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EXODALLE 
KARTA PRODUKTU NR: EXO/ 01-2012 
wydanie 1/2012 

 

PREZENTACJA 

 

EXODALLE jest drewnianą płytą w systemach podłóg podniesionych na wspornikach stałych oraz 
regulowanych. Płyty przeznaczone są do sosowania na zewnątrz pomieszczeń do ruchu pieszego. 
 

SKŁAD 

 
EXODALLE jest produkowany z drewna egzotycznego Massaranduba (Manilkara spp.). Kolorystyka tego 
drewna jest barwna: od ciemnoczerwonego brązu do lekko purpurowego. Kolor pogłębia się do 
mahoniowego i patynuje na kolor szary. Ma bardzo jednolitą, niezbyt widoczną strukturę, prawie bez 
różnic kolorystycznych. Posiada bardzo wysoką odporność na ścieranie, uderzenia oraz uszkodzenia 
mechaniczne i warunki atmosferyczne. Jest bardzo odporne na działanie chemikaliów. 
 

WŁAŚCIWOŚCI 

 

Rozmiar płyty:  500 x 500 mm 
Grubość płyty:  38 mm 
Układ:   7 klepek tworzących powierzchnię 
   2 klepki tworzące podkład 
Grubość klepek: 19 mm 
Szerokość klepek: 68 mm 
Ilość łączników użytych do montażu: 28 szt. (stal nierdzewna) 
 

STANDARDY PRODUKCJI 

 
waga płyty:   7,0 kg (28 kg/m²) 
ilość płyt w opakowaniu: 4 szt. (1 m²) 
ilość opakowań na palecie: 36 szt. 
ilość m² na palecie:  36 m² 

 

ZASTOSOWANIE 

 

EXODALLE jest używany na tarasach, balkonach, dachach, dziedzińcach i innych obszarach 
przeznaczonych do ruchu pieszego. Zapewnia szybkie, łatwe i trwałe wykonanie powierzchni użytkowej 
w systemie podłogi podniesionej. 
 

WYKONANIE 

 

Układanie płyt EXODALLE należy rozpocząć od jednego z narożników zabudowywanej powierzchni. 
Płyty układa się na wyregulowanych (wypoziomowanych) wspornikach ustawionych pod jej narożnikami. 
EXODALLE  można docinać do nietypowych kształtów pamiętając o użyciu wkrętów ze stali 
nierdzewnej do łączenia mniejszych fragmentów płyty. Podłogi z płyt  EXODALLE można łatwo 
zdemontować w celu przeprowadzenia konserwacji powierzchni pod płytami jak i samych płyt. 
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FORMA DOSTAWY I MAGAZYNOWANIE 

 

Płyty EXODALLE są dostarczane w kartonowych opakowaniach zbiorczych na palecie. Należy je 
przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem oraz 
przemieszczeniem podczas jazdy. Palety, opakowania zbiorcze i pojedyńcze płyty należy składować na 
równym podłożu. W trakcie składowania chronić przed zawilgoceniem. 
 

CERTYFIKATY 

 

Zakład produkcyjny posiada certyfikat na system zarządzania jakością:  
BS EN ISO 9001:2008 

BS EN ISO 14001:2004 

 

UWAGI 

 
Produkt nie zawiera substancji, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska naturalnego i jest 
zgodny z ogólnie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 


