
TERASY WOODPLASTIC® 
ZKRÁŠLÍ VÁŠ DŮM

Dřevoplastový materiál WoodPlastic® spl-
ňuje veškeré požadavky kladené na finančně 
výhodnou, dokonale funkční a z estetického 
hlediska atraktivní terasu. Prkna z kompo-
zitu na bázi dřeva a plastového polymeru se 
snadno instalují, jsou stálobarevná a oproti 
klasickému dřevu mají nepoměrně delší 
životnost. I v tomto případě se však vyplatí 
pečlivě vybírat, protože na trhu se lze setkat 
s nabídkou importovaných prken ne vždy 
odpovídající kvality.

Lídrem výroby WPC teras v Evropě je ryze 
česká společnost WPC - WoodPlastic. 
Ta vlastní licenci na unikátní technologii 
výroby Strandex z USA, díky níž si může 

dovolit používat ty nejkvalitnější suroviny, 
které zpracovává ve svém podniku s ex-
trémní přesností. Velkou výhodou je i to, 
že WoodPlastic disponuje sítí terasových 
center a smluvních partnerů, kteří vaši te-
rasu z WPC kdekoli po celé České republice 
snadno a rychle nainstalují, a navíc vám 
budou k dispozici cennými radami.

BEZPEČNÉ A ATRAKTIVNÍ

Terasy WoodPlastic® mají výhradně plný 
profil, a díky tomu u nich, na rozdíl od du-
tých prken, nehrozí riziko zkroucení. 100% 
recyklovatelná prkna jsou bezpečná a odolá-
vají všem rozmarům počasí – dešti, sněhu, 

mrazu i UV záření. Netvoří se na nich třísky 
a jsou rezistentní vůči chlorované i slané 
vodě. Terasy WoodPlastic® jsou vhodné 
i pro ty nejmenší děti, protože neobsahují 
žádné toxické látky.

Velkou předností teras WoodPlastic®, 
jejichž vzhled věrně imituje dřevo, je, že na 
rozdíl od všech ostatních materiálů, jako je 
právě dřevo nebo kámen, beton či keramika, 
vyžadují jen minimální potřebu údržby. Tato 
skutečnost přitom vůbec není na úkor jejich 
atraktivity. Naopak. Celé spektrum povrchů 
a barevných odstínů vám umožní sladit tera-
su s ostatními prvky exteriéru – s nábytkem, 
zahradou, bazénem i fasádou domu.

WWW.WOODPLASTIC.CZ

Terasová prkna WoodPlastic® budou šperkem vaší zahrady, jsou perfektní volbou pro terasy, schodiště, chodníky, balkóny 
i ploty a ideálním povrchem k bazénům.

WPC - WOODPLASTIC, TERASOVÁ PRKNA PREMIUM FOREST PLUS PALISANDER

Moderní zahradní terasa by měla být plnohodnotnou součástí vašeho domu. Taková terasa respektuje své okolí, 
ale zároveň bude odpovídat vašim požadavkům na dokonale funkční a z hlediska designu atraktivní architek-
tonický prvek. Klíčový je výběr materiálu terasy. Pokud pečlivě zvážíte veškeré okolnosti, bude k nejzajímavěj-
ším možnostem patřit terasa z WPC.


