanotechnologi podłogi nie wymagają dużej 
ilości czynności pielęgnacyjnych. Dzięki specjalnej powłoce Duro sa odporne na plamy, brud i kurz co zdecydowani

Konserwacja i zabiegi pielęgnacyjne



iDecking Revolution

iDecking Revolution to firma, która specjalizuje się sektorze podłóg i elewacji z drewna, firma ta 
stosuje najnowsze technologie. Lata badań i wieloletnia współpraca z architektami juz na etapie 
projektowania pozwoliła nam na rozwiązania głównych problemów budowlanych. Pomogło w tym 
nowoczesne wzornictwo, kolorystyka, nowe niedostepne gatunki drewna i sposoby konserwacji. 

• Czy przypuszczaliście, że można ułożyc podłogę zwyczajnie za pomocą stóp?
• Czy przypuszczaliście, że można ułożyc podłogę bez użycia śrubokręta?
• Czy przypuszczaliście kiedyś, że z łusek ziarna ryżu można produkować najbardziej 

innowacyjne, ekologiczne i odporne na działanie czynnikow mechanicznych podłogi?

Z iDecking Systemem mozna wszystko!

Nasze opatentowane systemy w EasyClick i EasyChange z rewolucjonizowały i uprościły metody 
instalacji czy montażu gwarantując maksymalną oszczedność czasu.

DURO – innowacyjny materiał w 100% z recyklingu, charakteryzujący się niezykła twardością, 
solidnoscią wytrzymałością i odpornością na mechaniczne uszkodzenia nawierzchni.





FAQ
FAQ
FAQ

iDeck srl
S.S. Cassia Km. 62,200 - 01019 - Vetralla (VT) - ITALY

info@idecksystems.com - www.idecksystems.com

Duro z czego jest wykonany?
DURO składa się z mieszaniny polimerow pierwotnych PVC i prztworzonych odpadów rolniczych (łuski ziarnka 
ryżu). Przebieg tego przetwarzania jest ścisle tajny.

oBrÓBka DURO? 
Materiał ten traktuje się w taki sam sposób jak drewno. Może być poddawany obróbce mechanicznej, obróbce 
hydrotermicznej lub obróbce chemicznej.

Jak pielęgnować podłogę? 
Pielęgnujemy podłogę wykonaną z materiału Duro tak jak zwyczajną drewnianą podłogę. W przypadku plamy 
z tłuszczu lub innego pochodzenia zabrudzeniami najlepiej natychmiast interweniować i usunąc je za pomocą 
środków czyszczących. Jesli to nie wystarczy, w razie potrzeby można usunąc jakiekolwiek plamy papierem 
ściernym 40 – 60 mm, zawsze i tylko w kierunku włókien. Aby ułatwić czyszczenie i pielęgnację podłóg można 
pokryć ją cienką warstwą lakieru.

Duro jest materiałem w 100% ekologicznym, uzyskanym dzięki recyklingowi. Jego podstawowym materiałem 
są łuski ziarnka ryżu. Proces produkcji ryżu jest zdecydowanie krótszy niż kontrolowany proces obróbki drewna. 
Ponadto łuski ryżu to proces uboczny w jego produkcji. Dotychczas łuski te, były spalane przez co zwiekszała się 
produkcja CO2.
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