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íce než 20 tun plně recyklova-
telného kompozitu dřeva a poly-

meru té nejvyšší jakosti. Bezmála 
6 km prken denně. Každé z  nich 

opatřené unikátním „rodným listem“ ga-
rantujícím kvalitu směsi a použitou tech-
nologii. Dnes míří do  rodinného domu 

Terasy WoodPlastic®

aneb Nebojte se dokonalosti
Produkty z WPC jsou dnes velkým hitem, ale ne všechny terasy z dřevěného kompozitu splní 
vaše očekávání. Pro dlouhou životnost terasy bez ztráty jejích vlastností je nejdůležitější to, 
z čeho a jak se vyrábějí prkna. Laciná prkna nejčastěji s dutým profilem dovážená ve velkých 
objemech z Asie často postrádají právě ty požadované parametry, kvůli nimž bylo WPC vyvinuto. 
Vsaďte na světovou kvalitu. Máte ji za humny.

v obci Zruč-Senec, zítra do rezidenčního 
komplexu Imperial Vista v  nigerijském 
hlavním městě Abuje nebo do exkluziv-
ního terasového centra v Hong Kongu.

Prkna WoodPlastic® ze středočeských 
Bukovan, určená pro montáž dokonalých, 
mimořádně odolných teras, bezúdržbo-

vých plotů a stylových obkladů stěn, jsou 
vyrobena za  pomoci špičkové americké 
laserové technologie, zdokonalované 
dalším výzkumem. Z pečlivě vybrané dře-
vité moučky obohacené o zdravotně ne-
závadný polyethylen stejného typu, jaký 
se používá k výrobě dětských dudlíků.

NECHTE SE INSPIROVAT
Terasy od společnosti WPC – WoodPlas-
tic patří k  tomu nejlepšímu, co si mo-
mentálně můžete pořídit. Ale to, o co se 
firma opírá především, jsou její plně vy-
bavená, prozákaznicky orientovaná tera-
sová centra, široká síť prodejců, a  pře-
devším pak základna stabilních partnerů 
a odborníků na instalaci a montáž teras 
po celé České republice a v zahraničí.

Zájemci mají možnost navštívit teraso-
vá centra nebo hlavní výrobní závod WPC 
– WoodPlastic ve středočeských Bukova-
nech. Odborníci jim zde pomohou zorien-
tovat se v přednostech jednotlivých typů 
prken a pomohou jim s výběrem. V exteri-
éru je možné si ověřit, jak vypadají terasy 
vystavené několik let standardním klima-
tickým podmínkám a běžnému namáhání.

Společnost zároveň disponuje celo-
republikovou sítí certifikovaných part-
nerů. Ti jsou připraveni osobně navštívit 
klienta, každému se věnují individuálně 
a  bezplatně. Zájemcům pomohou vy-
brat prkna a zdarma jim vypracují návrh 
terasy a  nezávaznou kalkulaci, seznámí 
je s  podrobnostmi montáže a  následně 
novou terasu profesionálně nainstalují.  �
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ODOLNOST
Prkna od společnosti WPC – 
WoodPlastic odolávají všem rozmarům 
počasí – dešti, sněhu, mrazu i UV záření 
– jsou minimálně nasákavá a rezistentní 
vůči bazénové chemii i slané vodě.

MINIMÁLNÍ ÚDRŽBA
Údržba teras z kvalitních 
kompozitních prken WoodPlastic®

spočívá v občasném ometení 
nečistot a opláchnutí vodou, ideálně 
pod tlakem. Mastné fleky je ideální 
co nejdříve umýt saponátem. Prkna 
se nemusejí natírat, impregnovat ani 
jinak chemicky ošetřovat.

ATRAKTIVNÍ DESIGN
Výrobky společnosti WPC – 
WoodPlastic působí reprezentativně 
a zároveň jsou velmi příjemné 
na dotyk. Zájemci si mohou vybrat 
z velkého množství povrchů 

a přirozeně působících barevných 
odstínů, které poté, co vyzrají, 
na slunci nešednou.

BEZPEČNOST 
Veškeré produkty WoodPlastic®

jsou zdravotně nezávadné 
a 100% recyklovatelné. Na jejich 
protiskluzovém povrchu se netvoří 
třísky ani štěpy. Kompozitní směs 
obsahuje panenský polyetylen HDPE, 
který splňuje stejná kritéria, jako 
polymery používané v nemocnicích.

PLNÝ PROFIL
Na rozdíl od některých levnějších 
dutých výrobků nedochází 
u plnoprofilových prken WoodPlastic®

ke kroucení ani drolení. Jsou tuhá, 
kompletně probarvená a mají velkou 
nosnost. Díky tomu se nemusí kotvit 
k podloží, což usnadňuje a urychluje 
jejich montáž.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI VÝROBKŮ WOODPLASTIC®


