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Produktion ohne zusätzlichen Verbrauch natürlicher Ressourcen 

noVotEch schliEsst EndlosEn 
StoFFkREiSlAuF FüR gCC 
holZwERkStoFF-PRoDuktE  
iM AuSSEnBEREiCh

Unser Urprinzip von Anfang an:  
Alles ist Ressource. 

Wenn eines ganz bestimmt in unseren Genen liegt, dann ist es 
das Cradle to Cradle® Prinzip, dass jede Ressource als Nährstoff 
für einen neuen Lebenszyklus dient. Cradle to Cradle® be-
schreibt einen Stoffkreislauf, in dem Produkte bzw. Rohstoffe in 
immer wiederkehrenden Kreisläufen „Von der Wiege zur Wiege“ 
zirkulieren. Bei NOVO-TECH durchlaufen die GCC Holzwerkstoff-
Produkte einen technischen Kreislauf, so dass aus ihnen immer 
wieder neue Produkte hergestellt werden. Dafür haben wir ein 
spezielles Rücknahmesystem installiert, um die seit 2005 aus 
GCC hergestellten NOVO-TECH Produkte wieder in den Stoff-
kreislauf zurückzuführen. Dazu stellen wir kostenfrei Gitterbo-
xen für die Demontage der Bauelemente bereit und nehmen 
diese über unsere Händler zurück. 

Nach dem gleichen Grundprinzip haben wir ein Konzept entwi-
ckelt, um andere gebrauchte Produkte aufzubereiten und die 
Materialien unserem eigenen Stoffkreislauf zuzuführen. Auf 
diese Weise werden bereits bestehende Materialressourcen in 
ihrer Qualität erhalten und weiter genutzt. Das ermöglicht es 
NOVO-TECH, ohne zusätzlichen Verbrauch natürlicher Rohstoffe 
zu wachsen und Bauprodukte nach höchstem Qualitätsstandard 
zu fertigen. 

gcc 
holzwerkstoff

Technischer Kreislauf  
nach Cradle to Cradle®

Produktion 
des  

werkstoffes

RüCknAhME & 
REZykliERung 
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Bauprodukte

hErstEllung 
von  

Bauprodukten

anrEichErung 
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Erst 
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DES StoFFkREiS
lAuFES
durch  

Fichtenholz späne 
und Polymere

Einstiegs ressource

Wachstums ressource

GCC erfüllt den Cradle to Cradle 
Certified™ Gold Standard.

Mit der Cradle to Cradle Certified™ Gold 
Zertifizierung des German Compact 
Composite (GCC) Holzwerkstoffes wird 
nicht nur die end lose Kreislauffähigkeit, 

sondern vor allem auch die human- und ökotoxikologische 
Unbedenklichkeit aller Inhaltsstoffe auf globalem 
Qualitätsniveau bestätigt. Die ökologische Bewertung des 
integrierten Wassermanagements und des klimaneutralen 
Energiekonzeptes bei der Produktion sowie die hohen sozialen 
Standards an unserem Produktionsstandort in Deutschland 
runden die umfangreiche Material- und Prozessbewertung 
ganzheitlich ab. GCC erfüllt damit den höchsten Standard für 
Ökoeffektivität. 

Bauen mit gCC ist  
Bauen mit weitblick!

Mehrwerte für umwelt und klimaschutz: 
 gesicherte Rücknahme und Kreislauffähigkeit 
 mehr Rohstofferhalt – weniger CO2-Emissionen
 klimaneutrale Produktion

Mehrwerte für Planer und Architekten: 
 permanente Verfügbarkeit
 hohe Flexibilität bei der Bauteilgeometrie
 hohe physikalische Belastbarkeit/Statik
 Passgenauigkeit auch nach Jahren
 ermöglicht modulare Modernisierungen

Mehrwerte für Bauherren, Eigentümer und investoren: 
 beugt Entsorgungskosten in Zukunft vor
 neue Geschäftsmodelle (Mietmodell) schonen  

 die Liquidität
 Steigerung des Sachwertes der Immobilie 
 erfüllt Kriterien für nachhaltiges Bauen und Green  

 Building nach DGNB System, LEED® und BREEAM®

Mehrwerte für kunden/nutzer und Region: 
 Qualitätssteigerung durch langlebiges Nutzererlebnis
 Wohngesundheit durch zertifizierte Unbedenklichkeit
 Steigerung der regionalen Wertschöpfung bei Verbleib  

 und Wiederverwertung von Materialwerten

www.noVotEch.dE C
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Karta tarasu

www.torrotimber.com/pl

atwy w pielegnacji,  
silny z natury ...



omposite
ompact
erman

GCC (German Compact Composite) to materiał drewniany, który potrafi naprawdę wszystko. Składa się w 75%, z 
włókien drewnianych, uzupełniony o przyjazne dla środowiska dodatki polimerowe. Ten, produkowany w Niem-
czech i znajdujący różnorodne zastosowania, materiał drewniany jest wolny od PVC. Ponieważ bazę naszego 
materiału stanowi drewno, to z czasem naturalne procesy zmieniają jego kolorystykę i właściwości dotykowe. 
Świadomie rezygnujemy z nakładania ochronnej powłoki zamykającej pory materiału, stawiając zamiast tego na 
ochronę własną naturalnego produktu. Za materiałem przemawia 15 lat doświadczenia i rozwoju - nie obiecuje-
my niczego, czego nie możemy dotrzymać!

Naturze nie zabierać, tylko dać przyszłość. Produkcja naszego innowacyjnego materiału jest zgodna z ideą 
zrównoważonego rozwoju. Wracając do naturalnych obiegów w przyrodzie, korzystamy w produkcji wyłącznie 
z drewna pochodzącego w 100% ze zrównoważonej, miejscowej gospodarki leśnej. Ponadto nasze produkty 
nadają się do recyklingu: starym deskom TorroTIMBER® nadajemy nowe życie korzystając z nich w procesie 
produkcyjnym.



BRĄZ SREBRO ZŁOTO  PLATYNA

zdolność do ponownego
użycia w cyklu

energie odnawialne

materiałowym

zarządzanie wodą

odpowiedzialność społeczna

Drzewostany z c 
ertyfikatem PEFC

Odpady wiórowe przemysłu 
 tartacznego

Wytłaczanie nowych  
produktów torroTIMBER®

Odbiór przez  
NOVO-TECH

Użytkowanie nowych  
produktów torroTIMBER®

Przetwarzanie do  
granulatu torroTIMBER®

Obróbka starych  
produktów torroTIMBER®

Sklepy przyjmujące zużyte produkty 
można znaleźć online pod adresem: 
www.torrotimber.com/dealer

Zamknięty cykl materiałowy

Jeżeli coś z pewnością leży w naszych ge-
nach, to jest to zasada Cradle to Cradle®. 
Zasada opisuje cykl materiałowy, w 
którym produkty wzgl. surowce krążą w 
wiecznie powtarzających się obiegach. 
Aby móc korzystać z cyklu technicznego 
w produkcji naszego materiału drewnia-
nego GCC, najwyższą przesłanką było 
zaprojektowanie materiału niestwa-
rzającego zagrożenia dla zdrowia, dla 
którego zainstalowano specjalny system 
odbioru. Umożliwia nam on zachowanie i 
użytkowanie istniejących zasobów mate-
riałowych w niepogorszonej jakości. W ten 
sposób możemy się rozwijać bez dodat-
kowego zużycia surowców naturalnych i 
wytwarzać produkty budowlane zgodnie z 
najwyższym standardem jakościowym.

GCC spełnia wymogi Cradle to Cradle Certified™ Gold Standard*. Nasz materiał 
drewniany GCC uzyskał złoty certyfikat Cradle to Cradle Certified™. Certyfikat 
został przyznany przez Cradle to Cradle Products Innovation Institut. Potwierdzono 
przy tym na globalnym poziomie jakościowym nieszkodliwość naszego materiału 
drewnianego GCC i wszystkich jego składników pod względem toksycznego działa-
nia na organizm ludzki i środowisko naturalne. Ekologiczna ocena zintegrowanego 
zarządzania wodą i neutralnej pod względem klimatycznym koncepcji energetycznej 

produkcji oraz wysokich standardów socjalnych w naszym zakładzie produkcyjnym w Niemczech uzupełnia 
wyczerpującą ocenę materiału i procesu. GCC spełnia zatem wymogi najwyższego standardu efektywności 
ekologicznej.
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Certyfikat udowadnia, że nasze produkty  
przyczyniają się do pozytywnej oceny  
zrównoważenia ekologicznego budowli.

* Cradle to Cradle CertifiedTM Gold, wersja 3.1, aktu-
alizacja 27 sierpnia 2022, więcej informacji na temat 
certyfikacji pod adresem www.torrotimber.com

Zwrot starych produktów  
torroTIMBER® do sklepu



Warianty kolorystyczne profilu rombowego

Warianty kolorystyczne deski konstrukcyjnej

Program drewna konstrukcyjnego

Nowy program drewna konstrukcyjnego 
torroTIMBER®, ujmujący genialną elastycz-
nością, został opracowany dla pomysłów 
wszelkiego rodzaju. Profil rombowy w 
komplecie i deska konstrukcyjna pozwala 
na realizację licznych aranżacji na zewnątrz 
domu.

Deska konstrukcyjna

Deska konstrukcyjna to klucz do kreatywno-
ści bez granic. Deski konstrukcyjne, dostęp-
ne w dziewięciu kolorach, służą do indywidu-
alnej realizacji elementów ogrodowych i 
mebli. Czy to piaskownica, podwyższona 
grządka czy ławka - drewno konstrukcyjne 
umożliwia każdą realizację.

Szary

Brązowy

GrafitTerraUmbraTytan

Jade PlatinEcru

Fokus brązowy Fokus szary Platin Ecru Jade UmbraFokus czarna 
czekolada

max. 800 mm

max. 1000 mm



Montaż profilu rombowego patrz:  
www.torrotimber.com/pl

Profil rombowy - do stylowego pokrycia!

Profil rombowy można wykorzystać zarówno jako stylowy element wykładziny, jak i listwę końcową 
pokrycia tarasowego. Masywne profile przekonują atrakcyjnym przebiegiem koloru, dopasowując się z 
łatwością do każdego otoczenia. Mocować można je zarówno w sposób widoczny śrubami, jak i w sposób 
niewidoczny za pomocą klamry ze stali szlachetnej. Zależnie od potrzeb można zamontować profile 
rombowe w systemie wielopolowym z odległością osiową 80 cm lub jednopolowym z maks. odległością 
60 cm. Profile są łatwe w pielęgnacji i można je zamontować z wąską spoiną (od 5 mm).

Przykład: 
Fokus czarna czekolada

Profile rombowe dostępne są w siedmiu kolorach. Całą różnorodność kolorystyczną 
programu drewna konstrukcyjnego znaleźć można na stronie obok.

w 
asortymencie

NOWOŚĆ



Dolomit 16

Brązowy Szary Fokus 
brązowy

Fokus
szary

Dolomit 19

PlatinJadeEcru

Dolomit 19- Płyty tarasowe

Dojrzewanie kolorów desek tarasowych torroTIMBER ® 

Program kolorystyczny desek tarasowych torroTIMBER ®, odwzorowując barwy naturalne, harmonijnie 
wpisuje się w każdy ogród. Niewielkie różnice kolorystyczne i cieniowania podkreślają estetykę drewna i 
są pożądane.

Deski dopiero po 6-8 miesiącach wystawienia na działanie wpływów atmosferycznych osiągają finalny 
wygląd. W trakcie dojrzewania kolorystycznego wytwarza się patyna. Różnice kolorystyczne uwarunko-
wane produkcją lub powstałe wskutek różnych okresów układania, znikają. Charakterystyczne w nowych 
deskach marmurkowania mogą więc być bardziej widoczne w pierwszych 6 miesiącach. W przypadku 
tarasów zadaszonych proces zmian kolorystycznych przedłuża się i zależy od siły działania wpływów 
atmosferycznych.

Terra Grafit Terra Grafit Terra Grafit

Trend 16

TytanUmbra

Trend 25Trend 19 Glacier 16

*  Ilustracje przedstawiają na przykładzie dostępne kolory oraz ich naturalne dojrzewanie

po położeniu

po 1-2 miesiącach*

po 6-8 miesiącach*



Po prostu umyć wodą

Na pogodę, wiadomo, nie mamy wpływu. Naturalnym następstwem po deszczu są zacieki wodne lub 
zmieszane z brudem. Występują one szczególnie często tam, gdzie kończą się zadaszenia lub tam, gdzie 
ich nie ma. By je usunąć, wystarczy zmyć powierzchnię czystą wodą. Regularne czyszczenie i pielęgnacja 
powierzchni przeciwdziała nowym plamom wodnym i redukuje z czasem ich występowanie.

Po prostu prawdziwe włókna naturalne

Z powodu naturalnego surowca może dojść do niewielkich wtrąceń we włóknach łykowych i naturalnych. 
Występują one często wskutek oddziaływań atmosferycznych i po nasiąknięciu powierzchni materiału 
wodą. Przy normalnym użytkowaniu tarasu wtrącenia z  czasem stają się coraz mniej widoczne. Jeżeli 
przeszkadzają, można je też usunąć mechanicznie. Nie występuje uszkodzenie materiału.

Po prostu odporne

Na Twoim tarasie się żyje – i bardzo dobrze! O ślady użytkowania czy tzw. rysowanie przez meble nie 
musisz się martwić. Wskutek oddziaływania atmosferycznego ślady użytkowania na powierzchni desek 
zwykle znikają. Nawet woda morska czy środki czyszczące do basenów nie pozostawiają żadnych śladów 
erozji czy spłowienia na deskach. Możesz się spokojnie zrelaksować! Jeżeli jednak coś chciałbyś zrobić, 
to zwróć uwagę na regularne czyszczenie tarasu. Sprawi to, że ślady użytkowania będą mniej widoczne.

Rysowanie, np. przez meble Wtrącenie we włóknie naturalnym

... po oddziaływaniu 
atmosferycznym ... po usunięciu mechanicznym. ... po umyciu wodą

Zacieki



1.

3.

4.

2.

Gruntowne czyszczenie

Proszku do szorowania należy używać do gruntownego czyszczenia 
silnie zabrudzonych powierzchni tarasowych torroTIMBER ®. Proszek 
nie zawiera związków powierzchniowo czynnych ani innych substan-
cji chemicznych, nie stanowi zatem zagrożenia dla wód gruntowych. 
2 kg proszku do szorowania wystarczają na ok. 20 m2 powierzchni. 
Nie stosować na wrażliwe powierzchnie lub zakleić je przed użyciem, 
nie używać na wytłaczanych pokryciach tarasowych.

Wskazówki do prawidłowej pielęgnacji tarasu

Po ułożeniu tarasu należy wyczyścić powierzchnię, aby 
zmyć kurz z produkcji. Regularna pielęgnacja minimalizu-
je trwałe osady, takie jak pyłki kwiatowe, pyły lub substan-
cje organiczne. Zalecamy gruntowne czyszczenie tarasu 
co najmniej 2x w roku (zależnie od potrzeb częściej).  Tem-
peratura otoczenia powinna wynosić wtedy przynajmniej 
15°C. Nasze zalecenie: co najmniej 2 % spad ułatwia 
pielęgnację tarasu, można w ten sposób w dużym stopniu 
uniknąć stojącej wody i plam wodnych. Tylko wtedy woda z 
tarasu może spływać bez problemu, co umożliwia samo-
oczyszczanie się desek i gwarantuje ich długowieczność. 
 
 
Podczas czyszczenia należy postępować w następujący 
sposób:

1.  Zamieść z pokrycia tarasu suchy, luźny brud.

2.  Całe pokrycie tarasowe obficie polać wodą i utrzymy-
wać wilgotne co najmniej przez 15 minut.

3.  Oczyścić pokrycie tarasowe szczotką do szorowania 
GCC. W razie większego zabrudzenia można użyć  
dodatkowo myjki do powierzchni z wirującą szczotką.

4.  Gruntownie spłukać pokrycie tarasowe czystą bieżącą 
wodą. Następnie zebrać wodę i pozostawić do wy-
schnięcia.

Czyszczenie proszkiem do szorowania należy zastosować między 
krokiem 3 a 4 pielęgnacji tarasu. Informacje na temat zastosowania 
znajdują się na etykiecie produktu. Kartę charakterystyki oraz spis 
składników znaleźć można pod adresem: www.novo-tech.de/service



Ogrodzenie maskujące/płot ryglowy Blickfang – perfekcyjna możliwość odgrodzenia się!

Cieszyć się prywatnością można za ogrodzeniem maskującym marki torroTIMBER® o nazwie Blickfang. 
Niezależnie czy to ogrodzenie maskujące z ryglem GCC, lub ze stali szlachetnej, czy też płot ryglowy, 
można zastosować systemowe furtki i bramy. Korzystając z naszych produktów nie trzeba się martwić o 
wzniesienia i zakręty. Uzupełniające słupki są bardzo trwałe, możemy zagwarantować 25 lat bez butwienia 
w glebie!

Cały asortyment ogrodzeń można znaleźć pod: www.torrotimber.de/en/fence

gwarancji
przeciwko zbutwieniu

w glebie

Ogrodzenie maskujące

Terra Grafit

Płot ryglowy

PlatinJadeEcru

po położeniu

po 1-2 miesiącach*

po 6-8 miesiącach*
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Stopka

Koncepcja/projekt/layout/ilustracje:  
FULLHAUS GmbH, Regensburg

Zmiany zastrzeżone.Wydawca nie przejmuje odpowiedzialności za błędy drukarskie. 
Kolory i grafiki ze względu na technikę druku mogą się różnić od oryginału.
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Wydawca:  
NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG 
Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Germany


