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Το υλικό επενδύσεων Resysta αποτελεί μια πιστή
απόδοση της όψης του ξύλου. Δεν κατασκευά-
ζεται από κομμάτια ξύλου και βασικό συστατικό
του είναι ο φλοιός ρυζιού, γεγονός που το καθι-
στά οικολογικό και πλήρως ανακυκλώσιμο. Είναι
αδιάβροχο, 100% ανθεκτικό στην υγρασία, σε
ρωγμές και σκασίματα, καθώς και σε οποιαδή-
ποτε φθορά από έντομα και μύκητες. Επιπλέον,
δεν επηρεάζεται από το θαλασσινό ή το χλωρι-
ούχο νερό και δεν μεταβάλλεται η σύσταση του
και η φυσική του όψη με την πάροδο του χρό-
νου υπό την επίδραση των εξωτερικών παραγό-
ντων και της υπεριώδους ακτινοβολίας UV.
Τα δάπεδα και οι εξωτερικές επενδύσεις σε α-
πομίμηση ξύλου Resysta προσφέρουν την αι-
σθητική ποιότητα του ξύλου, χωρίς τις ανάγκες
συντήρησης του πραγματικού ξύλου. 
Είναι κατάλληλο για χρήση σε κατοικίες αλλά και

σε επαγγελματικούς χώρους. Εφαρμόζεται σε
δάπεδα εξωτερικών χώρων, σε επενδύσεις εξω-
τερικών επιφανειών, σε περιφράξεις και σε συ-
στήματα σκίασης. Διακρίνεται για τη φιλικότητα
προς το χρήστη, με εξαιρετικά πλεονεκτήματα
ως προς τη βατότητα με γυμνό πόδι σε μεγάλες
θερμοκρασίες και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
σε δάπεδα γύρω από πισίνες με αυξημένη ολι-
σθηρότητα. 
Εκτός από τη φυσική όψη στην οποία διατίθεται,
είναι εφικτή η χρωματική επεξεργασία του υλι-
κού με επιλογή από μια μεγάλη ποικιλία χρωμα-
τισμών σε τεχνητή παλαίωση, σε διάφορες απο-
χρώσεις ξύλου ή ακόμη και σε πιο ζωηρούς
χρωματισμούς. Με επεξεργασία επάλειψης μεμ-
βράνης στην επιθυμητή απόχρωση αυξάνεται η
διάρκεια ζωής της επιλεγμένης απόχρωσης και
το υλικό καθίσταται πιο εύκολο στον καθαρισμό

από λάδι ή άλλους επίμονους λεκέδες. 
Κατά την εφαρμογή του υλικού σε υπερυψωμέ-
να εξωτερικά δάπεδα υπάρχει πλήρης συμβατό-
τητα με τις βάσεις της σειράς Megamart της ε-
ταιρείας Impertek. Οι βάσεις είναι ιταλικής προ-
έλευσης, κατασκευασμένες από πολυπροπυλέ-
νιο, με ρυθμιστή κλίσης και ελαστικό επίθεμα για
αποφυγή κραδασμών, με δυνατότητα ρύθμισης
από 22 mm έως και 920 mm. Ανάλογα με τη
χρήση, διατίθενται κεφαλές με αρμούς από 2 έ-
ως 8 mm για πλάκες και κεφαλές με υποδοχή ο-
δηγών για υπερυψωμένα δάπεδα. Όλοι οι τύποι
των βάσεων Megamart δοκιμάζονται για φορτία
800 kg ανά τεμάχιο. Για φορτίο που μοιράζεται
ομοιόμορφα σε κάνναβο 40 × 50 (cm) οι βά-
σεις υποστηρίζουν 3.200 - 4.000 (kg/m2).
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