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V Y Z R ÁVÁ N Í B A R E V
PO INSTALACI

VYROBENO V ČR

ZÁRUKA AŽ 25 LET

Produkty WoodPlastic

Svým produktům věříme,

®

vyrábíme v České republice

proto poskytujeme záruku

na základě americké

v délce až 25 let. Životnost teras

licence Strandex.

však laboratorní testy odhadují

PO 1 MĚSíCi

PO 25 LETECH

na mnohem delší dobu.

BEZPEČNOST
– BEZ TŘÍSEK

SNADNÝ ÚKLID
– ŽÁDNÉ NATÍRÁNÍ

ODOLNOST
A STÁLOBAREVNOST

Terasy WoodPlastic ® mají

Terasy WoodPlastic ®

Terasy WoodPlastic® jsou odolné vůči

protiskluzový povrch a na rozdíl

se nenatírají, neolejují ani

povětrnostním vlivům, chlorované

od dřeva nikdy netvoří třísky.

jinak povrchově neošetřují.

i slané vodě. Mají vysokou UV odolnost
– jsou stálobarevné.

Toužíte po krásné, luxusní terase, ale nehodláte trávit
čas její údržbou? Máte rádi krásu a ušlechtilost dřeva,
ale nechcete terasu natírat ani jinak povrchově
ošetřovat? Představujete si, že budete prostě jen
lenošit a užívat si volné chvíle s rodinou a přáteli?
Právě pro vás je tu náš revoluční materiál WoodPlastic ®, který kombinuje ve správném poměru dřevo
(60 %) a vysoce kvalitní, zdravotně nezávadný polymer HDPE (40 %). Ideálních vlastností pro využití
v exteriéru jsme docílili převratnou laserovou technologií Strandex (USA), která je díky dlouholetému
vývoji a testování jednou z nejmodernějších WPC technologií současnosti.
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TERASOVÁ PRKNA WoodPlastic®

3,3 kg / bm
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* PLUS – varianta se žíháním
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3,5 kg / bm

Novinka roku 2019

eben

inox

wenge

teak

RUSTIC

palisander

* PLUS – varianta se žíháním

TOP*

140 x 22 mm

4m

2–6 m

3,3 kg / bm

MAX	

195 x 22 mm

4m

2–4 m

4,6 kg / bm

* Profil TOP je dostupný pouze ve vybraných zemích
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DALŠÍ PRODUKTY WoodPlastic®

2,1 kg / bm

atypická délka

váha

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SMART – Kotvící
hliníkový systém
Systém obsahuje vše potřebné pro
rychlou montáž terasy: nosiče, klipy
a další spojovací materiál.

ZAKONČOVACÍ LIŠTY
70 x 16 x 2000 mm, 1,4 kg/bm
90 x 16 x 2000 mm, 1,7 kg/bm
120 x 12 x 3000 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

KLIPY, VRUTY, NOSIČE
Pro snadné přichycení prken k nosičům využijte nerezové klipy a vruty.
Na výběr jsou hliníkové SMART nebo WPC nosiče.
Velký nosič: 50 x 50 x 3000/4000 mm, 2,3 kg/bm
Malý nosič: 50 x 30 x 3000/4000 mm, 1,4 kg/bm

TERASOVÁ CENTRA
A CERTIFIKOVANÍ
PARTNEŘI
V terasových centrech si
můžete prohlédnout naše
prkna ve velkých plochách
a v exteriéru i po letech
používání. Naši partneři mají
dlouholeté zkušenosti a jsou
speciálně vyškoleni.

WPC – WOODPLASTIC a. s.
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