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Drevené terasy
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profil: hladký/hladký

> Štruktúra sibírskeho smrekovca je bohatá na výrazné fládrovanie. Typickou je zreteľná štruktúrovaná kresba letokruhov, ktorá je  
 prerušovaná hrčami. Svojimi farbami od žltočervenej cez hnedú po červenohnedú pôsobí smrekovec mimoriadne živo a rustikálne. 
   Vplyvom poveternostných vplyvov terasa zo smrekovca pomerne výrazne mení farbu do sivých odtieňov. Vysoký podiel živice má  
 vplyv na charakteristickú vôňu a z časti aj na vysokú odolnosť voči vonkajším poveternostným vplyvom.

Trvanlivosť (EN 350-2) trieda 2-3

Kvalita AB

Sušenie kiln dried (KD) 

Pôvod Rusko 

Spojovacie prostriedky skrutky z kalenej nereze

Podkladová konštrukcia sibírsky smrekovec

Typ montáže viditeľný spoj
(odporúčame použiť medzerník)

Art. číslo Označenie Rozmer (mm) Rozteč podkladových 
hranolov (odporúčané)

55902/2140 hladký/hladký 27 × 143 × 4 000 500 mm

55902/2640 jemná vlnka/jemná vlnka 27 × 143 × 4 000 500 mm

55902/2651 jemná vlnka/jemná vlnka 27 × 143 × 5 100 500 mm

Odporúča sa predvŕtanie terasových dosiek.

Sibírsky smrekovec

Sibírsky smrekovec: jemná vlnka/jemná vlnka

Podkladové hranoly a ďalšie príslušenstvo k týmto terasovým doskám nájdete od strany 29.

profil: jemná vlnka/jemná vlnka

trieda trvanlivosti 2-3 
podľa EN 350-2

sušené viditeľné kotvenie
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> Termoborovica si zachováva prírodný vzhľad a kontrastnú farbu borovicového rastlého dreva s typickými hrčami. Termicky  
 modifikované drevo sa vyznačuje zvýšenou trvanlivosťou a rozmerovou stabilitou, zníženou hygroskopicitou a zlepšenou biologickou 
 odolnosťou, čo ho predurčuje aj do vonkajších expozícií, predovšetkým bez kontaktu s terénom. Termická modifikácia dreva  
 je zámerný technologický proces úpravy štruktúry dreva vplyvom zvýšenej teploty, s cieleným dopadom na zlepšenie jeho  
 odolnosti voči vode a biologickým škodcom. Vďaka termickej úprave získava drevo typickú karamelovú farbu a vôňu. 
 U tmavšieho termodreva sa vplyvom UV žiarenia, zrážok, kyslíka, emisií a iných atmosférických činiteľov dosť rýchlo mení ich 
 pôvodná hnedá farba na šedú. Prirodzený proces starnutia dreva vplyvom poveternostných vplyvom nazývame aj atmosferická  
 korózia dreva. 

> Vplyvom slnečného žiarenia a poveternostných vplyvov dostáva termoborovica atraktívny, striebrosivý vzhľad. Pri pravidelnom  
 ošetrení olejom si zachováva nádhernú, stredne hnedú farbu.

Trvanlivosť (EN 350-2) trieda 2

Kvalita A

Sušenie kiln dried (KD)

Pôvod Európa 

Spojovacie prostriedky

1) X klip, X2 klip a skrutky 
   z kalenej nereze  
1) clip JuAn®

2) skrutky z kalenej nereze

Podkladová konštrukcia termoborovica, sibírsky smrekovec, 
perfect rail - clip JuAn® (hliník)

Typ montáže 

1) skrytý spoj 
   (X klip, X2 klip, clip JuAn®)  

2)  viditeľný spoj 
   (odporúčame použiť medzerník)

Art. číslo Označenie Rozmer (mm) Rozteč podkladových 
hranolov (odporúčané)

55978/0230 jemne drážkovaný/hladký Profix 2 26 × 117 × 3 000 450 mm

55978/0233 jemne drážkovaný/hladký Profix 2 26 × 117 × 3 300 450 mm

55978/0236 jemne drážkovaný/hladký Profix 2 26 × 117 × 3 600 450 mm

55978/0239 jemne drážkovaný/hladký Profix 2 26 × 117 × 3 900 450 mm

55978/0242 jemne drážkovaný/hladký Profix 2 26 × 117 × 4 200 450 mm

55978/0245 jemne drážkovaný/hladký Profix 2 26 × 117 × 4 500 450 mm

55978/0248 jemne drážkovaný/hladký Profix 2 26 × 117 × 4 800 450 mm

55978/0251 jemne drážkovaný/hladký Profix 2 26 × 117 × 5 100 450 mm

55987/0239 kartáčovaný/hladký Profix 2 26 × 140 × 3 900 450 mm

55987/0242 kartáčovaný/hladký Profix 2 26 × 140 × 4 200 450 mm

55987/0245 kartáčovaný/hladký Profix 2 26 × 140 × 4 500 450 mm

55781/0030 hladký/hladký 26 × 92 × 3 000 450 mm

55781/0039 hladký/hladký 26 × 92 × 3 900 450 mm

55781/0042 hladký/hladký 26 × 92 × 4 200 450 mm

55781/0045 hladký/hladký 26 × 92 × 4 500 450 mm

55781/0048 hladký/hladký 26 × 92 × 4 800 450 mm

55781/0630 hladký/hladký 26 × 68 × 3 000 450 mm

55781/0642 hladký/hladký 26 × 68 × 4 200 450 mm

55781/1442 hladký/hladký 26 × 140 × 4 200 450 mm

55781/1445 hladký/hladký 26 × 140 × 4 500 450 mm

55978/1739 hladký/hladký 26 × 117 × 3 900 450 mm

55978/1742 hladký/hladký 26 × 117 × 4 200 450 mm

55978/1745 hladký/hladký 26 × 117 × 4 500 450 mm

55978/1751 hladký/hladký 26 × 117 × 5 100 450 mm

55978/1754 hladký/hladký 26 × 117 × 5 400 450 mm

55762/0042 clip JuAn® 26 × 118 × 4 200 400 mm

55762/0045 clip JuAn® 26 × 118 × 4 500 400 mm

Pri montáži postupujte podľa odporúčania výrobcu. Bližšie informácie na www.lunawood.com.

trieda trvanlivosti 2 
podľa EN 350-2

1) skryté kotvenie 2) viditeľné kotvenie

Termoborovica

Podkladové hranoly a ďalšie príslušenstvo k týmto terasovým doskám nájdete od strany 29.

sušené
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profil: clip JuAn®

profil: jemne drážkovaný/hladký Profix 2 profil: kartáčovaný/hladký Profix 2

Termoborovica: jemne drážkovaný/hladký Profix 2

Termoborovica: kartáčovaný/hladký Profix 2 (detail)

novin
ka

Termoborovica: kartáčovaný/hladký Profix 2

profil: hladký/hladký
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> Termojaseň si Vás získa svojou nezameniteľnou kresbou. Európsky jaseň rastie hlavne v centrálnej Európe, vyskytuje sa aj  
 v euroázijskej zóne. Termojaseň patrí k drevinám s výbornou rozmerovou stabilitou a trvanlivosťou. Pôvodne svetlé drevo s tmavším  
 jadrom dostáva termickou úpravou homogénnu, tmavú farbu, pričom vyniknú kontúry letokruhov. Terasové dosky sa vyznačujú 
 kompaktnosťou, hladkým povrchom s minimom hŕč a preto sú vhodné aj na inštaláciu pri bazénoch. U tmavšieho termodreva sa 
 vplyvom UV žiarenia, zrážok, kyslíka, emisií a iných atmosférických činiteľov dosť rýchlo mení ich pôvodná hnedá farba na šedú.
 

Trvanlivosť (EN 350-2) trieda 1

Kvalita A

Sušenie kiln dried (KD)

Pôvod Európa 

Spojovacie prostriedky

1) X klip, X2 klip a skrutky 
   z kalenej nereze
1) clip JuAn® 

2) skrutky z kalenej nereze

Podkladová konštrukcia
termoborovica, sibírsky smreko-
vec, exotická drevina, 
perfect rail - clip JuAn® (hliník)

Typ montáže 

1) skrytý spoj 
  (X klip, X2 klip, clip JuAn®)  

2) viditeľný spoj 
  (odporúčame použiť medzerník)

Art. číslo Označenie Rozmer (mm) Rozteč podkladových 
hranolov (odporúčané)

55693/1119 clip JuAn® 21 × 118 × 1 900 400 mm

55693/1122 clip JuAn® 21 × 118 × 2 200 400 mm

55693/1128 clip JuAn® 21 × 118 × 2 800 400 mm

55693/1130 clip JuAn® 21 × 118 × 3 000 400 mm

55693/1131 clip JuAn® 21 × 118 × 3 100 400 mm

55693/1134 clip JuAn® 21 × 118 × 3 400 400 mm

55693/1137 clip JuAn® 21 × 118 × 3 700 400 mm

55977/8119 jemne drážkovaný/hladký Profix 2 21 × 100 × 1 900 400 mm

55977/8120 jemne drážkovaný/hladký Profix 2 21 × 100 × 2 000 400 mm

55977/8122 jemne drážkovaný/hladký Profix 2 21 × 100 × 2 200 400 mm

55977/8123 jemne drážkovaný/hladký Profix 2 21 × 100 × 2 300 400 mm

55977/8125 jemne drážkovaný/hladký Profix 2 21 × 100 × 2 500 400 mm

55977/8128 jemne drážkovaný/hladký Profix 2 21 × 100 × 2 800 400 mm

55977/8130 jemne drážkovaný/hladký Profix 2 21 × 100 × 3 000 400 mm

55977/8131 jemne drážkovaný/hladký Profix 2 21 × 100 × 3 100 400 mm

55977/8133 jemne drážkovaný/hladký Profix 2 21 × 100 × 3 300 400 mm

55977/8134 jemne drážkovaný/hladký Profix 2 21 × 100 × 3400 400 mm

55977/8135 jemne drážkovaný/hladký Profix 2 21 × 100 × 3 500 400 mm

55977/8137 jemne drážkovaný/hladký Profix 2 21 × 100 × 3 700 400 mm

Pri montáži postupujte podľa odporúčania výrobcu.

trieda trvanlivosti 1 
podľa EN 350-2

Termojaseň

profil: clip JuAn®

Podkladové hranoly a ďalšie príslušenstvo k týmto terasovým doskám nájdete od strany 29.

sušené

profil: jemne drážkovaný/hladký Profix 2

1) skryté kotvenie 2) viditeľné kotvenie
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Termojaseň: clip JuAn®
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Garapa

> Veľmi obľúbené, tvrdé, exotické drevo pôvodom z Južnej Ameriky. Garapa je ideálnou voľbou pre ľudí, ktorí inklinujú k svetlejším 
 odtieňom. Drevo je typické svojimi citrónovožltými, medovohnedými až svetlohnedými odtieňmi. Vplyvom UV žiarenia prichádza  
 k prirodzenej, nie však veľmi intenzívnej,  zmene farby cez žlté, až po charakteristické sivé odtiene. Terasové dosky Garapa Vás 
 očaria svojou harmonickou kresbou, vysokou prirodzenou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a tvrdosťou.

Trvanlivosť (EN 350-2) trieda 2-3

Kvalita FAS

Sušenie kiln dried (KD)

Pôvod Južná Amerika

Spojovacie prostriedky skrutky z ocele A4

Podkladová konštrukcia exotická drevina, hliník

Typ montáže viditeľný spoj
(odporúčame použiť medzerník)

Art. číslo Označenie Rozmer (mm) Rozteč podkladových 
hranolov (odporúčané)

55949/6214 hladký/hladký 21 × 145 × 2 140 400 mm

55949/6244 hladký/hladký 21 × 145 × 2 440 400 mm

55949/6245 hladký/hladký 21 × 145 × 2 450 400 mm

55949/6275 hladký/hladký 21 × 145 × 2 750 400 mm

55949/6305 hladký/hladký 21 × 145 × 3 050 400 mm

55949/6335 hladký/hladký 21 × 145 × 3 350 400 mm

55949/6336 hladký/hladký 21 × 145 × 3 360 400 mm

55949/6365 hladký/hladký 21 × 145 × 3 650 400 mm

55949/6366 hladký/hladký 21 × 145 × 3 660 400 mm

55949/6395 hladký/hladký 21 × 145 × 3 950 400 mm

55949/6427 hladký/hladký 21 × 145 × 4 270 400 mm

Odporúča sa predvŕtanie terasových dosiek.

trieda trvanlivosti 2-3 
podľa EN 350-2

sušené viditeľné kotvenie

profil: hladký/hladký

Garapa: hladký/hladký

novin
ka

Podkladové hranoly a ďalšie príslušenstvo k týmto terasovým doskám nájdete od strany 29.
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profil: jemná vlnka/hladký

> Pevné, tvrdé a husté drevo. Cumaru patrí medzi najtvrdšie a najodolnejšie dreviny. Vďaka svojej vysokej objemovej hmotnosti má 
 nadpriemerne pevnú konzistenciu. Tradičná oblasť výskytu je Južná Amerika a strom dosahuje výšku až 30 m. Cumaru sa prezentuje 
 v matných tónoch od čokoládovohnedej až po červenohnedú farbu. Napriek rozdielnym odtieňom jednotlivých dosiek vytvára terasa  
 farebne harmonický obraz, ktorý zaručuje útulnú atmosféru a príjemný vzhľad terasy.

Trvanlivosť (EN 350-2) trieda 1

Kvalita FAS

Sušenie kiln dried (KD)

Pôvod Južná Amerika

Spojovacie prostriedky skrutky z ocele A4

Podkladová konštrukcia exotická drevina, hliník

Typ montáže viditeľný spoj 
(odporúčame použiť medzerník)

Art. číslo Označenie Rozmer (mm) Rozteč podkladových 
hranolov (odporúčané)

55954/1183 jemná vlnka/hladký 21 × 145 × 1 830 400 mm

55954/0215 jemná vlnka/hladký 21 × 145 × 2150 400 mm

55954/0275 jemná vlnka/hladký 21 × 145 × 2 750 400 mm

55954/0305 jemná vlnka/hladký 21 × 145 × 3 050 400 mm

55954/0335 jemná vlnka/hladký 21 × 145 × 3 350 400 mm

55954/0366 jemná vlnka/hladký 21 × 145 × 3660 400 mm

55954/0396 jemná vlnka/hladký 21 × 145 × 3 960 400 mm

55954/0427 jemná vlnka/hladký 21 × 145 × 4 270 400 mm

55954/0458 jemná vlnka/hladký 21 × 145 × 4 580 400 mm

55954/0488 jemná vlnka/hladký 21 × 145 × 4 880 400 mm

55954/0519 jemná vlnka/hladký 21 × 145 × 5 190 400 mm

55954/0549 jemná vlnka/hladký 21 × 145 × 5 490 400 mm

55954/0580 jemná vlnka/hladký 21 × 145 × 5 800 400 mm

55954/0610 jemná vlnka/hladký 21 × 145 × 6 100 400 mm

55954/0640 jemná vlnka/hladký 21 × 145 × 6 400 400 mm

Cumaru

Cumaru jemná vlnka/hladký

Podkladové hranoly a ďalšie príslušenstvo k týmto terasovým doskám nájdete od strany 29.

Odporúča sa predvŕtanie terasových dosiek.

trieda trvanlivosti 1 
podľa EN 350-2

viditeľné kotveniesušené
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profil: hladký/hladký profil: clip JuAn®

Odporúča sa predvŕtanie terasových dosiek.

> Veľmi trvanlivé a rozmerovo stabilné drevo. Tieto vlastnosti juhoamerickej dreviny Ipé dodajú Vašej terase skvelý vzhľad. Strom rastie  
 až do výšky 30 m a zvyčajne je do výšky 20 m bez konárov. Jadrové drevo je v čerstvom stave svetlohnedé až žltozelené, neskôr sa  
 farba mení na tmavozelenú až olivovú. Farebnosť jednotlivých dosiek sa mení a vytvára rôznorodý obraz terasovej podlahy.  
 Pravidelný priebeh vlákien s jemnou kresbou prepožičiava terase prirodzený vzhľad. Hustota a jemná textúra vlákien ešte viac  
 zvýrazňujú hladký vzhľad terasových dosiek Ipé.

Trvanlivosť (EN 350-2) trieda 1

Kvalita FAS

Sušenie kiln dried (KD) 

Pôvod Južná Amerika

Spojovacie prostriedky

1) DielenFix II DF 17 
1) clip JuAn®

2) skrutky z ocele A4

Podkladová konštrukcia exotická drevina, hliník, 
perfect rail - clip JuAn® (hliník)

Typ montáže 

1) skrytý spoj 
  (DielenFix, clip JuAn®)
2) viditelný spoj
  (odporúčame použiť medzerník)

Art. číslo Označenie Rozmer (mm) Rozteč podkladových 
hranolov (odporúčané)

55973/9183 hladký/hladký 21 × 145 × 1 830 400 mm

55973/9214 hladký/hladký 21 × 145 × 2 140 400 mm

55973/9244 hladký/hladký 21 × 145 × 2 440 400 mm

55973/9275 hladký/hladký 21 × 145 × 2 750 400 mm

55973/9305 hladký/hladký 21 × 145 × 3 050 400 mm

55973/9366 hladký/hladký 21 × 145 × 3 660 400 mm

55973/9397 hladký/hladký 21 × 145 × 3 970 400 mm

55973/9427 hladký/hladký 21 × 145 × 4 270 400 mm

55973/9458 hladký/hladký 21 × 145 × 4 580 400 mm

55973/9488 hladký/hladký 21 × 145 × 4 880 400 mm

55973/9519 hladký/hladký 21 × 145 × 5 190 400 mm

55973/9549 hladký/hladký 21 × 145 × 5 490 400 mm

55973/9580 hladký/hladký 21 × 145 × 5 800 400 mm

55973/9610 hladký/hladký 21 × 145 × 6 100 400 mm

55973/8100 clip JuAn® 21 × 118 × 1 000 400 mm

55973/8183 clip JuAn® 21 × 118 × 1 830 400 mm

55973/8214 clip JuAn® 21 × 118 × 2 140 400 mm

55973/8275 clip JuAn® 21 × 118 × 2 750 400 mm

55973/8305 clip JuAn® 21 × 118 × 3 050 400 mm

Ipe

Podkladové hranoly a ďalšie príslušenstvo k týmto terasovým doskám nájdete od strany 29.

trieda trvanlivosti 1 
podľa EN 350-2

sušené 1) skryté kotvenie 2) viditeľné kotvenie
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Ipe: hladký/hladký
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> Nezameniteľná farba: terasové dosky Massaranduba sa Vám zapáčia svojou sýtou tmavočervenou až tmavohnedou farbou.

> Svojim robustným charakterom je predurčená aj na použitie pri stavbe železničných koľajníc a lodí. Z dôvodu vysokej hmotnosti  
 pôsobí už na dotyk veľmi robustne a pevne. Massaranduba má jednu z najvyšších trvanlivostí a patrí k najstálejším drevinám na trhu.  
 Drevina má jemnú a pravidelnú štruktúru. 

Trvanlivosť (EN 350-2) trieda 1

Kvalita FAS

Sušenie kiln dried (KD)

Pôvod Južná Amerika

Spojovacie prostriedky skrutky z ocele A4

Podkladová konštrukcia exotická drevina, hliník

Typ montáže viditeľný spoj
(odporúčame použiť medzerník)

Art. číslo Označenie Rozmer (mm) Rozteč podkladových 
hranolov (odporúčané)

55945/6183 jemná vlnka/hladký 21 x 145 x 1 830 500 mm

55945/6214 jemná vlnka/hladký 21 x 145 x 2 140 500 mm

55945/6244 jemná vlnka/hladký 21 x 145 x 2 440 500 mm

55945/6275 jemná vlnka/hladký 21 x 145 x 2 750 500 mm

55945/6305 jemná vlnka/hladký 21 x 145 x 3 050 500 mm

55945/6336 jemná vlnka/hladký 21 x 145 x 3 360 500 mm

55945/6366 jemná vlnka/hladký 21 x 145 x 3 660 500 mm

55945/6397 jemná vlnka/hladký 21 x 145 x 3 970 500 mm

55945/6427 jemná vlnka/hladký 21 x 145 x 4 270 500 mm

55945/6458 jemná vlnka/hladký 21 x 145 x 4 580 500 mm

55945/6488 jemná vlnka/hladký 21 x 145 x 4 880 500 mm

55945/6519 jemná vlnka/hladký 21 x 145 x 5 190 500 mm

55945/6549 jemná vlnka/hladký 21 x 145 x 5 490 500 mm

Massaranduba

Odporúča sa predvŕtanie terasových dosiek.

Massaranduba: jemná vlnka/hladký

Podkladové hranoly a ďalšie príslušenstvo k týmto terasovým doskám nájdete od strany 29.

trieda trvanlivosti 1 
podľa EN 350-2

viditeľné kotveniesušené

profil: jemná vlnka/hladký



15

> Stromy Bangkirai rastú v Indonézii, južnej Ázii a dosahujú výšku 30 metrov a viac. Drevina je známa aj pod obchodným názvom  
 Yellow Balau. Vďaka vysokej odolnosti voči poveternostným vplyvom je obľúbená nielen v prirodzených oblastiach rastu, ale aj  
 v Európe. Terasové dosky Bangkirai sú typické farebnými rozdielmi a výraznou štruktúrou.

Trvanlivosť  (EN 350-2) trieda 2-3

Kvalita FAS

Sušenie kiln dried (KD) 

Pôvod Ázia

Spojovacie prostriedky skrutky z ocele A4

Podkladová konštrukcia exotická drevina, hliník

Typ montáže viditeľný spoj
(odporúčame použiť medzerník)

Odporúča sa predvŕtanie terasových dosiek.

trieda trvanlivosti 2-3 
podľa EN 350-2

Bangkirai

sušené viditeľné kotvenie

profil: jemná vlnka/hrubá drážka

Podkladové hranoly a ďalšie príslušenstvo k týmto terasovým doskám nájdete od strany 29.

Bangkirai: jemná vlnka/hrubá drážka

Art. číslo Označenie Rozmer (mm) Rozteč podkladních 
hranolů (doporučené)

55921/0214 jemná vlnka/hrubá drážka 25 × 145 × 2 140 500 mm

55921/0245 jemná vlnka/hrubá drážka 25 × 145 × 2 450 500 mm

55921/0275 jemná vlnka/hrubá drážka 25 × 145 × 2 750 500 mm

55921/0305 jemná vlnka/hrubá drážka 25 × 145 × 3 050 500 mm

55921/0335 jemná vlnka/hrubá drážka 25 × 145 × 3 350 500 mm

55921/0336 jemná vlnka/hrubá drážka 25 × 145 × 3 360 500 mm

55921/0365 jemná vlnka/hrubá drážka 25 × 145 × 3 650 500 mm

55921/0366 jemná vlnka/hrubá drážka 25 × 145 × 3 660 500 mm

55921/0396 jemná vlnka/hrubá drážka 25 × 145 × 3 960 500 mm

55921/0397 jemná vlnka/hrubá drážka 25 × 145 × 3 970 500 mm

55921/0427 jemná vlnka/hrubá drážka 25 × 145 × 4 270 500 mm

55921/0457 jemná vlnka/hrubá drážka 25 × 145 × 4 570 500 mm

55921/0458 jemná vlnka/hrubá drážka 25 × 145 × 4 580 500 mm

55921/0488 jemná vlnka/hrubá drážka 25 × 145 × 4 880 500 mm

55921/0519 jemná vlnka/hrubá drážka 25 × 145 × 5 190 500 mm

55921/0610 jemná vlnka/hrubá drážka 25 × 145 × 6 100 500 mm



16

profil: jemná vlnka/hladký

> Stromy Sapelli, ktorých domovinou je Afrika, dorastajú do výšky 45 metrov a viac. Po dôkladnom teplovzdušnom sušení vykazuje    
 drevo výbornú rozmerovú stabilitu. Podobné hodnoty dosahuje táto drevina aj v životnosti. Čerstvo vyťažené drevo Sapeli je typické  
 lososovým sfarbením, ktoré postupne prechádza do sýto červenohnedej farby s charakteristickým leskom (porovnateľné s mahagónom). 
 Terasové dosky s hladkým povrchom a jemnou štruktúrou pôsobia veľmi estetickým a elegantným dojmom.

Trvanlivosť (EN 350-2) trieda 2-3

Kvalita FAS

Sušenie kiln dried (KD) 

Pôvod Afrika

Spojovacie prostriedky skrutky z ocele A4

Podkladová konštrukcia exotická drevina, hliník

Typ montáže viditeľný spoj
(odporúčame použiť medzerník)

Art. číslo Označenie Rozmer (mm) Rozteč podkladových 
hranolov (odporúčané)

55950/1214 jemná vlnka/hladký 25 × 145 × 2 140 500 mm

55950/1244 jemná vlnka/hladký 25 × 145 × 2 440 500 mm

55950/1275 jemná vlnka/hladký 25 × 145 × 2 750 500 mm

55950/1305 jemná vlnka/hladký 25 × 145 × 3 050 500 mm

55950/1335 jemná vlnka/hladký 25 × 145 × 3 350 500 mm

55950/1360 jemná vlnka/hladký 25 × 145 × 3 600 500 mm

55950/1365 jemná vlnka/hladký 25 × 145 × 3 650 500 mm

55950/1395 jemná vlnka/hladký 25 × 145 × 3 950 500 mm

55950/1397 jemná vlnka/hladký 25 × 145 × 3 970 500 mm

55950/1425 jemná vlnka/hladký 25 × 145 × 4 250 500 mm

55950/1427 jemná vlnka/hladký 25 × 145 × 4 270 500 mm

55950/1455 jemná vlnka/hladký 25 × 145 × 4 550 500 mm

55950/1485 jemná vlnka/hladký 25 × 145 × 4 850 500 mm

55950/1488 jemná vlnka/hladký 25 × 145 × 4 880 500 mm

Odporúča sa predvŕtanie terasových dosiek.

trieda trvanlivosti 2-3 
podľa EN 350-2

Sapelli

sušené viditeľné kotvenie

Sapelli jemná vlnka/hladký

Podkladové hranoly a ďalšie príslušenstvo k týmto terasovým doskám nájdete od strany 29.
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Teak

profil: hladký/hladký

> Teak pochádza z monzúnových oblastí Južnej a Juhovýchodnej Ázie. Táto klasická terasová drevina patrí medzi najvhodnejšie 
 dreviny pre použitie v exteriéri. Ušľachtilý teak je pôsobivý svojou odolnosťou a vysokou prirodzenou trvanlivosťou, ako aj svojim  
 presvedčivým estetickým zjavom. Terasové dosky sa svojou bledohnedou farebnosťou, ktorá vyzerá niekedy takmer ako povrch 
 kože, veľmi podobajú európskemu orechu. Pôsobením slnečného žiarenia postupne tmavne. K typickým znakom patrí zreteľná 
 štruktúrovaná kresba, ktorá prepožičiava každej terasovej doske jedinečný a nezameniteľný charakter.

Trvanlivosť (EN 350-2) trieda 1

Kvalita FAS

Sušenie kiln dried (KD) 

Pôvod Barma

Spojovacie prostriedky

1) DielenFix II DF 17 
1) clip JuAn®

2) skrutky z ocele A4

Podkladová konštrukcia exotická drevina, hliník, 
perfect rail - clip JuAn® (hliník)

Typ montáže 

1) skrytý spoj (DielenFix)
2) viditeľný spoj
(odporúčame použiť medzerník)

Art. číslo Označenie Rozmer (mm) Rozteč podkladových 
hranolov (odporúčané)

55957/7018 clip JuAn® 21 × 118 × 1 830 400 mm

55957/7021 clip JuAn® 21 × 118 × 2 140 400 mm

55957/7024 clip JuAn® 21 × 118 × 2 440 400 mm

55957/7026 clip JuAn® 21 × 118 × 2 600 400 mm

55957/7027 clip JuAn® 21 × 118 × 2 750 400 mm

55957/7030 clip JuAn® 21 × 118 × 3 050 400 mm

55957/7033 clip JuAn® 21 × 118 × 3 360 400 mm

55957/7036 clip JuAn® 21 × 118 × 3 660 400 mm

55957/7039 clip JuAn® 21 × 118 × 3 970 400 mm

55957/7042 clip JuAn® 21 × 118 × 4 270 400 mm

55957/3180 hladký/hladký 21 × 115 × 1 800 400 mm

55957/3215 hladký/hladký 21 × 115 × 2 150 400 mm

55957/3245 hladký/hladký 21 × 115 × 2 450 400 mm

Odporúča sa predvŕtanie terasových dosiek | Pri montáži postupujte podľa odporúčania výrobcu.

Teak hladký/hladký

Podkladové hranoly a ďalšie príslušenstvo k týmto terasovým doskám nájdete od strany 29.

profil: clip JuAn®

trieda trvanlivosti 1 
podľa EN 350-2

sušené 1) skryté kotvenie 2) viditeľné kotvenie
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JAF PLÁNOVAČ TERÁS

www.jafholz.sk/planovacteras

Či WPC, termicky upravené, domáce alebo exotické drevo - s JAF plánovačom terás si môžete navrhnúť „obývačku pod holým nebom“ vrátane 
podkladovej konštrukcie, terasových podpier, kovania a ďalšieho príslušenstva. Vyskúšať môžete rôzne varianty. Stačí len pár kliknutí a obdržíte 
kompletný zoznam materiálov, vrátane plánu konštrukcie.

> Flexibilné z hľadiska času a miesta: Plánujete svoju terasu kedykoľvek.
> Široký sortiment: Terasové dosky, podkladové konštrukcie a príslušenstvo.
> Jednoduché plánovanie vďaka vopred definovanému setu príslušenstva a podkladovej konštrukcie.
> Pár kliknutí k materiálu, plánom na rezanie a inštalácii.
> Priame spojenie s JAF Online-Shopom.

Zadajte pôdorys, vyberte si z rôznych profilov terasových dosiek a podkladových konštrukcií a aj správny 
typ inštalácie. Ako prihlásený zákazník spoločnosti JAF HOLZ obdržíte zoznamy materiálov, plán poklád-
ky, nárezový plán, jednoducho ponuku prispôsobenú Vašim potrebám.

PÁR 
KLIKNUTIE K VAŠEJ VYSNÍNANEJ TERASE
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WPC terasy

WPC UPM ProFi Deck - gaštan hnedý (Chestnut Brown)
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WPC UPM gaštan hnedý (Chestnut Brown)
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> Vo Fínsku sa vyvíja WPC (kompozit z dreva a plastu) v spoločnosti UPM pod obchodným názvom UPM ProFi. Dôležitými súčas- 
 ťami, ktoré zaručujú dlhú životnosť materiálu vo vonkajšom prostredí sú polypropylén a celulóza. Produkty UPM ProFi sú kompletne 
 recyklovateľné. Všetky prvky tohto materiálu sú šetrné k životnému prostrediu. PVC alebo iné škodlivé chemikálie sa pri výrobe 
 nepoužívajú. Firma UPM získala za svoj inovatívny materiál renomovanú cenu Green Good Design™.

> Obojstranne profilované terasové dielce vyzerajú aj po rokoch výborne, zatiaľ čo údržba terasy je minimálna. Tento kompozitný 
 materiál je kompletne bez lignínu (zložka dreva, ktorá vplyvom UV žiarenia spôsobuje šednutie). Povrch UPM ProFi nie je pórovitý. 
 Tekutiny, ako víno, olej a iné, sa dajú jednoducho z povrchu zotrieť. Chôdza je po tejto terase príjemná, pretože sa u týchto terasových 
 dosiek netvoria žiadne triesky a ani praskliny.

> Vďaka komorovému profilu je tento produkt veľmi odolný, elektrické inštalácie je možné viesť v komorových profiloch. Všetky diely 
 sú vyrábané veľmi presne. To redukuje odrezky a umožňuje rýchlu pokládku. UPM je možno rezať a obrábať bežnými nástrojmi  
 na drevo. Terasové dosky sa veľmi ľahko spájajú s podkladovými hranolmi pomocou T-Clip systému.

Trvanlivosť (EN 350-2) trieda 2

Pôvod Európa 

Spojovacie prostriedky UPM ProFi Clip

Podkladová konštrukcia podkladový hranol UPM ProFi 
Deck

Typ montáže skrytý spoj (ProFi Clip) 

Art. číslo Označenie Rozmer (mm) Rozostup podkladových 
hranolov (odporúčané)

55960/0040 hnedá (Autumn Brown) 28 × 150 × 4 000 400 mm

55960/0240 tmavosivá (Stone Grey) 28 × 150 × 4 000 400 mm

55960/0540 šedozelená (Silver Green) 28 × 150 × 4 000 400 mm

55960/0640 gaštan hnedý (Chestnut Brown) 28 × 150 × 4 000 400 mm

Pri montáži postupujte podľa odporúčania výrobcu. Bližšie informácie na www.upmprofi.com.

WPC UPM Profi Deck 
dutý profil

skryté kotvenie

hnedá (Autumn Brown) gaštan hnedý (Chestnut Brown)šedozelená (Silver Green)

Cena Green Good Design™ bola udelená
múzeom „The Chicago Athenaeum“  
a Európskym centrom pre architektúru, 
umenie, dizajn a urbanistické štúdie. 

GREEN 
AWARD

Podkladové hranoly a ďalšie príslušenstvo k týmto terasovým doskám nájdete od strany 24.

tmavosivá (Stone Grey)
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WPC UPM ProFi Deck - šedozelená (Silver Green)
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Príslušenstvo
k WPC terasám UPM ProFi Deck

Art. číslo Označenie Rozmer (mm)

55962/0040 hnedá (Autumn Brown) 40 × 60 × 4 000

55962/0240 sivá (Stone Grey) 40 × 60 × 4 000

55962/0540 šedozelená (Silver Green) 40 × 60 × 4 000

55962/0640 gaštan hnedý (Chestnut Brown) 40 × 60 × 4 000

Podkladový hranol

Art. číslo Označenie Rozmer (mm) Obsah balenia

55968/0002 hnedá (Autumn Brown) 12 × 22 × 63 100 ks

55968/0202 sivá (Stone Grey) 12 × 22 × 63 100 ks

55968/0502 šedozelená (Silver Green) 12 × 22 × 63 100 ks

55968/0602 gaštan hnedý (Chestnut Brown) 12 × 22 × 63 100 ks

ProFi Clip
> Balenie obsahuje aj skrutky.

Art. číslo Označenie Rozmer (mm)

55964/0040 hnedá (Autumn Brown) 12 x 66 x 4 000

55964/0240 sivá (Stone Grey) 12 x 66 x 4 000

55964/0540 šedozelená (Silver Green) 12 x 66 x 4 000

55964/0640 gaštan hnedý (Chestnut Brown) 12 x 66 x 4 000

Ukončovacia lišta
> Krycia lišta zaobľuje konštrukciu.

Art. číslo Označenie Rozmer (mm)

55968/0505 šedozelená (Silver Green) 23 x 27 x 149

Koncovka

> Alternatíva k tenkej krycej lište a schodovému profilu.

Art. číslo Označenie Rozmer (mm)

55964/1040 hnedá (Autumn Brown) 68 x 110 x 4 000

55964/1240 sivá (Stone Grey) 68 x 110 x 4 000

55964/3540 šedozelená (Silver Green) 68 x 110 x 4 000

55964/1640 gaštan hnedý (Chestnut Brown) 68 x 110 x 4 000

Ukončovací/schodový profil

> Štýlové riešenie s odolnou hranou. L tvar garantuje rýchlu a jednoduchú montáž, bez nutnosti vysokej úrovne technických znalostí.

> Schodové profily sú vhodné na štandardné rozmery schodov. Rovnako ako všetky produkty UPM Profi možno schodový profil ľahko 
 rezať tak, aby mohol byť spolu s terasovým profilom osadený na rôzne veľkosti schodov.
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WPC UPM ProFi Deck - tmavosivá (Stone Grey)



26

Trvanlivosť (EN 350-2) trieda 1

Pôvod Severná Amerika

Spojovacie prostriedky CONCEALoc

Podkladová konštrukcia termoborovica, hliník

Typ montáže skrytý spoj (CONCEALoc)

Art. číslo Označenie Rozmer (mm) Rozostup podkladových 
hranolov (odporúčané)

55708/0448 Legacy Ashwood 24 × 136 × 4 880 400 mm

55708/0148 Legacy Mocha 24 × 136 × 4 880 400 mm

55704/0148 Terrain Brown Oak 24 × 136 × 4 880 400 mm

55704/0248 Terrain Silver Maple 24 × 136 × 4 880 400 mm

Pri montáži postupujte podľa odporúčania výrobcu. Bližšie informácie na www.timbertech.com.

WPC TimberTech 
plný profil

cWPC skryté kotvenie

Legacy MochaLegacy Ashwood Terrain Brown Oak Terrain Silver Maple

> Timbertech Legacy a Terrain patria medzi produkty s vysokou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu a sú charakteristické 
 farebnou stálosťou, ktorá má garanciu až 25 rokov. Zvýšená odolnosť je zabezpečená pomocou ochrannej vrstvy z polyetylénu.

> Jednoduchá montáž, skryté kotvenie
 Montáž profilov pomocou klipov CONCEALoc  je veľmi jednoduchá a nepotrebujte žiadne špeciálne stolárske nástroje. Ako podkladové  
 hranoly odporúčame hranol SHP z termicky upravenej borovice alebo hliníkovú podkonštrukciu.

> Legacy: nadčasové prírodné farby
> Terrain: elegantné zemité farebné odtiene

Podkladové hranoly a ďalšie príslušenstvo k týmto terasovým doskám nájdete od strany 29.
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WPC: TimberTech Terrain Brown Oak

Art. číslo Označenie Obsah balenia

55707/0010 WPC TimberTech CONCEALoc 175 ks

Klip CONCEALoc
> Skrytý upevňovací systém, vrátane skrutiek.
 Tento jednoduchý skrytý upevňovací systém má jednoduché použitie, dokonalý, ničím nerušený vzhľad.

Príslušenstvo
k WPC terasám TimberTech
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Príslušenstvo



29

Príslušenstvo
podkladová konštrukcia

Termoborovica

Art. číslo Označenie Rozmer (mm)

55982/0027 podkladový hranol SHP 42 x 68 x 2 700

55982/0039 podkladový hranol SHP 42 x 68 x 3 900

55982/0042 podkladový hranol SHP 42 × 68 × 4 200

55781/0030 podkladový hranol SHP 26 x 92 x 3 000

55781/0039 podkladový hranol SHP 26 x 92 x 3 900

55781/0042 podkladový hranol SHP 26 x 92 x 4 200

55983/0030 podkladový hranol SHP 42 × 92 × 3 000

55781/0533 podkladový hranol SHP 42 × 92 × 3 300

55781/0536 podkladový hranol SHP 42 × 92 × 3 600

55983/0039 podkladový hranol SHP 42 × 92 × 3 900

55983/0042 podkladový hranol SHP 42 × 92 × 4 200

55983/0045 podkladový hranol SHP 42 × 92 × 4 500

55983/0048 podkladový hranol SHP 42 × 92 × 4 800

55983/0051 podkladový hranol SHP 42 × 92 × 5 100

55983/0054 podkladový hranol SHP 42 × 92 × 5 400

55978/1745 podkladový hranol SHP 26 × 117 × 4 500

55978/1751 podkladový hranol SHP 26 × 117 × 5 100

55781/1445 podkladový hranol SHP 26 × 140 × 4 500

55781/1448 podkladový hranol SHP 26 × 140 × 4 800

Sibírsky smrekovec

Art. číslo Označenie Rozmer (mm)

55905/0240 podkladový hranol KD 45 x 70 x 4 000

55905/0351 podkladový hranol KD 45 x 70 x 5 100

> Dodávaná vlhkosť produktov je 18 ± 2% (nižšia vlhkosť iba na písomný dopyt).
> Produkty sú určené pre exteriér.

> Vhodné pre terasy - Sibírsky smrekovec, Termoborovica, Termojaseň.

> Vhodné pre terasy - Termoborovica, Termojaseň.

Exotická drevina

Art. číslo Označenie Rozmer (mm)

55826/4400 podkladový hranol KD 45 x 68 x 4 000

55826/0360 podkladový hranol KD 45 x 70 x 3 600

55826/0366 podkladový hranol KD 45 x 70 x 3 660

55826/0390 podkladový hranol KD 45 x 70 x 3 900

55826/0397 podkladový hranol KD 45 x 70 x 3 970

55826/0450 podkladový hranol KD 45 x 70 x 4 500

55826/0458 podkladový hranol KD 45 × 70 × 4 580

55826/0590 podkladový hranol KD 45 × 70 × 5 900

> Vhodné pre terasy - Exotické dreviny, Termojaseň.
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Art. číslo Označenie Obsah balenia

55011/0112 DielenFix II DF 17 A2, nerez 300 ks

55011/0113 DielenFix II DF 22 A2, nerez 300 ks

55031/0030 Dila 2/17 200 ks

55031/0031 Dila 2/22 200 ks

Skryté kovanie

Art. číslo Označenie Rozmer (mm) Obsah balenia

55014/6001 HELPO - sada na montáž terasy 50 1 ks

Montážny set
> Odporúča sa predvŕtanie terasových dosiek frézovacím vrtákom.  
 Sada obsahuje: frézovací vrták, 2 medzerník a 1 bit TX25.

> Pomocník pre vytvorenie rovnakých medzier medzi jednotlivými doskami.

Art. číslo Označenie Rozmer (mm) Obsah balenia

55013/0190 Medzerník 25 x 40 25 ks

Medzerník

Príslušenstvo
pre montáž terás

> Neviditeľný klip pre upevnenie terasových dosiek s profilom Profix 2. 

Art. číslo Označenie Rozmer (mm) Obsah balenia

55985/0003 1 Plastový X klip (Profix 2) 14,3 × 19,7 × 30 200 ks

55781/5006 2 Plastový X2 klip (Profix 2) 20 × 35 × 90 100 ks

55040/0037 3 clip JuAn® Stab 17 × 60 × 370 1 ks

Príslušenstvo k pokládke - klipy

1

2

Art. číslo Označenie Rozmer (mm) Obsah balenia

55013/0104 Skrutka RAPI-TEC Teraso TX15, nerez A4 4 x 40 250 ks

55013/0108 Skrutka RAPI-TEC Teraso TX15, kalená nerez C 4 x 40 250 ks

55013/0109 Skrutka RAPI-TEC Teraso TX15, kalená nerez C 4 x 50 250 ks

55013/0118 Skrutka RAPI-TEC Teraso TX25, kalená nerez C 4 x 70 200 ks

55013/0140 Skrutka RAPI-TEC Top TX25, nerez A4 5,50 x 50 200 ks

55013/0141 Skrutka RAPI-TEC Top TX25, nerez A4 5,50 x 60 200 ks

55013/0155 Skrutka RAPI-TEC Teraso TX15, kalená nerez C 4 x 60 250 ks

55013/0293 Skrutka RAPI-TEC ALU TX25, nerez A4 5,50 x 50 200 ks

55011/0390 Skrutka Gofix Antik TX25 5,50 x 50 200 ks

Terasové skrutky

3
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Art. číslo Označenie Obsah balenia

55013/0172 Lifto 35 - 55 mm 1 ks

55013/0173 Lifto 50 - 80 mm 1 ks

55013/0174 Lifto 80 - 140 mm 1 ks

Terasová podpera
> výškovo nastaviteľné pätky

Art. číslo Označenie Rozmer (mm)

55013/0195 Montážna podložka 8 x 70 x 2 000

Montážna podložka
> vyrovnáva nerovnosti a výškové rozdiely
> konštrukčná ochrana dreva
> eliminuje hluk spôsobený chôdzou

> tvrdený plast, jednoduchý systém dĺžkového napájania
> zabraňuje strhnutiu skrutiek pri napúčaní a zosychaní dreva (sibírsky smrekovec)
> konštrukčná ochrana dreva: vymedzenie dilatácie medzi podkladovým hranolom a terasovou doskou 

Art. číslo Označenie Rozmer (mm) Obsah balenia

55013/0185 Terasová lišta 13 × 16 × 730 1 ks

Dištančná lišta

Art. číslo Označenie Rozmer (mm)

55013/0270 Stupňovitý vrták pre terasy 4,7 x 25

Stupňovitý vrták

Príslušenstvo
pre montáž terás
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Art. číslo Označenie Balenie

55017/0002 Java svetlohnedý 2,5 l

55017/0004 Kongo tmavohnedý 2,5 l

55017/0006 Smrekovec 2,5 l

55017/0017 Natur 2,5 l

68667/0101 Teaköl 1 l

Povrchová úprava terás

Olej Pullex 
> Vodoodpudivý, silne penetrujúci olej na vodorovné drevené plochy v exteriéri. Chráni listnaté a ihličnaté drevo proti znečisteniu  
 a vlhkosti. Mikronizované špeciálne pigmenty zaručujú veľmi dobrú odolnosť proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu  
 a zabezpečujú vynikajúcu stabilizáciu farebného odtieňa exotických drevín.

Úprava povrchu 
> Ak je vplyvom počasia vystavené drevo, ktorého povrch nebol upravený, zmení sa jeho farba a štruktúra povrchu. Po niekoľkých 
 málo mesiacoch sa farebný tón neošetreného dreva zmení na šedú a v dôsledku kolísania vlhkosti sa začnú na povrchu vytvárať  
 trhliny. Použitie terasových olejov umožňuje individuálnu voľbu farby terasových dosiek a zabráni zošednutiu dreva resp. ho oddiali. 
 Poskytuje aj ochranu pred UV žiarením a redukuje prijímanie vlhkosti, takže sa znižuje riziko vzniku trhlín v dreve.

Ošetrovanie a údržba
> Pri údržbe terasy je nutné v závislosti na vplyvoch prostredia aspoň raz ročne skontrolovať zmeny a eventuálne vzniknuté závady. 
 Čistenie terasy je vzhľadom k jej dlhej životnosti mimoriadne dôležité a nevyhnutné. Vo väčšine prípadov postačí použiť vodovodné 
 hadice a kefy. Pokiaľ sú však dosky znečistené hrubšími nečistotami, odporúčame, podľa stupňa znečistenia, produkty z nášho 
 sortimentu.
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ČO ZÍSKATE S OLEJOM Pullex BODENÖL?
> ochranu dreva pred zamodraním a napadnutím plesňami
> použitie kdekoľvek v exteriéri
> vysokú výdatnosť produktov Pullex (15 m² z 1l)
> hlbokú penetráciu do dreva
> výbornú UV ochranu vďaka vysoko účinnému absorbovaniu UV žiarenia

> veľmi dobrú ochranu voči vniknutiu vody 
> jednoduchú aplikáciu, ošetrovanie alebo renováciu
> prirodzené povrchy bez odlupovania
> možnosť dýchania pre drevo a zabránenie 

napúčaniu a zosychaniu

Silný v ochrane dreva - vhodný pre drevené plochy povrchovo neupravené, prípadne 
už skôr ošetrené olejom 

> špeciálny olej pre vonkajšie drevené terasy
> optimálna stabilizácia farebných odtieňov exotického dreva
> redukuje tvorbu trhlín a šednutie dreva 
> veľkosti balenia: 2,5 l

Hlboko penetrujúci olej na vodorovné drevené plochy v exteriéroch. Náter chráni pred napadnutím hubami 
spôsobujúcimi modranie dreva a pred napadnutím plesňami. Chráni listnaté a ihličnaté drevo pred zne-
čistením a vlhosťou. Odporúčané použitie na rozmerovo nestále vodorovné drevené plochy v exteriéroch 
ako balkónové podlahy, lávky, terasy atď. Obzvlášť vhodnými drevinami sú exotické dreviny a smrekovec. 
Mikronizované špeciálne pigmenty zaručujú veľmi dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom.

Olej na terasy PULLEX BODENÖL

„MILOVNÍK SLNKA“ 
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FAREBNÉ MOŽNOSTI
Výsledný farebný odtieň závisí od vlastnej farby dreva, prípravy podkladu
(jeho opracovania) a naneseného množstva oleja. Odporúčame zhotoviť 
vzorku na originálnej drevine.

AKO NA TO?

NOVÝ NÁTER 

1 PREDPRÍPRAVA
Odstrániť prach a nečistoty. Náterom upravujeme len suché drevo. Jemne vybrúsiť.

2 NÁTER
2x náter, schnutie cca. 12 hodín.
Prípadné prebytky oleja zotrite textíliou.

UDRŽUJÚCI NÁTER

1 PREDPRÍPRAVA
Ešte neporušenú plochu očistiť od prachu a špiny.

2 NÁTER
1x náter olejom. Pre dlhú životnosť odporúčame vykonať ošetrujúci náter 1x ročne.
Prípadné prebytky oleja zotrite textíliou.

RENOVAČNÝ NÁTER 

1 PREDPRÍPRAVA
Zvetrané, silne poškodené plochy vybrúsiť až na surové drevo, prípadne vyčistiť s ADLER Holzentgrauer (odstraňovač zašednutia).

2 NÁTER
2x náter s vhodným olejom (podľa oblasti použitia). Čas schnutia cca. 12 hodín. 
Prípadné prebytky oleja zotrite textíliou. 

UPOZORNENIE 
Mokré a nasiaknuté textílie sušte rozprestreté alebo ihneď   
vložte do nádoby s vodou, pretože hrozí riziko samovznietenia.

Aplikácia povrchovej úpravy a údržba terás
Pullex BODENÖL
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Sibírský smrekovec jemná vlnka/jemná vlnka
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Montáže
Drevené terasy

01 DREVO – DREVO | viditeľný spoj (distančná lišta)

Popis montáže

> Jedná sa o kvalitnú montáž terasy. Ako dištančné lišty, tak aj nosná plocha predstavujú konštrukčnú ochranu dreva použitého pri 
 stavbe terasy. Použitím dištančnej lišty je zaručené prúdenie vzduchu okolo dosky a podkladovej konštrukcie - vďaka čomu nedo- 
 chádza k hromadeniu vlhkosti. Nosné podložky zabraňujú priamemu kontaktu s podkladom a okrem toho tlmia kročajový hluk.

 Podľa typu dreva sa na zoskrutkovanie drevených dosiek používajú nerezové skrutky. Pravidlom pre stanovenie dĺžky skrutiek je 2,5 
 násobok hrúbky dosky, pričom je potrebné zohľadniť výšku dištančnej lišty (2,5 x hrúbka dosky + výška dištančnej lišty). V každom 
 prípade sa odporúča dosky predvŕtať. 

1 pri šírke dosky 120 mm
2 pri vzdialenosti podkladových hranolov cca 400 mm;
 výpočet: 
 vzdialenosti medzi podkladovými hranolmi = 20 x hr. dosky 
3 pri vzdialenosti oporných bodov cca 500 mm
 (doporučené pre drevenú podkladovú konštrukciu)

Vzorový výpočet
> Základom pre tento výpočet je doska o šírke 120 mm.
 Údaje o množstve slúžia iba pre hrubú orientáciu, hodnoty pre Vašu terasu závisia od šírky a tvaru terasy. 
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Terasová doska
Skrutka Rapi-tec teraso 
Terasová lišta
Skrutka Rapi-tec teraso 4 x 40 mm
Drevený podkladový hranol
Montážna podložka

Spotreba materiálu na m2

Terasová doska 8 bm 1

Skrutky Rapi-Tec Teraso 40 ks 1, 2

Terasová lišta 3,5 ks 2

Vrut do terasovej lišty 4 x 40 mm 10 ks 2

Podkladový hranol 2,5 bm 2

Gumová podložka 6 ks 2, 3
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Popis montáže

> Vďaka systému Profix 2 možno dosky (borovica, jaseň) spájať bez viditeľného spoja. Klip Profix 2 sa priskrutkuje so sklonom približne 
 45 stupňov k podkladovému hranolu. Preto je tento systém upevnenia použiteľný iba pri podkladovej konštrukcii z drevených 
 hranolov (nedá použiť pri hliníkových podkladových hranoloch). 

 Pomocou výškovo nastaviteľných pätiek možno realizovať vyššie položenie terasy, čo vedie k dobrému odvetrávaniu terasy 
 a ziasteniu jej dlhej životnosti. Pomocou nastaviteľných pätiek možno tiež rýchlo a jednoducho nastaviť optimálny sklon terasy. 
 

Vzorový výpočet
> Základom pre tento výpočet je doska so šírkou 120 mm.
 Údaje o množstve slúžia iba k hrubej orientácii, hodnoty platné pre Vašu terasu závisia od šírky a tvaru terasy.

1 pri šírke dosky 120 mm
2 pri vzdialenosti podkladových hranolov cca 400 mm;
 výpočet: 
 vzdialenosti medzi podkladovými hranolmi = 20 x hr. dosky

02 DREVO – DREVO | neviditeľný spoj (Profix 2)
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Terasová doska 
Plastový X klip (Profix 2)
Skrutka Rapi-tec 4 x 40 mm
Drevený podkladový hranol
Terasová podpera Lifto

Spotreba materiálu na m2

Terasová doska 8 bm 1

Profix 2 (X klip) 20 ks 1,2

Vrut pro X klip 4 x 40 mm 20 ks 1,2

Podkladový hranol 2,5 bm 2
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03 DREVO – DREVO | neviditeľný spoj (Profix 2)

1

2
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5

Terasová doska
Plastový X2 klip (Profix 2)
Skrutka Rapi-tec 4 x 40 mm
Drevený podkladový hranol
Terasová podpera Lifto
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Montáže
Drevené terasy

Popis montáže

> Vďaka systému Profix 2 možno dosky (borovica, jaseň) spájať bez viditeľného spoja. Klip Profix 2 sa priskrutkuje so sklonom približne  
 45 stupňov k podkladovému hranolu. Preto je tento systém upevnenia použiteľný iba pri podkladovej konštrukcii z drevených hrano- 
 lov (nedá sa použiť pri hliníkových podkladových hranoloch). 

 Pomocou výškovo nastaviteľných pätiek možno realizovať vyššie položenie terasy, čo vedie k dobrému odvetrávaniu terasy a zaisteniu 
 jej dlhej životnosti. Pomocou nastaviteľných pätiek možno tiež rýchlo a jednoducho nastaviť optimálny sklon terasy. 
 

Vzorový výpočet
> Základom pre tento výpočet je doska so šírkou 120 mm.
 Údaje o množstve slúžia iba k hrubej orientácii, hodnoty platné pre Vašu terasu závisia od šírky a tvaru terasy.

1 pri šírke dosky 120 mm
2 pri vzdialenosti podkladových hranolov cca 400 mm;
 výpočet: 
 vzdialenosti medzi podkladovými hranolmi = 20 x hr. dosky 

Spotreba materiálu na m2

Terasová doska 8 bm 1

Profix 2 (X2 klip) 20 ks 1,2

Vrut pro X2 klip 4 x 40 mm 20 ks 1,2

Podkladový hranol 2,5 bm 2
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Popis montáže

> Systém DielenFix je variant neviditeľného upevnenia drevených terás na drevenej podkladovej konštrukcii. Systém umožňuje dilatáciu  
 dosky a je vhodný aj pre väčšinu exotických drevín. Klipy DielenFix sa montujú na rubovú stranu dosiek. Pre viac informácií kontaktujte 
 najbližšiu pobočku JAF HOLZ.

1 pri šírke dosky 120 mm
2 pri vzdialenosti podkladových hranolov cca 400 mm;
 výpočet: 
 vzdialenosti medzi podkladovými hranolmi = 20 x hr. dosky 
3 pri vzdialenosti oporných bodov cca 500 mm
 (doporučené pre drevenú podkladovú konštrukciu)

04 DREVO – DREVO | neviditeľný spoj (DielenFix)

1

2

3

Terasová doska
Klip DielenFix
Drevený podkladový hranol

1

2

3

Spotreba materiálu na m2

Terasová doska 8 bm 1

DielenFix 40 ks 1,2

Podkladový hranol 2,5 bm 2

Gumová podložka 6 ks 2,3
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05 DREVO - DREVO | neviditeľný spoj (clip JuAn®)

Montáže
Drevené terasy

Popis montáže 

> Vďaka systému Clip JuAn® (Thermoborovica, Thermojaseň, Ipe a Cumaru) ide o montáž bez viditeľného spoja.
 Clip JuAn® Stab sa priskrutkujte do podkladovej konštrukcie a terasové dosky sa jednoducho zaklikávajú podľa presne 
 vymedzených rozostupov. 

Vzorový výpočet
> Základom pre výpočet je doska so šírkou 118 mm. 
 Údaje o množstve slúžia iba k hrubej orientácii, pretože hodnoty platné pre Vašu terasu závisia od šírky a tvaru terasy.

Spotreba materiálu na m2

Terasová doska 8 bm 1

clip JuAn® Stab 8 ks 1,2

Skrutky Rapi-Tec Teraso 4 x 40 mm 32 ks 1,2

Podkladový hranol 2,75 bm 2

1 pri šírke dosky 118 mm
2 pri vzdialenosti podkladových hranolov cca 400 mm 
 - odporúčané výrobcom

1

2

3

4

Terasová doska clip JuAn®
Clip JuAn® Stab
Drevený podkladový hranol
Montážna podložka

1

2
3

4
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Popis montáže

> Pomocou čeľustí CONCEALoc možno dosky Timbertech neviditeľne spájať s drevenými podkladovými konštrukciami. Klip sa priskrutkuje 
 k podkladovému hranolu v uhle 45 stupňov. Tento systém funguje len pri drevených podkladných konštrukciách (nedá sa použiť 
 pri hliníkových podkladových hranoloch). 

 Podľa množstva kusov v balení (voľné skrutky 175 kusov, zásobník skrutiek 900 kusov) sa skrutky slúžiace na upevnenie čeľustí 
 CONCEALoc dajú priskrutkovať (skrutky) alebo nastreliť pištoľou (zásobník skrutiek). Nosné podložky zaisťujú tlmenie kročajového 
 hluku na terase. Sortiment Timbertech ponúka vďaka bočným lištám skvelé riešenie bočného zakončenia terás.

06 TIMBERTECH – DREVO | CONCEALoc

Montáže
WPC terasy

1 pri šírke dosky 136 mm 
2 pri vzdialenosti podkladových hranolov cca 400 mm 
 - odporúčané výrobcom 
3 pri vzdialenosti oporných bodov cca 500 mm 
 (doporučené pre drevenú podkladovú konštrukciu)

1
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4

Terasová doska TimberTech
Klip CONCEALoc
Drevený podkladový hranol
Montážna podložka
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3

2

1

Spotreba materiálu na m2

WPC TimberTech počet dosiek 7 bm 1

Kovanie CONCEALoc vč. skrutky 17,5 ks 2

Podkladový hranol 2,5 ks 2

Gumová podložka 6 ks 3
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Vzorový výpočet
> Údaje o množstve slúžia iba k hrubej orientácii, pretože hodnoty platné pre Vašu terasu závisia od tvaru terasy.

Popis montáže

> Štruktúra systému ProFiDeck od firmy UPM ponúka dokonalé riešenie prepracované do najmenších detailov. Vďaka upevneniu 
 pomocou hliníkovej lišty je možné vytvoriť kompaktný povrch. Hliníková lišta sa pripevňuje k podkladovej konštrukcii pomocou 
 terasových skrutiek ZK s vrtáčikom. 

 Patentovaný schodový profil predstavuje optimálne zakončenie terasy v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vďaka nemu možno opticky 
 príjemným spôsobom zakončiť aj niekoľko schodov. Okrem použitia schodového profilu možno terasu zakončiť alternatívne aj pomocou 
 krycej lišty. Podkladové hranoly WPC sú v ponuke vo farbách príslušného sortimentu ProFiDeck a predstavujú dobré a trvalé riešenie 
 nosnej konštrukcie terasy.

07 WPC – UPM | Alu Rail

Montáže
WPC - UPM

1
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7

Terasová doska UPM Profi Deck
Hliníková lišta
Skrutka Rapi-tec 4 x 40 mm
Podkladový hranol Profi Deck
Montážna podložka
Ukončovací/Schodový profil
Krycia lišta Profi Deck

1

2

3
7

4
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6

Spotreba materiálu na m2

WPC UPM Profi Deck počet dosiek 6,5 bm 4

WPC krycia lišta bm 1

WPC schodový profil bm 1

WPC podkladový hranol 2,5 bm 2

Hliníková lišta 6,5 bm 2

Vrut do terasovej lišty 4 x 40 mm 16,5 ks 2

Gumová podložka 13 ks 3

1 podľa potreby
2 pri vzdialenosti podkladových hranolov cca 400 mm
 – doporučené výrobcom
3 pri vzdialenosti oporných bodov cca 200 mm
 – doporučené výrobcom
 4 pri šírke dosky 150 mm
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Popis montáže

> Pomocou systému UPM ProFi možno schodové profily montovať aj priečne k doskám. Upevnenie tejto varianty vyžaduje použitie 
 ProFiClipov, ktoré sú v ponuke v príslušných farbách. Navyše sa na okrajoch pokladá druhá podkladová konštrukcia, aby schodový profil 
 ležal stabilne a mohol byť pripevnený. 

08 WPC – UPM | Clip

1 podľa potreby
2 pri vzdialenosti podkladových hranolov cca 400 mm
 – doporučené výrobcom
3 pri vzdialenosti oporných bodov cca 500 mm
 – doporučené výrobcom
4 pri šírke dosky 150 mm

Montáže
WPC - UPM

1

2

3

4

6

5

Terasová doska UPM Profi Deck
Profi Clip
Podkladový hranol Profi Deck
Montážna podložka
Schodový profil
Krycia lišta Profi Deck

4
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6

Spotreba materiálu na m2

WPC UPM Profi Deck počet dosiek 6,5 bm 4

WPC krycia lišta bm 1

WPC schodový profil bm 1

WPC podkladový hranol 2,5 bm 2

ProFiClip 16,5 ks 2

Gumová podložka 13 ks 3

5
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Montáže
Clip JuAn® systém

09 DREVO - PERFECT RAIL | neviditeľný spoj (clip JuAn®)

clipJuAn® - neviditeľný spoj, silnejší efekt

> Systém clipJuAn® predstavuje mimoriadne odolný materiál. Tento špeciálny clip je vyrobený z POM (Polyoxymethylen) – plastu  
 s najlepšími technickými vlastnosťami, ktorý sa využíva aj pri výrobe lyžiarskych topánok. ClipJuAn® obstál v najťažších záťažových 
 testoch pri extrémnych výkyvoch teplôt, ktoré sa týkali hlavne pevnosti v strihu. Časová úspora pri použití systému clipJuAn®  

 v porovnaní s tradičným spôsobom montáže pomocou skrutiek predstavuje až 70%. 
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Podkonštrukcia Alu JuAn® Perfect Rail
Priečny spojovací profil
Terasová podpera Top Lift
Top Cube
Terasová doska clip JuAn®

3
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Výhody terasového systému clipJuAn®

Flexibilita
> Oválne otvory pre skrutky systému clipJuAn® umožňujú klipu potrebnú dilatáciu, ktorá je nevyhnutná pri prirodzenom napúčaní  
 a zosychaní dreva spôsobená vlhkosťou okolitého prostredia.
> Rozostupy medzi jednotlivými terasovými doskami sú presne zadefinované, čím je garantované ich dokonalé vycentrovanie.
> Drážka na rubovej strane dosky redukuje pnutie v dreve až o 40% a pozitívne vplýva na rozmerovú stabilitu dreva.

Dlhá životnosť
> Odolnosť voči ťahu dosahuje hodnotu až do 160 kg/upínací bod.
> Profil clipového systému clipJuAn® oddeľuje terasové dosky od podkladovej konštrukcie a zabezpečuje potrebné odvetranie.
> ClipJuAn® je chránený pred UV žiarením.

Možnosť demontáže
Pri systéme Perfect Rail je demontáž a opätovná montáž s potrebným príslušenstvom ešte jednoduchšia.

clipJuAn® Rail-Systém 

> Perfect Rail a Flat Rail sú systémy neviditeľného kotvenia, ktoré umožňujú veľmi jednoduchú a rýchlu montáž a demontáž. Klipy sú 
 uchytené priamo na hliníkovej podkladovej konštrukcii a nie je potrebné ich upevnenie skrutkami. Pomocou demontážnych kľúčov 
 môžu byť dosky vymenené bez poškodenia.
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Výber dreva a materiálu
> Pri výbere materiálu je potrebné klásť veľký dôraz na kvalitu dreva. Rôzne druhy dreva sa líšia svojou životnosťou, technickými 
 parametrami a vzhľadom. Pred položením terasových dosiek by mala byť pomocou elektronického merača zistená vlhkosť dreva, 
 pretože sa môže meniť v závislosti od počasia (leto, zima) od menej ako 10 do 25 %. V závislosti od stupňa vlhkosti, druhu dreva 
 a šírky dosiek je nutné ponechať medzi doskami väčšie či menšie medzery. Vzdialenosť pri vlhkosti 16 % by mala zodpovedať minimálne 
 6 % šírky dosky. 

Kalkulácia množstva (príklad výpočtu)

Podklad
> Pri úprave podkladu (betónová doska, bodové základy atď. ) musí byť zabezpečené, že vlhkosť na terase, pod ňou a pod podkladovou
 konštrukciou bude rýchlo odvádzaná preč. To možno docieliť 2 % spádom podkladu resp . pomocou výškovo nastaviteľných pätiek
 alebo nosných podložiek. Pomocou netkanej textílie možno utlmiť rast buriny pod terasou. 

Podkladová konštrukcia
> Pri stavbe podkladovej konštrukcie je potrebné dodržať minimálnu výšku 70 mm, aby sa zabezpečilo potrebné odvetrávanie terasy. 
 Podkladová konštrukcia musí byť navyše dostatočne robustná, aby dokázala odolať zmenám, ktoré boli spôsobené napúčaním 
 a zosychaním dosiek. Vzdialenosť medzi podkladovými hranolmi by mala byť maximálne 20-násobok hrúbky dosiek a v miestach,  
 kde sa dosky navzájom dotýkajú, by mala byť podkladová konštrukcia dvojitá. Ďalej sa odporúča, aby plocha, ktorou priliehajú  
 dosky na podkladovú konštrukciu, bola malá, čo uľahčí schnutie kontaktnej plochy. V prípade, že dosky dosadajú na podkladovú  
 konštrukciu plochou väčšou ako 50 mm, doporučujeme konštrukčné opatrenia, ako je použitie dištančnej lišty, dištančného klipu atď. 

Upevnenie 
> Ak sú dosky terasy upevňovaná viditeľne, je nutné použiť aspoň 2 vruty na jeden podkladový hranol. Dĺžka skrutky by mala byť najmenej 
 2,5 násobkom hrúbky dosky a skrutky by mali byť z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele alebo rovnako kvalitnej nerezovej ocele. Aby ste 
 zamedzili vzniku trhlín, je potrebné diery predvŕtať vrtákom tak, aby sa hlava vrutu dostala s povrchom dosky do jednej roviny. Pritom 
 je potrebné dodržiavať dostatočnú vzdialenosť od okraja dosky.

ca. 2 % Gefälle

�

≥ 7 mm

�

≥ 7 mm

≤ 50 mm

≤ 20 x Dielenstärke 50-100 mm

≥ 70 mm

hr. dosky

7 mm

50-100 mm

vorbohren

15 mm

predvŕtanie

Odporúčania pre pokládku 

odporúčaný sklon 2%

Terasové dosky 1 m² = 1 / šírka dosky v m 1 / 0,145 m = 6,89 cca 7 bežných metrov / m²

Podkladová konštrukcia 1 m² = 1 / odporúčaná vzdialenosť podkladových hranolov v m 1 / 0,4 m = 2,5 cca 2,5 bežných metrov / m²

Skrutky 1 m² = 2 skrutky x bežný meter terasovej dosky x bežný meter podkladového hranolu 2 x 7 x 2,5 = 35 cca 36 ks / m²

Skrytý spoj 1 m² = upevňovací prostriedok x bežný meter dosky x bežný meter podkladového hranolu 1 x 7 x 2,5 = 17,5 cca 18 ks / m²
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Zásady montáže
Lepené podkladové hranoly

> Podkladové hranoly sa musia pokladať tak, aby bol lepený spoj v horizontálnom smere, pretože pri vertikálnej orientácii sa lepený 
 spoj môže pôsobením poveternostných vplyvov poškodiť. Najmä, ak spojom prechádza skrutka.
 

> Naše triedenie má niekoľko typov lepených spojov:
 Tento typ by sa mal klásť na plocho. Ďalej odporúčame použiť medzi podkladové hranoly a terasové dosky terasovú lištu (kontakt 
 povrchov je väčší ako 50 mm), prípadne klip DielenFix (u drevín Sibírsky smrekovec, Ipe, Teak).
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