
GARANCE AŽ 25 LET
  Záruka 25 let proti hnilobě, 

dřevokazným houbám a hmyzu

KVALITA A ODOLNOST
  Odolává rozmarům počasí (dešti, 

sněhu, mrazu i slunci), chlorované 

i slané vodě

  Odolává i mechanickému poškození 

podobně jako tvrdé dřevo

BEZ ÚDRŽBY
  Bez nutnosti nátěrů či moření

  Nečistoty stačí omýt proudem vody

BEZPEČNOST
  Protiskluzový povrch bez třísek

  Zdravotně zcela nezávadný materiál 

(neobsahuje PVC)

DESIGN
  Na pohled i na dotek dokonale imituje 

dřevo

VÝROBA V ČR
  Licencovaná americká technologie 

Strandex®

Patříme mezi největší české výrobce a prodejce teras, plotů a dalších produktů  
z materiálu WPC. 

K výrobě našich produktů využíváme americkou technologii Strandex®, řadící se mezi 
nejmodernější ve střední Evropě. Společnost Strandex® je lídrem v oblasti vývoje i výroby WPC 
technologií a opírá se o více než 30 let úspěšného působení na trhu v USA a 12 let v Evropě. 
Licence Strandex® nám kromě moderní, laserem řízené výrobní linky přináší také přístup 
k patentům a novinkám v našem oboru. 

Našim zákazníkům proto můžeme nabídnout moderní, vysoce kvalitní a odolné výrobky 
v celém spektru barev a povrchů, a to se zárukou až 25 let.

V Bukovanech ve středních Čechách se nachází nejen náš výrobní areál, ale také sklad 
a VZORKOVNA TERAS A PLOTŮ WOODPLASTIC®, k jejíž prohlídce vás srdečně zveme. 

Můžete si zde prohlédnout všechny naše produkty nebo již nainstalovanou terasu. Naši specialisté 
vám zde rádi poskytnou cenné rady při výběru terasy či plotu a zakoupené produkty si můžete 
rovněž ihned odvézt.  Více informací najdete na www.woodplastic.cz.

WPC – WOODPLASTIC a.s.
Bukovany 181 
257 41 Týnec nad Sázavou
Česká republika

e-mail: wpc@woodplastic.cz 
tel.: +420 321 001 525, +420 317 700 556

Najdete nás také na

www.woodplastic.cz
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WoodPlastic® je kompozitní materiál vyráběný 
ze dřeva (60 %) a vysoce kvalitního polymeru 
HDPE (40 %). Materiál zachovává veškeré 
příjemné vlastnosti dřeva (jeho vzhled 
a příjemný pocit na dotek) a zároveň eliminuje 
všechny jeho nežádoucí atributy, jako je 
praskání, tvorba třísek apod. Díky mnoha letům 
vývoje máme nyní k dispozici materiál s ideální-
mi vlastnostmi pro využití v exteriéru:

  Odolnost vůči rozmarům počasí (dešti, 
sněhu, slunečnímu UV záření i mrazu), slané 
vodě i bazénové chemii.

  Dlouholetá životnost – na základě testování 
materiálu se jeho životnost odhaduje až 
na 50 let, proto se nebojíme poskytnout 
záruku až 25 let proti dřevokazným houbám, 
hnilobě a hmyzu.

  Snadná údržba, bez potřeby nátěrů či 
moření. K očištění terasy stačí většinou pouhé 
omytí proudem vody, případně využití 
běžných čisticích prostředků.

  Příjemný pocit na dotek, protiskluzový 
povrch bez třísek.

  Dokonalý design (mnoho barevných variant 
i vzorů), vzhled dřeva, dlouhodobě stálé 
barvy.

  Důmyslný systém montáže.
  Multifunkční využití – WPC lze využít i jako 

výplň zábradlí, obložení schodů, zahradních 
chodníčků, pro výrobu zahradního nábytku, či 
obalů na květináče..

  100% recyklovatelnost, zdravotní 
nezávadnost a ohleduplnost k životnímu 
prostředí při výrobě.

Pro montáž teras WoodPlastic® se využívá 
důmyslný stavebnicový systém, umožňující 
nainstalovat i terasu náročnějších tvarů. 
Instalaci terasy WoodPlastic® Vám rádi zajistí naši 
certifikovaní montážní partneři z celé ČR. 
Terasu lze realizovat např. na beton, štěrk či 
stávající hydroizolaci. Terasová prkna se 
pokládají na nosiče z WPC. Ke spojování prken 
se využívají skryté nerezové klipy a vruty a pro 
uzavření bočních částí terasy se používají 
zakončovací lišty, které lze po zahřátí i různě 
tvarovat a vytvořit tak např. zaoblené tvary 
terasy. Realizaci jednoduché terasy zvládne 
i zručnější kutil.  

NAVŠTIVTE TERASOVÉ CENTRUM 
WOODPLASTIC® 
Prohlédněte si terasová a plotová prkna nebo již 
položené terasy v mnoha vzorech i barevných 
variantách.  V Terasovém centru Praha 
Štěrboholy na vás čekají naši zkušení montážní 
partneři, kteří vám rádi pomohou s výběrem 
i montáží vaší nové terasy.  
Více na webu: www.terasove-centrum.cz.

E-mail:  wpc@woodplastic.cz
Tel.:  +420 241 403 291, +420 725 458 707
Adresa:   Ústřední 145/30,  

120 00  Praha 10 – Štěrboholy 

OBJEDNEJTE SI NAŠE PRODUKTY ONLINE
Preferujete-li nákupy z pohodlí vašeho domova, 
objednejte si naše produkty prostřednictvím 
e-shopu: eshop.mojeterasa.cz.  
Vyzkoušejte také náš KALKULÁTOR TERAS 
na webu www.mojeterasa.cz.

MATERIÁL 
WOODPLASTIC® 
A JEHO 
VLASTNOSTI

MONTÁŽ TERASTERASY PREMIUM WOODPLASTIC® PLOTY WOODPLASTIC®

BAREVNÉ VARIANTY

PŘÍSLUŠENSTVÍ
K našim terasám a plotům nabízíme i kompletní příslušenství:
  nosiče WoodPlastic® standardně využívaný nosič 50 x 50 mm a nosič nižšího profilu 50 x 30 mm, 
  zakončovací lišty WoodPlastic® ve 3 šířkách, 
  originální nerezové klipy a vruty.

Na 1 m2 terasy spotřebujete cca 6,8 bm terasových prken, 2,8 bm nosičů a 19 ks klipů.

Terasová prkna WoodPlastic® mají kvalitní plný profil, broušený povrch a jsou plně 
probarvena. Standardní délka našich prken činí 4 m, v případě zájmu lze však objednat i jinou 
délku na míru (dle kapacitních možností výrobce). Nabízíme 6 typů terasových prken až 
v 7 barvách.

Plotové lišty WoodPlastic® jsou vhodnou volbou díky své vysoké odolnosti a dlouholeté životnosti 
bez nutnosti nátěrů či moření. Lze je využít i jako výplň balkonového zábradlí, vrat, vstupních 
bran apod. Jejich montáž je podobná jako u běžných dřevěných planěk. Nabízíme 3 typy 
plotových lišt až v 7 barvách a 2 velikostech.

STAR 
Klasické terasové prkno s drážkováním vhodné k bazénům. 
Jemné drážky na povrchu prken pomáhají zvyšovat bezpečnost 
při pohybu na terase.
Barvy: cedar, teak, merbau, palisander, grey, inox a eben.
Rozměry: 137 x 23 x 4000 mm, Hmotnost: 3,5 kg/bm

3 typy povrchu:
 broušené plotové lišty světlejšího vzhledu,
  nebroušené plotové lišty sytějších barev 

s hladkým povrchem,
 plotové lišty Nature s texturou dřeva.

Barvy: cedar, teak, merbau, palisander, grey, inox 
a eben.

2 velikosti:
  malé lišty – 70 x 16 x 2000 mm, (obě strany 

hladké), hmotnost 1,36 kg/bm,
  střední lišty – 90 x 16 x 2000 mm, (lícová 

strana hladká, rubová strana – 2 drážky – lze 
použít oboustranně), hmotnost 1,7 kg/bm.

Výška našich plotů činí standardně 2 m, do určité 
délky však vyrábíme také na míru.

STYLE PLUS 
Elegantní hladké prkno s jemným, nepravidelným žíháním.
Barvy: cedar, teak, merbau, palisander, grey a inox.
Rozměry: 137 x 23 x 4000 mm, Hmotnost: 3,5 kg/bm

NATURE PLUS
Terasové prkno se vzhledem dřeva obohacené o jemné žíhání. 
Barvy: teak, merbau.
Rozměry: 137 x 23 x 4000 mm, Hmotnost: 3,5 kg/bm

NATURE 
Terasové prkno s přirozenou kresbou dřeva.
Barvy: cedar, teak, merbau, palisander, grey, inox a eben.
Rozměry: 137 x 23 x 4000 mm, Hmotnost: 3,5 kg/bm

FOREST PLUS 
Designové terasové prkno se vzhledem exotického dřeva 
obohacené o jemné žíhání.
Barvy: cedar, teak a merbau.
Rozměry: 137 x 21 x 4000 mm, Hmotnost: 3 kg/bm

FOREST 
Terasové prkno s výraznou texturou připomínající exotické 
dřevo.
Barvy: cedar, teak, merbau, palisander, grey, inox a eben.
Rozměry: 137 x 21 x 4000 mm, Hmotnost: 3 kg/bm

cedar teak merbau palisander grey inox eben




