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התקנת דקים יוצרת אוירה חמימה ונעימה .אם בחצר שלכם מותקנת פרגולה להצללה ,הרי שדק יוצר
השלמה למראה העץ .גם בלי פרגולה מעל ,דק המותקן על הגג  ,צמוד לבריכה או בכניסה לבית משדר
אוירה נעימה וחמימה ,המתאימה לכל בית.

דקים במבצע לכל מטרה מציעים עבורכם דקים בעלות נמוכה אך -מחומר גלם טוב .קל מאוד להתפתות
למחירים נמוכים של חומרי גלם או לבעלי מקצוע לא איכותיים ולאחר מכן להצטער כי העבודה אינה
מקצועית או שאינה מחזיקה מעמד לאורך שנים.דק במבצע פותר את הבעיה הזו -אותה איכות ואותה
מקצועיות ,רק במחיר נמוך הרבה יותר.

לרשותכם מגוון רחב של דקים במבצע במבחר סגנונות .כל סוג עץ מקנה לדק מראה אחר ,צבע
וטקסטורה אחרים .תוכלו למצוא במבצע את גוון העץ שמשתלב עם שאר העיצוב בגינה או בחצר -עץ
במראה צהבהב ,עץ חום כהה ועוד .ישנה אפשרות לצבוע את העץ לגוון מסוים ,למרות שהמיוחדות של
רצפת דקים היא במראה הטבעי שלהם.

לכל אחד מסוגי הדק יתרונות וחסרונות שונים .ניתן למצוא דקים במבצע בכל סוג עץ אותו תבחרו ,עם
היתרונות החשובים לכם ביותר.

דקים במבצע במבחר סגנונות וצבע
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מחיר דק איכותי אינו זול .חומר הגלם עצמו יקר -משום שמדובר בעץ טבעי המגיע עם אחריות .התקנת הדק
גם היא דורשת השקעה כספית ,בהתאם לסוג התקנת הדק שתבחרו -התקנה נסתרת היקרה ביותר ,או
התקנה עם ברגים סמויים שזולה יותר.שטח רצפת הדק גם הוא משפיע על המחיר ,שכן המחיר נקבע לפי
מטר מרובע .כדי לחסוך בעלויות ולקבל תוצאה איכותית שתחזיק לאורך שנים רבות ,אל תתפשרו על
האיכות של חומרי הגלם או על מקצועיות העבודה .במקום זאת חכו להזדמנות שבה יוצע הדק במבצע.

הדקים המוצעים במבצע מתאימים לכל מטרה ,בין אם זה לבניית רצפת דק ליד הבריכה ,במרפסת
השמש או במרפסת המסעדה -דקים מתאימים לכל מקום ,ומשדרגים מיידית את המראה של המקום .לא
משנה היכן תציבו רצפת דקים ,תקבלו מראה נעים לעין המקרין תחושת ביתיות ואף כפריות.
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