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zaprojektowane,
by cieszyć się życiem



www.driftwood.pl

tarasy nowej
generacji

deska klasyczna   l   dąb bielony

dwa   l   trzy



www.driftwood.pl

deska rustykalna   l   dąb marino

cztery   l   pięć

deski millboard
nie zawierają dodatku

drewna



www.driftwood.pl

Deski Millboard są równie piękne 

jak prawdziwe drewno, jednak 

pozbawione wielu jego wad, 

niezwykle uciążliwych

w zastosowaniach zewnętrznych.

deska klasyczna   l   dąb złocony

sześć   l   siedem

…lecz oddają zawarte 
w naturalnym  drewnie 

piękno i urok



www.driftwood.pl osiem   l   dziewięć

źródło inspiracji

Twórz projekty inspirowane 

różnorodnością 

i wszechstronnością 

desek Millboard.
deska klasyczna   l   dąb negro

deska klasyczna   l   dąb złoconydeska klasyczna   l   dąb bielony



dziesięć   l   jedenaście

daj się ponieść wyobraźni…

www.driftwood.pl

Dzięki deskom Millboard w pełni wykorzystasz przestrzeń. 

Są idealne dla tak wielu zastosowań…

Ograniczyć Cię może tylko Twoja wyobraźnia...

deska klasyczna   l   dąb palony



www.driftwood.pl

Wykorzystaj możliwości 

oferowane przez deski 

Millboard: wygląd, komfort,

atmosferę…

stworzone, 
by budzić
kreatywność

deska rustykalna   l   dąb vintage

dwanaście   l   trzynaście
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deska klasyczna   l   dąb palony deska klasyczna  l  dąb złocony deska klasyczna   l   dąb bielony

właściwie bezobsługowe

Deski Millboard nie zawierają dodatku drewna, 

dlatego też nie porastają glonami.

Dzięki nieprzepuszczalnej powłoce, 

deski te w odróżnieniu od drewna,

są odporne na plamy z żywności i napojów, 

nie wypaczają się i nie gniją.

Unikalna powłoka Lastane®, którą pokryte 

są deski Millboard, jest niezwykle odporna

na ścieranie oraz na działanie promieniowania UV.

czternaście   l   piętnaście

deska klasyczna   l   dąb marino



www.driftwood.pl

Wyjątkowa powłoka Lastane® o wyczuwalnej 

fakturze i dużej elastyczności, otrzymała najwyższą 

klasyfikację właściwości antypoślizgowych i posiada 

certyfikat zgodności z normą BS7976.

szesnaście   l   siedemnaście

znakomite 
właściwości

antypoślizgowe

deska bezpieczna   l  dąb palony
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deska klasyczna   l   dąb złocony

osiemnaście   l   dziewiętnaście

przyjazne
środowisku
Do produkcji desek Millboard 

nie używa się drewna, 

a z powodzeniem mogą 

one zastąpić drewniane deski 

tarasowe. W ten sposób chroniony 

jest naturalny drzewostan.

Użycie surowców naturalnych 

w procesie produkcji jest minimalne, 

a sam proces zużywa niewiele 

energii.

deska klasyczna   l   dąb złocony
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Każda deska Millboard jest ręcznie 

wykańczana, by wiernie 

odzwierciedlać wygląd naturalnego 

drewna.

Wszystkie deski, niezależnie

od rodzaju, doskonale komponują

się z otoczeniem.

deska rustykalna   l   dąb vintage

dwadzieścia   l   dwadzieścia jeden

w harmonii z otoczeniem
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Po deski Millboard chętnie sięgają 

projektanci, architekci i wykonawcy,

zainteresowani są zarówno klienci prywatni, 

jak i korporacyjni, a także zarządcy 

ośrodków rekreacyjnych oraz władze 

lokalne odpowiedzialne za przestrzeń 

publiczną.

Bez względu na rodzaj zastosowania, 

deski Millboard to trafny wybór łączący 

estetykę i praktyczność.

przestrzeń 
publiczna 
prywatna 

biznesowa

deska rustykalna  l   dąb vintage

deska rustykalna  l   dąb vintage

deska klasyczna   l   dąb palony

deska rustykalna   l   dąb vintage

dwadzieścia dwa   l   dwadzieścia trzy

deska klasyczna   l   dąb złocony



www.driftwood.pl

Buduj piękne tarasy, balkony, 

schody, ogrody dachowe, 

deptaki, mosty, pływające 

pomosty, elementy małej 

architektury…

Millboard daje 

nieograniczone możliwości.

deska klasyczna   l   dąb złocony

dwadzieścia cztery   l   dwadzieścia pięć

deska rustykalna   l   dąb vintage deska rustykalna   l   dąb vintage deska klasyczna   l   dąb marino 

wszechstronność
zastosowań

deska klasyczna   l   dąb złocony deska klasyczna   l   dąb palonydeska rustykalna   l   dąb marino



kolekcja
millboard

deska rustykalna   l   dąb marino dwadzieścia sześć   l   dwadzieścia siedemwww.driftwood.pl
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deska klasyczna   l   dąb złocony

dąb palony

dąb marino

dąb kastano

dąb negro

dąb złocony

dąb bielony

dwadzieścia osiem   l   dwadzieścia dziewięć

dąb złocony dąb palonydąb kastano

deska 
klasyczna

176 x 3600 x 32mm

Deski Klasyczne Millboard,

odznaczające się gładkim wykończeniem  

o wyglądzie naturalnego drewna, dodadzą 

każdej przestrzeni stylu i elegancji.

Dostępne są w sześciu 

charakterystycznych kolorach.
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dąb vintage dąb vintagedąb vintage

deska 
rustykalna

200 x 3600 x 32mm

Te pełne uroku deski,

obdarzone charakterem i stylem,

dostępne są w trzech kolorach. 

Ich wygląd wzorowany jest

na wyselekcjonowanych, 

ponadstuletnich deskach dębowych,

dlatego mają w sobie ponadczasowe piękno.

dąb negro

dąb marino

dąb vintage

trzydzieści   l   trzydzieści jeden

deska rustykalna   l   dąb negro
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dąb złoconydeska bezpieczna   l   dąb palony

dąb palony

trzydzieści dwa   l   trzydzieści trzy

dąb złocony dąb złocony dąb złocony 

deska bezpieczna

200 x 3600 x 32mm

Deski Bezpieczne znajdują zastosowanie w miejscach wymagających 

szczególnego zabezpieczenia antypoślizgowego. Dzięki paskom o specjalnie 

uziarnionej fakturze można czuć się na nich wyjątkowo bezpiecznie.

Dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych.



dąb złocony

deska  
sygnalizacyjna

Deski te dodatkowo posiadają wybrzuszenia 

uformowane z powłoki Lastane®, dzięki czemu 

doskonale nadają się do oznaczania zmian poziomu 

nawierzchni i spełniają tym samym wymagania 

dotyczące dostosowania obiektów do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.

Deski Sygnalizacyjne montuje się równie łatwo, 

jak pozostałe deski Millboard. Dostępne są we wszystkich 

kolorach z oferty na indywidualne zamówienie.

146 x 2400 x 32/38mm

trzydzieści cztery   l   trzydzieści pięćdeska sygnalizacyjna   l   dąb złocony

dąb vintage

dąb negro

dąb kastano

dąb marino

dąb bielony 

dąb złocony

dąb palony 

www.driftwood.pl

deska sygnalizacyjna   l   dąb złocony



listwa kwadratowa   l   dąb palony listwa zaokrąglona   l   dąb złocony

listwy krawędziowe
Listwy Krawędziowe Millboard dają każdemu projektowi

stylowe wykończenie.

Dostępne w dwóch wersjach, zaokrąglonej i kwadratowej, 

Listwy Krawędziowe są nieocenionym dodatkiem w miejscach 

zmiany poziomu powierzchni i wszędzie tam, gdzie potrzebne 

jest eleganckie obramowanie. Dodatkowo pogrubiona, elastyczna  

powłoka Lastane® zapewnia doskonałą przyczepność.

Oba rodzaje listew produkowane są w wersji standardowej 

i elastycznej, we wszystkich kolorach desek Millboard.

dąb złocony

dąb palony

dąb bielony

dąb marino

dąb kastano

dąb negro

dąb vintage

trzydzieści sześć   l   trzydzieści siedemwww.driftwood.pl

podstopnica i listwa krawędziowa   l   dąb vintage

podstopnice
Podstopnice Millboard nadają projektom ostateczny szlif. 

Dzięki swojej elastyczności dają się wyginać, co umożliwia 

budowanie konstrukcji w rozmaitych kształtach.

Dostępne są we wszystkich kolorach desek Millboard.

deska klasyczna   l   dąb złocony



deska rustykalna   l   dąb marino trzydzieści osiem   l   trzydzieści dziewięć

wybór Starannie dobrane kolory 

i faktura desek Millboard nadają 

niepowtarzalny charakter 

zarówno nowoczesnym, 

jak i tradycyjnym projektom.

dąb palony

dąb marino

dąb złocony

dąb bielony dąb marino

dąb vintage

dąb negro dąb negro

dąb kastano
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mocowanie durafix

czterdzieści   l   czterdzieści jeden

deska klasyczna   l   dąb  złocony

Wyjątkowy system mocowania Millboard Durafix stanowią wkręty ze stali nierdzewnej.

Nie potrzeba wstępnego nawiercania ani nieporęcznych klipsów.

Po przejściu łba wkrętu, wierzchnia powłoka Lastane® elastycznie  

zaciska się nad nim, pozostawiając jedynie niewielki otwór.

Wkręty Durafix mają samowiercącą końcówkę oraz główkę przystosowaną

do wkrętaków typu torx. Dla łatwiejszego użycia wkręty są woskowane.
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deska klasyczna   l   dąb marinodeska rustykalna   l   dąb vintage deska rustykalna   l   dąb vintage

Wytrzymała powłoka Lastane®

jest bardzo odporna na

zarysowania i plamy.

Deski Millboard są pełne,

a co za tym idzie ciche w

użytkowaniu. Odznaczają się

odpornością na działanie

czynników atmosferycznych,

a także – w przeciwieństwie

do drewna – nie wypaczają

się i nie gniją.

Barwiony w masie materiał 

deski to połączenie

składników mineralnych 

i polimeru. Ponadto zawierają

włókna szklane, znacznie

zwiększające wytrzymałość

produktu.

Unikalna warstwa Lastane® jest 

wyjątkowo trwała i odporna na

ścieranie, dlatego doskonale 

sprawdzi się w trudnych 

warunkach – także w miejscach 

intensywnie użytkowanych.

Ręcznie wykańczana, barwiona 

w dwóch odcieniach powłoka 

Lastane® jest odporna na 

działanie promieniowania UV, 

dzięki czemu dłużej zachowuje 

doskonały wygląd.

Deski Millboard nie zawierają 

dodatku drewna, dzięki czemu 

nie porastają glonami, a co za 

tym idzie zachowują doskonałe 

właściwości antypoślizgowe 

przez długie lata.

czterdzieści dwa   l   czterdzieści trzy

budowa deski 
millboard

Deski Millboard formuje się na podstawie starannie wyselekcjonowanych 

próbek wysokogatunkowego dębu, oddając naturalne piękno 

pierwowzoru. Tylko deski Millboard są wytwarzane z takim kunsztem.

Wykończona deska pokryta jest elastyczną powłoką Lastane® 

o wyczuwalnej w dotyku fakturze i dużej odporności na ścieranie, 

dzięki czemu dobrze znosi trudne warunki użytkowania. Jej powierzchnia 

właściwie nie wymaga konserwacji i uniemożliwia rozwój glonów, 

co znacznie zmniejsza ryzyko poślizgnięcia nawet na mokrych deskach. 

Pigmenty używane do barwienia warstwy Lastane® są wysoce odporne 

na działanie promieniowania UV. Druga warstwa koloru jest zawsze 

nanoszona ręcznie, co nadaje każdej desce niepowtarzalny charakter. 

Materiał, z którego wykonana jest deska, to nowej generacji kompozyt 

RMC – Resin Mineral Composite, zupełnie POZBAWIONY DREWNA. 

W jego skład wchodzi żywica poliuretanowa wzmocniona włóknem 

szklanym z dodatkiem minerałów. Deski Millboard są pełne, barwione 

w masie, nie zmieniają objętości pod wpływem zmian temperatury, 

a także w przeciwieństwie do drewna nie wchłaniają wody,  

dlatego nie wypaczają się i nie gniją.
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deska klasyczna   l   dąb palonydeska rustykalna   l   dąb vintage deska klasyczna   l   dąb marino

specyfikacja

dostępne rozmiary dostępne kolory
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deska klasyczna • • • • • • • • 1,54

deska rustykalna • • • • • 1,36

deska bezpieczna • • • • 1,36

deska sygnalizacyjna* • • • • • • • • • nd

listwy krawędziowe • • • • • • • • • nd

listwy krawędziowe 
elastyczne • • • • • • • • • nd

podstopnice • • • • • • • • • nd

* deska sygnalizacyjna na indywidualne zamówienie
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