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Zamilujte si terasy WoodPlastic® s půvabem a ušlechtilostí dřeva bez všech jeho 
nedostatků.

Námi vyráběný revoluční materiál wood-plastic composite kombinuje ve správném 
poměru dřevo (60 %) a vysoce kvalitní, zdravotně nezávadný polymer HDPE (40 %), díky 
němuž se jedná o jeden z nejodolnějších a nejtrvanlivějších materiálů pro vaši terasu.

Ideálních vlastností pro využití v  exteriéru jsme docílili díky převratné laserové 
technologii Strandex (USA), která je díky dlouholetému vývoji a  testování jednou 
z nejmodernějších WPC technologií současnosti.

„ DÍLO PŘÍRODY DOVEDENÉ
                               K DOKONALOSTI. “

OBJEVTE TERASY
WoodPlastic®

A JEJICH VLASTNOSTI

Díky propracovanému 
složení jsou terasy odolné 
vůči povětrnostním vlivům 
(dešti, slunci, mrazu 
i sněhu), chlorované 
i slané vodě, dřevokazným 
houbám, hnilobě i hmyzu. 
Vzdorují i mechanickému 
poškození, podobně jako 
tvrdé dřevo.

Produktům WoodPlastic® 
věříme, proto poskytuje-
me záruku v délce 
až 25 let. Životnost 
teras WoodPlastic® 
však laboratorní testy 
odhadují až na několik 
desítek let.

Terasy WoodPlastic® 
vynikají originálními 
vzory i extra širokým 
výběrem stálých barev. 
Pocit dřeva zažĳete 
nejen na pohled, ale i na 
dotek. Neobsahují žádné 
toxické látky a jsou 100% 
recyklovatelné.

Terasy WoodPlastic® 
se na rozdíl od těch 
dřevěných nenatírají, 
neolejují ani jinak 
povrchově neošetřují. 
Péče o terasy je velmi 
snadná - stačí je omýt 
proudem vody. Zbyde 
vám tak dostatek času 
na zábavu. 

Terasy WoodPlastic® 
mají protiskluzový 
povrch a na rozdíl 
od dřeva nikdy 
netvoří třísky. Jsou 
tak zcela bezpečné 
a skvělé pro chůzi bo-
sou nohou. Výborně 
se hodí i k bazénům 

či vířivkám.

Produkty WoodPlastic® 
jsou vyráběny v České 
republice prostřed-
nictvím americké 
licence a technologie 
Strandex, která se díky 
dlouholetému vývoji 
řadí k nejmodernějším 
na světě.
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„KLASIKA A NADČASOVOST“

Čisté linie drážkovaného prkna STAR dodají vaší terase nadčasový vzhled. 

Díky protiskluzovému povrchu jsou terasová prkna STAR ideální volbou 

k bazénům, zahradním jezírkům nebo vířivkám.
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ROZMĚRY: 137 x 23 x 4000 mm

HMOTNOST: 3,4 kg/bm

NOSNOST: 450 kg/m²

ROZMĚRY: 195 x 23 x 4000 mm

HMOTNOST: 4,9 kg/bm

NOSNOST: 450 kg/m²

TIP PRO VÁS.. .
Věnujte péči výběru pohodlného venkovního nábytku.  Veškerý svůj čas totiž místo 
starostí o terasu můžete věnovat své rodině a přátelům třeba při společných večeřích 
a oslavách.

STAR
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FOREST

TIP PRO VÁS.. .
Podpořte exkluzivní vzhled terasy využitím terasových prken z řady MAX s elegantním, 
extra širokým pro�lem (195 mm). Širší prkna a nižší množství spár dodají vaší terase zcela 
nový rozměr.

„ORIGINÁLNÍ A PŮSOBIVÉ“
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ROZMĚRY: 137 x 22 x 4000 mm

HMOTNOST: 3,3 kg/bm

NOSNOST: 450 kg/m²

ROZMĚRY: 195 x 22 x 4000 mm

HMOTNOST: 4,6 kg/bm

NOSNOST: 450 kg/m²

Terasy FOREST svým působivým vzhledem nadchnou milovníky moderního 

designu. Terasová prkna díky svému sametově hebkému povrchu bez třísek 

potěší při každém doteku vás i vaše nejmenší.

4 5

EBENWENGEPALISANDERTEAKCEDAR INOX

   
  N

OVINKA

JSEM 
NEJOBLÍBENEJSÍ 
CESKÁ TERASA 



FOREST PLUS

„PERLA MEZI TERASAMI“

TIP PRO VÁS.. .
Relaxujte na terase a užívejte si hřejivé sluneční paprsky a modré nebe nad hlavou. 
Nic jiného totiž dělat nemusíte! Doplníte-li si terasu také zastřešením, stane se z ní váš 
nejoblíbenější pokoj na celý rok, ať je léto nebo zima.

ROZMĚRY: 137 x 22 x 4000 mm

HMOTNOST: 3,3 kg/bm

NOSNOST: 450 kg/m²

Nepřehlédnutelná struktura 

na povrchu prkna v kombinaci 

s jemným žíháním činí z teras 

FOREST PLUS designový skvost. 

Pigmentace dodává terase 

neopakovatelný luxusní vzhled, 

který ještě umocňuje dojem 

exotických dřevin. Úchvatný 

vzhled potěší váš vytříbený vkus, 

příjemně hebký povrch se naopak 

dotkne přímo vašich smyslů. 
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STYLE PLUS

„ELEGANCE A STYL“

JSEM
 STYLOVÁ 

I NADCASOVÁ

Terasové prkno STYLE PLUS vyniká 

svým hladkým povrchem v kombinaci 

s nerovnoměrně rozprostřeným 

žíháním. Díky citlivě zvolené 

barevnosti se terasy dokonale 

hodí ke každému domu či bytu 

bez ohledu na typ architektury. 

Hladký, broušený povrch 

bez jakéhokoliv reliéfu je vysoce 

praktický a předurčuje prkna 

pro univerzální využití. 

ROZMĚRY: 137 x 23 x 4000 mm

HMOTNOST: 3,5 kg/bm

NOSNOST: 450 kg/m²

TIP PRO VÁS.. .
Zeleň a rozkvetlé květy krásně rozsvítí vaši terasu či balkon. Jako obal na květiny 
si vyrobte květináče z pro�lů WoodPlastic®. Oceníte jejich stabilitu díky vyšší váze 
i téměř bezúdržbový materiál a vzhled, dokonale sladěný s vaší terasou.
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REALIZOVANÉ
PROJEKTY
PRODUKTY WOODPLASTIC® ZDOBÍ JIŽ TISÍCE 
ZAHRAD V ČESKÉ REPUBLICE I  V MNOHA 
DALŠÍCH ZEMÍCH PO CELÉM SVĚTĚ.
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MONTÁŽ A PŘÍSLUŠENSTVÍ TIPY PRO MONTÁŽ

Profily WoodPlastic® nabízejí tolik netušených možností. Díky jejich vlastnostem a dlouholeté 

životnosti je totiž vhodné instalovat je všude tam, kde je lze využít jako alternativu k dřevěným 

produktům*. Dejte proto prostor své fantazii a pusťte se do plánování zajímavé terasy, plotu 

a dalších nepřehlédnutelných prvků a detailů v exteriéru.

Jako podpůrná konstrukce pro terasová prkna 
fungují originální nosiče z materiálu WPC*. 

Vybírejte ze 2 typů nosičů dle potřebné výšky.

VELKÝ NOSIČ: 50 x 50 x 3000/4000 mm, 
Hmotnost: 2,3 kg/bm

MALÝ NOSIČ: 50 x 30 x 3000/4000 mm, 
Hmotnost: 1,4 kg/bm

S materiálem WPC lze pracovat 
jako s tvrdým dřevem. Do terasy 

je možné vyříznout atypické či 
zakulacené tvary, které dokážou 

kopírovat i tvarovatelné 
 zakončovací lišty.

PŘI MONTÁŽI SE VŽDY ŘIĎTE 
OFICIÁLNÍM MONTÁŽNÍM NÁVODEM

Pro snadné přichycení prken k nosičům využĳte 
nerezové klipy a vruty. Instalace prken probíhá 

systémem tzv. skrytého kotvení.

SPOJOVACÍ MATERIÁL: 
Nerezové klipy (START, STANDARD, DVOJITÝ), 

Nerezové vruty

Pomocí terasových prken lze 
obložit schody navazující na 
terasu nebo schůdky okolo 

bazénu či vířivky.

Profesionálního zakončení bočních částí terasy dosáhnete 
díky zakončovacím lištám z materiálu WPC ve stejných 

barevných variantách jako terasová prkna.

ZAKONČOVACÍ LIŠTY: 
 70 x 16 x 2000 mm,  1,4 kg/bm
90 x 16 x 2000 mm,  1,7 kg/bm

 137 x 23 x 4000 mm,   3,6 kg/bm
195 x 23 x 4000 mm,  5,0 kg/bm

*Pozn.: Terasová prkna nejsou konstrukčními prvky.

Kombinujte barvy a typy prken, 
instalujte prkna v různých směrech. 

Terasa získá neopakovatelný 
vzhled, který vás bude bavit.
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NEOMEZUJTE SE
VE VAŠICH NÁPADECH A PLÁNECH

-  venkovní terasy a předzahrádky, vchodové podlahy

-  podlahy na balkonech, střešní terasy

-  zahradní cestičky a chodníčky

-  obložení vířivek a schodů

-  mola a pobřežní lávky

-  terasy v horských střediscích

IDEÁLNÍ VYUŽITÍ PRO...

Kvalitní 
a odolný 

plný profil

Originální 
vzory 

na povrchu 
prken 

Protiskluzový 
broušený 

povrch 

Elegantní 
skryté kotvení 
prken pomocí 
klipů a vrutů

Plně 
probarvený 

profil  

* O konkrétních možnostech montáže se informujte u svého prodejce či výrobce.

-  podlahy do altánů a pergol, zimních zahrad

-  venkovní podlahy k bazénům a zahradním jezírkům

-  podlahy do vinných sklípků

-  podlahy v zahradních restauracích

-  bezúdržbový zahradní nábytek a lavičky, zahradní květináče

a mnohé další...
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Objevte revoluční plotovky WoodPlastic®, které dokonale odpovídají nárokům dnešního 
člověka, a už nikdy neztrácejte čas s natíráním.

Plotovky z materiálu wood-plastic composite vyráběné dle licence Strandex jsou vysoce 
odolné vůči běžným rozmarům počasí, nevyžadují žádné povrchové ošetření, a přesto 
nestárnou a dlouhodobě si udržují svoji barevnost. Okouzlí i přirozeným vzhledem v mnoha 
barevných variantách a vysokou variabilitou využití.

Dopřejte si pocit soukromí a bezpečí v moderním stylu. Se zárukou až 25 let.

  JSI NOVE
NATRENÝ?

  NE, ME 
 NATÍRAT 
  NEMUSEJÍ

OBJEVTE PLOTOVKY
WoodPlastic®

A JEJICH VLASTNOSTI

Díky propracovanému 
složení jsou plotovky 
odolné vůči povětr-
nostním vlivům (dešti, 
slunci, mrazu i sněhu), 
dřevokazným houbám, 
hnilobě i hmyzu. Vzdo-
rují i mechanickému 
poškození, podobně 
jako tvrdé dřevo.

Produktům WoodPlastic® 
věříme, proto poskytuje-
me záruku v délce 
až 25 let. Životnost 
plotů WoodPlastic® však 
laboratorní testy 
odhadují až na několik 
desítek let.

Plotovky WoodPlastic® 
vynikají originálními 
vzory i extra širokým 
výběrem stálých barev. 
Jsou k nerozeznání od 
dřeva nejen na pohled, 
ale i na dotek. Jejich 
výroba je šetrná k život-
nímu prostředí a jsou 
100% recyklovatelné.

Plotovky WoodPlastic® 
se na rozdíl od dřevěné-
ho plotu nenatírají ani 
jinak povrchově neoše-
třují. V případě nutnosti 
je stačí omýt proudem 
vody. Ušetříte tak 
spoustu času i peněz.

Plotovky WoodPlastic® 
na rozdíl od těch dřevě-
ných nikdy netvoří třísky. 
Materiál je zdravotně 
zcela nezávadný, neob-
sahuje PVC ani žádné 
toxické látky, a je tak 
zcela bezpečný. 

Produkty WoodPlastic® 
jsou vyráběny v České 
republice prostřed-
nictvím americké 
licence a technologie 
Strandex, která se díky 
dlouholetému vývoji 
řadí k nejmodernějším 
na světě.
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PLOTOVKY 120

FOREST

TIP PRO VÁS.. .
Nečekané využití naleznou PLOTOVKY 120 jako zakončovací lišty k terasám. Slabší pro�l 
je přímo předurčuje ke snadnému tvarování a instalaci kolem oblých terasových rohů. 
Vyzkoušejte tento pro�l jako krycí lištu při napojení terasy na bazén.

„ATRAKTIVNÍ A STYLOVÉ“

Stylové PLOTOVKY 120 se díky 

nepřehlédnutelné struktuře FOREST 

na obou stranách plotovky stanou 

klenotem vaší zahrady. Atraktivní 

textura lahodí oku, ale zároveň 

pomáhá skrývat drobné nečistoty, 

jako je prach či pyl. Širší profil 

plotovky působí elegantně, navíc 

urychluje montáž.

ROZMĚRY: 120 x 11 mm

DÉLKA: 100, 120, 150, 200 cm

HMOTNOST: 1,7 kg/bm

P
LO

TO
VKY 12

0

JSME 
EFEKTNÍ 
A MÁME 
STYL
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TIP PRO VÁS.. .
Nebojte se využít plotovky také jako výplň vrat, bran či dalších plotových a zahradních 
prvků. Můžete rovněž kombinovat různé barvy plotovek. Vaše oplocení tak získá 
neopakovatelný vzhled.

„KLASIKA PRO NÁROČNÉ“

Plotovky 90 se pyšní tradičním, 

robustnějším profilem o síle 

15 mm. Oblíbená struktura 

FOREST, kterou naleznete na 

obou stranách plotovky, dodává 

plotovým profilům na originalitě. 

Zároveň umožňuje perfektně 

sladit váš plot s terasou stejného 

vzhledu. Docílíte tak dokonale 

sjednoceného dojmu.

ROZMĚRY: 90 x 15 mm

DÉLKA: 100, 120, 150, 200 cm

HMOTNOST: 1,6 kg/bm

PLOTOVKY 90

FOREST 

P
LO

TO
VKY 90

JSME 
UNIVERZÁLNÍ 
A PRAKTICKÉ
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OBJEVTE 
OBKLADOVÉ 
PROFILY ECO
NOVÉ GENERACE

TO NIC, 
MNE VODA 

NEVADÍ

PROMIN
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TIP PRO VÁS.. .
Montáž obkladů ECO je snadná díky systému tzv. skrytého kotvení. Obkladové pro�ly se 
instalují na nosiče pomocí kvalitních nerezových klipů a vrutů, které zůstávají skryté mezi 
pro�ly. Obložení proto působí nadmíru elegantně.

„DOKONALÝ KABÁT PRO VÁŠ EXTERIÉR“

Obkladové profily ECO jsou díky 

svému neobyčejnému vzhledu 

originální volbou pro obložení 

stěn či jiných architektonických 

prvků. Pro svoji vysokou 

odolnost jsou perfektním 

dlouhodobým řešením pro 

obklady stěn okolo terasy, 

zahradních zídek, pergol či 

například parkovacích přístřešků.

ROZMĚRY: 150 x 14 x 3100 mm

EFEKTIVNÍ KRYCÍ ŠÍŘKA:  

143 mm +/- 2 mm

HMOTNOST: 2,1 kg/bm

JSME STÁLE 
JAKO NOVÉ!

O
B

K
LA

DY ECO
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PRODUKTY WOODPLASTIC® VYRÁBÍME V ČESKÉ REPUBLICE POD LICENCÍ 
SPOLEČNOSTI STRANDEX CORPORATION, USA.

Jako jediní v Evropě máme k dispozici technologii Strandex využívající laserově 
kontrolovaný systém výroby, který patří k nejpokrokovějším WPC technologiím 
na světě s maximální přesností výroby v tomto odvětví. 

Proto pouze u nás získáte ke každé terase Certifikát originality s unikátním ID. 
Garantujeme tak původ produktu i dodržení unikátního výrobního postupu  
dle licence Strandex.

Úspěch technologie Strandex založený na kvalitní receptuře a výrobcích nadprůměrné 
kvality z nás činí předního výrobce a prodejce produktů z materiálu WPC ve střední 
Evropě, kde máme stovky prodejních míst a montážních partnerů.

CERTIFIKACE ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 
„Usilujeme o maximální kvalitu našich produktů a současně se chováme zodpovědně vůči životnímu 
prostředí i všem zainteresovaným skupinám.“

DODAVATELÉ S CERTIFIKACÍ PEFC
„Dřevo využívané pro výrobu produktů WoodPlastic® pochází z lesů obhospodařovaných  
trvale udržitelným způsobem, od dodavatelů s prestižní certifikací PEFC.“

VYROBENO 
V SRDCI EVROPY

S MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOSTÍ A PÉČÍ

   
   

V
Y

R
O

BENO V ČR

 L
IC

E
N

CE STRANDEX

 L
A

S
ER

O

VÁ TECHNOLOGIE
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MÁME RADOST, KDYŽ 
          NÁS NĚKDO POCHVÁLÍ...

ZÁVĚRY VÝROČNÍHO TECHNICKÉHO AUDITU PROVEDENÉHO
 SPOLEČNOSTÍ STRANDEX CORPORATION

Vyhodnocení kvality a testování hotových výrobků potvrdily, že technologické  
i zkušební zařízení je kalibrováno a udržováno v perfektním stavu. Fyzikální 

vlastnosti produktů převyšují všechny standardy stanovené licencí Strandex. Audit 
neshledal žádné nedostatky a potvrzuje, že produkty WoodPlastic® dosahují  
té nejvyšší kvality. Tímto gratulujeme společnosti WPC – WOODPLASTIC a.s.  

„

PŘEČTĚTE SI VÍCE:

...A KDYŽ VÁM MŮŽEME 
       S HRDOSTÍ ODPOVĚDĚT

- Jaké vlastnosti má použitý polymer HDPE a je zdravotně nezávadný?
HDPE je ekologický, zdravotně nezávadný a 100% recyklovatelný polymer, využívaný i ve zdravotnictví. Produkty 
WoodPlastic® tedy neobsahují PVC ani žádné toxické látky.

- V čem je technologie Strandex natolik unikátní?
Jedná se o jednu z nejmodernějších, laserem řízených, extruzních WPC technologií na světě. Pro dosažení maximální 
přesnosti a spolehlivosti ve výrobě věnovala společnost Strandex desítky let jejímu vývoji a testování, i ze strany 
významných amerických univerzit.

- Jak garantujete záruku na výrobky WoodPlastic® v délce až 25 let?
Záruku je možné garantovat díky jedné z nejspolehlivějších technologií a receptur na světě, důsledně dodržovaným
postupům a přísným kontrolám kvality. Každá naše výrobní linka je online propojena a non-stop monitorována 
specialisty z  laboratoře Strandex v USA. Produkty vyrobené technologiemi Strandex jsou navíc úspěšně 
vyzkoušeny v nejrůznějších klimatických oblastech po celém světě.

GRAND PRIX 2015
 

Naše inovativní řešení mají úspěch - jsme vítězem ceny 
GRAND PRIX 2015 na veletrhu FOR GARDEN.

„



TERASOVÁ 
PRKNA PREMIUM

ROZMĚRY PROFILU STANDARDNÍ DÉLKA HMOTNOST NOSNOST*

STAR 137 x 23 mm 4000 mm 3,4 kg/bm 450 kg/m2

FOREST 137 x 22 mm 4000 mm 3,3 kg/bm 450 kg/m2

FOREST PLUS 137 x 22 mm 4000 mm 3,3 kg/bm 450 kg/m2

STYLE PLUS 137 x 23 mm 4000 mm 3,5 kg/bm 450 kg/m2

TERASOVÁ 
PRKNA MAX

ROZMĚRY PROFILU STANDARDNÍ DÉLKA HMOTNOST NOSNOST*

STAR 195 x 23 mm 4000 mm 4,9 kg/bm 450 kg/m2

FOREST 195 x 22 mm 4000 mm 4,6 kg/bm 450 kg/m2

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
K TERASÁM

ROZMĚRY PROFILU STANDARDNÍ DÉLKA HMOTNOST

ZAKONČOVACÍ LIŠTY

70 70 x 16 mm 2000 mm 1,4 kg/bm

90 90 x 16 mm 2000 mm 1,7 kg/bm

137 137 x 23 mm 4000 mm 3,6 kg/bm

195 195 x 23 mm 4000 mm 5,0 kg/bm

NOSIČE

VELKÝ NOSIČ 50 x 50 mm 3000, 4000 mm 2,3 kg/bm

MALÝ NOSIČ 50 x 30 mm 3000, 4000 mm 1,4 kg/bm

KLIPY + VRUTY MATERIÁL POČET KUSŮ V BALENÍ TYP VRUTU ROZMĚRY VRUTU 

KLIP START nerezová ocel A2 50 ks torx - zápustná hlava, nerez. ocel 3,5x35/25 mm

KLIP STANDARD nerezová ocel A2 100 ks torx - zápustná hlava, nerez. ocel 3,5x35/25 mm 

KLIP DVOJITÝ nerezová ocel A2 50 ks torx - zápustná hlava, nerez. ocel 3,5x35/25 mm

PLOTOVKY ROZMĚRY PROFILU DÉLKY HMOTNOST

120 FOREST 120 x 11 mm 100, 120, 150, 200 cm 1,7 kg/bm

 90 FOREST 90  x 15 mm 100, 120, 150, 200 cm 1,6 kg/bm

OBKLADY ROZMĚRY PROFILU STANDARDNÍ DÉLKA HMOTNOST

OBKLADY ECO 150 x 14 mm 3 100 mm 2,1 kg/bm 

  PŘÍSLUŠENSTVÍ K OBKLADŮM MATERIÁL POČET KUSŮ V BALENÍ TYP VRUTU ROZMĚRY VRUTU

KLIP START ECO nerezová ocel A2 50 ks pro dřevěné nosiče - torx - zápustná 
hlava, nerezová ocel 3,5x35 mm

KLIP STANDARD ECO nerezová ocel A2 100 ks pro dřevěné nosiče - torx - zápustná 
hlava, nerezová ocel 3,5x35 mm

TEST HODNOTY

Pevnost v ohybu dle ČSN EN 310, podmínky dle ČSN P CEN/TS 15534-1, ČL. 5, 7.3.2.  7.3.2. 21,7 MPa

Smrštění po tepelném namáhání (při 100 stupních Celsia, 60 min, 
podélný směr) dle ČSN EN 479

0,02 %

Rázová houževnatost (odolnost proti nárazu padajícím závažím 
za chladu) dle ČSN EN 477

0 % porušených zkušebních těles

Skluznost (součinitelé smykového tření za sucha a za mokra) 
dle ČSN 74 4507

Součinitelé 
smykového tření 

za sucha 
a za mokra

Statický za sucha: 0,50

Dynamický za sucha: 0,62

Statický za mokra: 0,61

Dynamický za mokra: 0,51

Bobtnání ve vodě (28 dní, 20 stupňů Celsia) dle ČSN EN 317, podmínky 
dle ČSN P CEN/TS 15534-1, čl. 5, 8.3

1,0 %

Bobtnání po zkoušce odolnosti vlhkosti cyklováním dle ČSN EN 321 1,1 %

Pevnost v ohybu po zkoušce odolnosti vlhkosti cyklováním dle ČSN EN 321, 
ČSN P CEN/TS 15534-1, čl. 8.5.1, ČSN EN 310

20,3 MPa

Součinitel lineární tepelné roztažnosti dle ASTM D696 2,88*10-5 mm/m/°C

Reakce na oheň pro terasové profily dle ČSN EN 11925-2, ČSN EN ISO 9239-1  
ČSN EN 13501-1+A1

Dfl -s1

Reakce na oheň pro obkladový profil dle ČSN EN 13 501–1 + A1 Třída D

Index šíření plamene pro obkladové profily dle ČSN 73 0863 D: is > 100 mm/min

Rozměrová stálost pro obkladové profily dle ČSN 64 0610 D: max. +0,10% pro každý směr

DALŠÍ ZKOUŠKY VÝSTUPY

Hustota 1210 kg/m3

Tvrdost povrchu - test dle Janka Velmi tvrdé dřevo

Odolnost proti dřevokaznému hmyzu Bez napadení

Odolnost proti plísním N34/EN318 Materiál velmi odolný, působení testu stárnutí nemá vliv

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA MATERIÁLU na 1 m2

TERASY PREMIUM: 7 bm prken, 2,8 bm nosičů, 19 ks klipů + vrutů

TERASY MAX: 5 bm prken, 2,8 bm nosičů, 14 ks klipů + vrutů

OBKLADY : 7 bm obkladových profilů, 13 – 20 ks klipů + vrutů (dle vzdálenosti nosičů)

TOLERANCE

DÉLKA +/- 10 mm

ŠÍŘKA +/- 2 mm

TLOUŠŤKA +/- 1 mm

* Hodnoty platné při dodržení montážního návodu.  |  Varianty označené  “plus” obsahují žíhání.  
 

Pro obkladové profily je k dispozici STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ č. 010-035107.
Pro terasové profily je k dispozici prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy (č. STO – AO 224 – 601/2014).

Výrobky byly testovány ve společnosti Strandex(USA), v laboratoři P.O. (Francie), v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie Věd ČR, 
v Technickém a zkušebním ústavu technickém v Praze a dále Institutem pro testování a certifikaci a.s. ve Zlíně (ČR) 

a Centrem stavebního inženýrství a.s., Požárně technickou laboratoří.
Dřevo využívané pro výrobu produktů WoodPlastic® pochází ze zdrojů s certifikátem PEFC. 

* Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá nesprávnou montáží, vyzrávání barvy ani na tzv. vodní prachové skvrny. Pro uplatnění záruky  
je bezpodmínečně nutné dodržení oficiálního montážního návodu výrobce.

137 mm

22/23 mm PREMIUM
195 mm

22/23 mm MAX

ZÁRUKA* ZÁRUKA NA DŘEVOKAZNÉ 
HOUBY, HNILOBU, HMYZ

ZÁRUKA 
NA OSTATNÍ PŘÍPADY

TERASY PREMIUM 25 let 60 měsíců

TERASY MAX 25 let 60 měsíců

PLOTOVÉ PROFILY 25 let 24 měsíců

OBKLADOVÉ PROFILY 25 let 24 měsíců

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
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