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TERASY
ČERVENÝ SMREK

Priateľský, živý, voňajúci  

Obraz dreva jadra červeného smreku je bohatý na výrazné fl ádrovanie, čo znamená zreteľnú 
štruktúrovanú kresbu letokruhov, ktoré sú prerušované hrčami v tvare hlavy. Svojim farebným 
tieňovaním od žltobielej cez hnedú až po tehlovočervenú pôsobí červený smrek mimoriadne živo 
a priateľsky. V priebehu času palubovky z červeného smreku pomerne výrazne tmavnú. 

Červený smrek sa vyznačuje jadrovitosťou a dorastá až do výšky 40 metrov. Vysoký podiel živice má 
vplyv na charakteristickú vôňu a z časti aj na vysokú odolnosť voči vonkajším vplyvom počasia. Odolné 
ihličnaté drevo odoláva roky náladám počasia a prírody. Červený smrek má svoje korene v Európe 
a to znamená, táto drevina je zaujímavá pre terasové palubovky aj z ekologického hľadiska. Čím 
severnejšie červený smrek rastie, tým jemnejšie má drevo a z toho dôvodu je drevo stabilnejšie 
a dlhšie vydrží.

Červený smrek A/B

Číslo artiklu 55902 55902
Profi l vlnka / hrubá drážka vlnka / vlnka
Hrúbka x šírka (mm) 28 x 145 27 x 140
Dľžka (m) 3 - 4 / 5 3 / 4 / 5,1
Trieda odolnosti (EN 350-2) 3 3

Doporučené vruty kalená nerez 
alebo oceľ  A4

kalená nerez 
alebo oceľ  A4

Doporučená podkladová konštrukcia Červený smrek Červený smrek
Rozteč podkladových hranolov (mm) 500 500
SKLADOM na vyžiadanie



 

Thermoborovica A/B

Číslo artiklu 55781 55781
Profil profil X antislip
Hrúbka x šírka (mm) 26 x 117 26 x 140
Dľžka (m) 3 - 4 / 5 3 - 5,4
Trieda odolnosti (EN 350-2) 2 2
Doporučené vruty kalená nerez kalená nerez
Doporučená podkladová konštrukcia Thermoborovica Thermoborovica
Rozteč podkladových hranolov (mm) 500 500
SKLADOM na vyžiadanie

THERMOBOROVICA

Moderné domáce pohodlie,  pestrý výzor 

Termoborovica si zachováva pestrú kontrastnú kresbu borovicovej guľatiny so svojou typickou 
hrčovitou kresbou. Ako krídla prerušujú oválne hrče v neuveriteľnej nepravidelnosti letokruhy. 
Borovica dorastá do výšky 30 metrov. Čím severnejšie rastie, tým jemnejšie je jej drevo. Vďaka 
termickému zhodnoteniu naberá borovica teplý karamelový farebný tón. Terasové palubovky z 
termoborovice prepožičiavajú obrazu Vašej terasy moderný, domácky a útulný výraz. Termickou 
modifikáciou  sa zvyšuje u borovice stabilita formy a  životnosť a je vhodná pre použitie v exteriéri.

Vplyvom svetla a počasia naberá termoborovica atraktívny, striebristosivý vzhľad. Pri pravidelnom 
ošetrované olejmi si zachováva svoju nádhernú hnedastú farbu. Tiež čo sa týka ekológie získava 
body, keďže pochádza z kontrolovaných oblastí rastu Európy. 
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TERASY
THERMOJASEŇ

Elegantný zjav, nápadité línie 

Termojaseň Vás dostane svojou neuveriteľnou kresbou. Ako rukou majstra maliara sa formujú 
línie letokruhov a vytvárajú vždy nové fascinujúce obrazy. Európsky jaseň má svoju domovinu  
v centrálnej Európe, rozpína sa ale až do eurázijskej zóny. Tento tuzemský listnatý strom rastie až 
do výšky 35 metrov a do svojej zrelosti rastie 60 až 100 rokov. 
Termickým spracovaním sa zhodnocuje guľatina na termojaseň. Termojaseň patrí v našej zeme-
pisnej šírke k tým druhom dreva, ktoré si najlepšie drží formu a vyznačuje sa tiež prvotriednou 
životnosťou. Pôvodne bledohnedé drevo s tmavým jadrom prijíma zhodnotením na  termodre-
vo homogénny tmavý farebný tón - „Latte Macchiato“. V tejto farbe vyniknú kontúry letoktuhov. 
Termojaseň sa vyznačuje kompaktnosťou a hladkosťou povrchu, a preto sa po ňom príjem-
ne chodí. Aj v štádiu zašednutia si udržuje svoj štýl. Guľatinu pre naše terasové palubovky  
z termojaseňa nakupujeme výlučne z kontrolovaných oblastí rastu Európy. Z toho dôvodu získava 
termojaseň body aj z ekologického hľadiska. 

Thermojaseň

Číslo artiklu 55977 55977
Profil profix 2 profix 2
Hrúbka x šírka (mm) 21 x 100 21 x 82
Dľžka (m) 1,5 - 3,5 1,5 - 3,5
Trieda odolnosti (EN 350-2) 1 - 2 1 - 2
Doporučené vruty kalená nerez + X klipy kalená nerez + X klipy
Doporučená podkladová konštrukcia Termoborovica alebo Červený smrek Termoborovica alebo Červený smrek
Rozteč podkladových hranolov (mm) 500 500
SKLADOM

© Geinberg5 Private SPA Villas



 

SAPELLI

Prírodný lesk, príjemný vzhľad

Stromy Sapelli, ktorých domovinou je Afrika, sa ťahajú do neba svojimi 45 metrami a viac. Po 
dôkladnom technickom sušení vykazuje toto terasové drevo z kontrolovaných oblastí rastu uspo-
kojivú stabilitu formy. Podobné hodnoty dosahuje táto drevina aj v oblasti životnosti.

Čerstvo porezané jadrové Sapelli  drevo vykazuje lososové sfarbenie, ktoré  postupom času zís-
kava sýte červenotmavohnedé sfarbenie s charakteristickým zlatým leskom (porovnateľné s ma-
hagónom). Obraz tejto hodnotnej dreviny pôsobí ako by mala šráfovanie, ktoré bolo spôsobené 
jemnými a krátkymi ťahmi. Plocha pôsobí elegantne a esteticky. Jemné póry textúry dávajú Sapelli 
terasovým doskám kompaktný a hladký povrch.

Sapelli

Číslo artiklu 55950
Profil vlnka / hrubá drážka
Hrúbka x šírka (mm) 25 x 145
Dľžka (m) 2,5 - 4,8
Trieda odolnosti (EN 350-2) 2 - 3
Doporučené vruty oceľ A4
Doporučená podkladová konštrukcia cinkovaný podkladový hranol - exotika
Rozteč podkladových hranolov (mm) 500
SKLADOM na vyžiadanie
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TERASY
TEAK

Vzdušná klasika s nápaditým vzhľadom

Pri pomyslení si na Teak vznikajú celkom príjemné asociácie: od koloniálneho fluida, cez južanský 
štýl, až po vrtošivé letné noci. Teak pochádza pôvodne z monzúnových oblastí Južnej a Juho-
východnej Ázie. Patrí k najznámejším drevinám, ktoré sú určené nie len pre exteriér. Táto klasická 
terasová drevina je skutočne overená pre použitie v exteriéry. 

Ušľachtilý Teak je schopný očariť svojou trvanlivosťou a prirodzenou odolnosťou, ako aj svojím 
presvedčivým estetickým zjavom. Teakové terasové palubovky sa svojou svetlohnedokoženou 
farebnosťou podobajú európskemu orechovému drevu. Pôsobením slnečného žiarenia tmavne. K 
charakteristickým vlastnostiam parí štruktúrovaná kresba, ktorá poskytuje každej doske jedinečný, 
vzrušujúci charakter. 

Teak

Číslo artiklu 55957
Profil hladká / hladká
Hrúbka x šírka (mm) 21 x 115
Dľžka (m) na vyžiadanie
Trieda odolnosti (EN 350-2) 1
Doporučené vruty oceľ A4
Doporučená podkladová konštrukcia cinkovaný podkladový hranol - exotika
Rozteč podkladových hranolov (mm) 500
SKLADOM na vyžiadanie



 

BANGKIRAI

Pokojný dojem, tieňovanie tón v tóne

Stromy Bangkirai, ktoré rastú predovšetkým v Indonézii a Juhovýchodnej Ázii dosahujú výšku 
30 metrov a viac. Toto drevo, ktoré je známe aj pod svojím obchodným názvom  Yellow Balau, 
sa používa aj v krajinách svojho pôvodu vo vonkajšom prostredí. Tiež v Európe je už dlho známe 
svojou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. 

Od svetlohnedej, často od palubovky k palubovke rozdielnej farebnej línii, nemajú terasové palu-
bovky Bankirai takmer žiadnu viditeľnú kresbu. Terasová podlahy z Bankirai paluboviek vykazuje 
skôr pokojný obraz, ktorý má tieňovanie tón v tóne. Na povrchovej ploche sa vyznačujú palubovky 
na základe hrubej textúry ako jemne drsné. 

Bangkirai PRIME

Číslo artiklu 55921
Profil vlnka / hrubá drážka
Hrúbka x šírka (mm) 25 x 145
Dľžka (m) 2,15 - 4,8
Trieda odolnosti (EN 350-2) 2
Doporučené vruty oceľ A4
Doporučená podkladová konštrukcia cinkovaný podkladový hranol - exotika
Rozteč podkladových hranolov (mm) 500
SKLADOM na vyžiadanie
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TERASY
MASSARANDUBA 

Sýta červená z oblastí kontrolovaného rastu  

Signifikantná farba: Massaranduba terasové palubovky sa Vám zapáčia svojou sýtou tmavočervenou 
až červenohnedou farbou. Massaranduba bol pôvodne rozšírený v karibských a juhoamerických ob-
lastiach, toho času je pestovaný v oblastiach kontrolovaného rastu.

Svojím extrémne robustným charakterom je predurčený na použitie aj pri stavbe železničných 
koľajníc a lodí. Z dôvodu vysokej hmotnostnej triedy pôsobí aj na ohmat a vzhľad veľmi tuho  
a robustne. Na čelných plochách majú však tieto palubovky sklon k vzniku prasklín.  Massaran-
duba dosahuje najvyššiu trvanlivosť a patrí k najstálejším drevinám na trhu. Drevina je jemne a 
pravidelne štruktúrovaná. Svojimi výnimočnými a nápaditými atribútmi zmení Massaranduba Vašu 
terasu na skutočný šperk. 

Massaranduba FAS

Číslo artiklu 55944
Profil vlnka / hrubá drážka
Hrúbka x šírka (mm) 25 x 145
Dľžka (m) 2,15 - 4,8
Trieda odolnosti (EN 350-2) 1
Doporučené vruty oceľ A4
Doporučená podkladová konštrukcia cinkovaný podkladový hranol - exotika
Rozteč podkladových hranolov (mm) 500
SKLADOM na vyžiadanie



 

IPE

Hladký obraz, vysoká odolnosť

Veľmi trvanlivá, dimenzionálne stabilná a mechanicky zaťažitelná drevina. Drevina Ipé z Južnej 
Ameriky  vďaka týmto vlastnostiam bezpochybne prepožičia na dlhý čas hladký výraz terasovej 
podlahe. 

Strom dorastá do výšky takmer 30 metrov a spravidla je až do výšky 20 metrov bez konárov. 
Čerstvé jadrové drevo je svetložltkastozelené a neskôr stmavne  na tmavohnedú až olivovú farbu. 
Farby jednotlivých paluboviek sa menia a poskytujú rôznorodý obraz terasovej podlahe, zatiaľ čo 
pravidelný, jemne vykreslený priebeh fáz sa postará o prirodzený lesklý vzhľad.  Vysoká hustota a 
jemná textúra predurčujú toto vyslovene hladké drevo pre Ipé terasové palubovky.

Ipe FAS

Číslo artiklu 55922
Profil vlnka / hrubá drážka
Hrúbka x šírka (mm) 21 x 145
Dľžka (m) 2,15 - 4,8
Trieda odolnosti (EN 350-2) 1
Doporučené vruty ocel A4
Doporučená podkladová konštrukcia cinkovaný podkladový hranol - exotika
Rozteč podkladových hranolov (mm) 500
SKLADOM
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TERASY
CUMARU

Vlnovkovitá kresba na teplých hnedých tónoch

Pevné, viskózne, tvrdé, husto vláknité: Cumaru patrí k najodolnejším a najstálejším drevinám a okrem 
toho  všetkého zaváži jeho nadpriemerne jemná konzistencia. 
Strom dosahuje v pôvodných oblastiach rastu a to v tropickej Južnej Amerike výšku až 30 metrov. 
Terasové dosky Cumaru  sa prezentujú veľkoryso bez hrčí, vo svojej matnej čokoládovej až čer-
venohnedej farebnosti a sú popretkávané  hustou vlnovkovou kresbou. Rôznorodé svetlo tmavé 
tieňovanie  jednotlivých paluboviek poskytuje svieži, avšak predsa harmonický obraz terasy, ktorý 
vytvára útulné prostredie. Jemná a pravidelná textúra Cumaru terasových paluboviek sa na povrchu 
javí ako hladká a je príjemná na dotyk. 

Cumaru

Číslo artiklu 55954
Profil vlnka / hrubá drážka
Hrúbka x šírka (mm) 21 x 145
Dľžka (m) 1,84 - 6,72
Trieda odolnosti (EN 350-2) 1
Doporučené vruty oceľ A4
Doporučená podkladová konštrukcia cinkovaný podkladový hranol - exotika
Rozteč podkladových hranolov (mm) 500
SKLADOM





WPC
TERASY



 

UPM
PROFI TERASY

HNEDÁ  01 

ČIERNA  02

SIVOZELENÁ  03

PERLEŤOVO STRIEBORNÁ  04 

SIVÁ  05 

BÉŽOVÁ  06 

GAŠTANOVOHNEDÁ  07 

SKLADOM
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TERASY
WPC
UPM ProFi Terasy

Biofore UPM 
spoločnosť, medzinárodná skupina so sídlom vo Fínsku, ktorá spracováva obnoviteľné suroviny. UPM 
profi, recyklovateľný kompozitný materiál z drevených vlákien a plastov kombinuje technické inovácie  
a udržateľnosť. UPM profi dosky sú vyrábané vo výrobných areáloch vo Fínsku a Nemecku.

Prírodné suroviny, svieže farby
WPC (Wood Plastic Composite), ktoré bolo vyvinuté vo Fínsku vo firme UPM je známe pod označením  
UPM ProFi. Najdôležitejšou súčasťou tohto sendvičového materiálu, ktorý bol vyvinutý na dlhodobé  
umiestnenie v exteriéry sú očistené umelohmotné polyméry a papier, ktoré vznikajú ako odpad pri pro-
dukcii samolepiacich etikiet. Materiál UPM ProFi je plnohodnotne recyklovateľný. Všetky použité materiály 
nie sú škodlivé pre životné prostredie, nepoužívajú sa škodlivé chemické látky a PVC. Spoločnosť UPM 
získala za tento inovatívny a voči životnému prostrediu šetrný materiál renomované ocenenie  Green Good 
Design ™.

Natrvalo krásny 
UPM ProFi Deck je inovatívny terasový program z dielne UPM a prináša celú radu sviežich farieb. Vďaka 
trvanlivej povrchovej vrstve, odolným farbám a stabilite formy je  UPM ProFi Deck ideálny pre záhradné 
terasy, ako aj pre reštaurácie, orámovanie bazénov a nástupné móla pre člny.
Obojstranne profilované terasové palubovky vyzerajú veľkoryso celé roky, pričom vyžadujú iba minimálnu 
údržbu. Sendvičový materiál je takmer zbavený lignínu, molekuly dreva, ktorá je zodpovedná za zašednutie. 
Povrchová plocha, ktorá je svojím charakterom podobná kameňu, nie je pórovitá. Tekutiny ako víno, olej  
a iné sa jednoducho zotrú. Chôdza naboso je príjemná,  UPM ProFi povrch sa nikdy silno nerozpáli a nie 
je tu nebezpečenstvo, že sa zraníte na trieskach.

Systém
Svojou dutinovou štruktúrou je tento produkt obzvlášť odolný voči opotrebovaniu a kabeláž sa dá 
neviditeľne viesť v jeho kanálikoch. Všetky dielce sú vyrábané presne na mieru. UPM sa dá namontovať za 
pomoci bežných nástrojov pre prácu s drevom. Terasové palubovky sa dajú jednoducho pomocou T-Clip-
Systému priskrutkovať na podkladovú konštrukciu.

Číslo artiklu 55960 55962 55964 55964

Popis UPM terasový 
profil

UPM podkladový
hranol UPM krycia lišta UPM ukončovací / 

schodový profil
Hrúbka x šírka (mm) 28 x 150 40 x 60 12 x 66 68 x 110
Dľžka (m) 4 4 4 4

SKLADOM na vyžiadanie na vyžiadanie

Číslo artiklu 55968 55968 55968

Popis UPM profi klip UPM hliníková lišta UPM gumová 
tesniaca páska

Hrúbka x šírka (mm) 22 x 63 22 x 26 12,5 x 11,5
Dľžka (m) 4 50
Množstvo (ks) 100 1 1

SKLADOM na vyžiadanie na vyžiadanie

Cena Green Good Design™ 
udeľuje  Múzeum architektúry a di-
zajnu „The Chicago Athenaeum“  a 
Európske centrum pre architektúru, 
umenie, dizajn a štúdie na rozvoj 
miest. 

GREEN 
AWARD



 

CÉDER 02

TIMBER
TECH

TWINFINISH

SIVÁ  01 
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TERASY
WPC
TIMBERTECH TWINFINISH

Mnohostranne použiteľný, príjemný na dotyk 

TwinFinish má hneď dve dobré stránky, vďaka ktorým ponúka veľký počet rôznych variantov použitia . Výrazne 
protišmykový povrch VertiGrainTM sa vyznačuje autentickým vzhľadom dreva s viditeľnou, takmer prírodnou 
kresbou. Druhá strana dosiek TwinFinish je vyhotovená s elegantným jemným drážkovaním. Pretože možno 
dosky pokladať z oboch strán, je možné kombináciou ich dvojakého povrchu vytvárať zaujímavé kontrasty, 
ktoré terase prepožičajú neprehliadnuteľný a nezameniteľný charakter.

Kým kartáčovaný povrch VertiGrain sa uplatňuje na terasách, využíva sa druhá strana dosiek TwinFinish pre 

integrované štýlové prvky, ako sú lavičky, boxy a podobne. 

  Z oboch strán použiteľné pre pokládku i zástavbu: dosky TwinFinish ponúkajú veľkú variabilitu.

  Bez viditeľných skrutiek pri pokládke so skrytými komponenty CONCEALoc®.

  V ponuke dve farby: sivá a céder

  Rozmery: 25 mm x 136 mm x 4 880 mm.

  25 ročná záruka pri použití v bytovej výstavbe.

Dodržujte prosím pokyny výrobcu pre pokládku na www.timbertechoesterreich.at.

Číslo artiklu 55703
Popis TimbertechTwinFinish terasová doska
Hrúbka x šírka (mm) 25 x 136
Dľžka (m) 4,88 
Doporučená podkladová konštrukcia Thermoborovica alebo UPM podkladový hranol
SKLADOM na vyžiadanie

Číslo artiklu 55707 55707

Popis Timbertech 
Concealoc klipy

Timbertech 
Concealoc klipy

Množstvo (ks) 175 900
SKLADOM na vyžiadanie na vyžiadanie



 

TEAK  01 

ORECH  02

LEGACY

TERRAIN

TROPICAL

ASHWOOD  02

MOCHA  01

SILVER MAPLE  01

BROWN OAK  02
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TERASY
WPC
TIMBERTECH EARTHWOOD TROPICAL EVOLUTION

Číslo artiklu 55708 55702 55704

Popis Timbertech Legacy 
terasová doska

Timbertech Earthwood
Evolution terasová doska

Timbertech Terrain
 terasová doska

Hrúbka x šírka (mm) 24 x 136 24 x 136 24 x 136
Dľžka (m) 4,88 4,88 4,88 
Doporučená podkladová 
konštrukcia Thermoborovica Thermoborovica Thermoborovica

Číslo artiklu 55707 55707

Popis Timbertech 
Concealoc klipy

Timbertech 
Concealoc klipy

Množstvo (ks) 175 900

Pevné na dotyk, prírodný vzhľad
Timbertech Legacy, Tropical (Earthwood Evolution) a Terrain poskytujú extrémnu odolnosť proti poškriabaniu, 
proti tvorbe škvŕn a proti vyblednutiu. Design je v prírodných tónoch dreva s realistickou štruktúrou. Vďaka 
ochrannej vrstve z polyetylénu terasové profi ly ďaleko lepšie odolávajú poveternostným vplyvom. Výrobca pos-
kytuje záruku 25 rokov z dôvodu  tvorby škvŕn a vyblednutia.

Jednoduchá pokládka, skryté kotvenie
Pokládka profi lov Timbertech je jednoduchá a nepotrebujete žiadne špeciálne nástroje. Pri použití klipov CON-
CEALoc nie sú vidieť žiadne skrutky. Odporúčame podkladové hranoly z termicky upravenej borovice hrúbky 
minimálne 38 mm.

 Legacy: nadčasové prírodné farby, vzhľad ako ručne opracované drevo

 Tropical: farby tropických drevín, textúra dreva

 Terrain: cenovo výhodne, elegantné zemité farebné odtiene

Pri inštalácii postupujte podľa pokynu na www.timbertech.com alebo www.timbertechoesterreich.at
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TERASY
FUNDERMAX
MAX EXTERIOR HEXA

FUNDERMAX
MAX EXTERIOR HEXA

Výhody povrchu „ Hexa „ kompaktných dosiek Max Exterior:

 bezúdržbový

 bez triesok

 vysoko kvalitný a dlhoveký

 protišmykový

 nosný

 veľmi pevný

 rozostup podkladovej konštrukcie až 800 mm

 odolný voči poveternostným vplyvom, mrazuvzdorný

 

DOSKY SÚ VYRÁBANÉ

 Vrchná strana dekór v povrchu NH (Hexa NT - protišmykový povrch)      

 Spodná strana dekór v povrchu  NT

 Koeficient protišmyku  podľa  DIN 51 130 R10

 Hrúbka: obojstranné prevedenie  - 12, 15, 16, 18, 20 mm

 Základný formát: XL - 4100 x 1854 mm

 Pri požiadavke na presné prírezy je nutné formátovanie. Každý rez zmenšuje výrobný formát o cca 10 mm.

 Možnosť dodávky už naformátovaných dosiek podľa presne zadaných rozmerov (iba pravouhlé rezy)

 Odolnosť voči poveternostným vplyvom podľa EN ISO 4892-2, 3000 hod., stupeň 1-5  >3 (požiadavka normy) 4-5 Max Exterior

 Odolnosť voči UV žiareniu (svetlostálosť) podľa EN ISO 4892-3, 1500 hod., stupeň 1-5  >3 (požiadavka normy) 4-5 Max Exterior

 Od 1ks  = žiadne minimálne množstvá

 Dodací termín: 4-5 týždňov

 Infolinka: +00421 91 090 80 04, tomas.lebeda@jafholz.sk    

Max Exterior kompaktné dosky s povrchom „ Hexa „ sú podlahové dosky s protišmykovým povrchom odolným voči poveternostným 
vplyvom. Farebné prevedenie povrchu dosiek môžete plánovať a vyberať z celej škály UNI farieb, CREATIV a DREVO dekorov kolekcie 
Max Exterior: COLOUR, NATURE, MATERIAL, AUTHENTIC.

 možnosť skrytého alebo viditeľného uchytenia

 systémová montáž = rýchla pokládka

 možné šikmé rezy

 opracovanie pomocou štandardných drevoobrábacích nástrojov

 plný profil = žiadne uzatváranie čela profilov

 nízka spotreba montážneho materiálu

 možnosť zabudovať osvetlenie do podlahy

 



 

PRÍSLUŠENSTVO
SPOJOVACIE PROSTRIEDKY

03 NASTAVITEĽNÁ PÄTKA

 Artiklové číslo Popis Výškový rozsah Balenie Skladom

55013/0172 TP 1 3,5 - 5 cm 40

55013/0173 TP 2 5,5 - 7 cm 40

55013/0174 TP 3 7 - 11 cm 40

55013/0175 TP 4 7 - 11 cm 40

55013/0176 TP 5 15 - 17 cm 40

55013/0177 TP 6 17 - 20 cm 40

01 SKRUTKY

 Artiklové číslo Popis Rozmer
(mm)

Množstvo Skladom

55013/0108 VRUT RAPI-TEC TX15 kalená 
nerez C 4  x  40 250

55013/ VRUT RAPI-TEC TX15 kalená 
nerez C 4  x  50 250 na vyžiadanie *

55013/0113 VRUT RAPI-TEC TX25 kalená 
nerez C 5  x  40 200 na vyžiadanie *

55013/0111 VRUT RAPI-TEC TX25 kalená 
nerez C 5  x  70 200 na vyžiadanie *

55013/0140 VRUT RAPI-TEC TX25 nerez A4 5,5  x  50 200

55013/0141 VRUT RAPI-TEC TX25 nerez A4 5,5  x  60 200

 umožňuje vyrovnanie nerovností podkladu

02 VRTÁK
 vhodné pre skrutky 5 a 5,5 mm 

 vhodné pre predvŕtanie dreva, vrták vďaka svojmu tvaru taktiež vyfrézuje do dreva priestor pre hlavu vrutu

 Artiklové číslo Popis Rozmer
(mm)

Množstvo Skladom

55013/0270 VRTÁK stup. tvrdý plast/oceľ 4,7 x 25 1

55014/6001 SADA HELPO 4,7 x 25 1

HELPO
Mezerník

Sada HELPO obsahuje 1 frézovací vrták, 2 kusy  mezerníků a 1 bit TX 25, černý, 50 mm

Produkt č. Popis 1 Balení

007002000 HELPO installation aid PU 4 PCS

Produkt č. Popis 1 Balení

008902000 HELPO-Set per PU

D
et

ai
ly Pro přesné vymezení mezery 5, 6, 7, 8 mm mezi terasovými deskami

Pro přesné předvrtání do hloubky 10, 20 nebo 25 mm

HELPO
Frézovací vrták

Produkt č. Popis 1 Balení

010802000 HELPO countersink tool PU 1 PCS

D
et

ai
ly

Frézovací vrták umožňuje předvrtat jakékoliv tropické dřevo tak, 
aby nádlesně hlava vrutu byla namontována zároveň s povrchem desky

SOLIDA1 5,0 mm SOLIDA4 5,5 mm PROFILA1 5,5 mm

Produkt č. Popis 1 Balení

010202000 HELPO Bit TX10 blue 50 mm PU 20 PCS

010302000 HELPO Bit TX15 yellow 50 mm PU 20 PCS

010402000 HELPO Bit TX20 white 50 mm PU 20 PCS

010502000 HELPO Bit TX25 black 50 mm PU 20 PCS

010302001 HELPO Bit TX15 yellow 75 mm PU 20 PCS

D
et

ai
ly

TX bit s délkou 50 mm umožňuje 
pohodlnou montáž

Velikosti bitů jsou odlišeny barvami

HELPO
Bit

HELPO
Mezerník

Sada HELPO obsahuje 1 frézovací vrták, 2 kusy  mezerníků a 1 bit TX 25, černý, 50 mm

Produkt č. Popis 1 Balení

007002000 HELPO installation aid PU 4 PCS

Produkt č. Popis 1 Balení

008902000 HELPO-Set per PU

D
et

ai
ly Pro přesné vymezení mezery 5, 6, 7, 8 mm mezi terasovými deskami

Pro přesné předvrtání do hloubky 10, 20 nebo 25 mm

HELPO
Frézovací vrták

Produkt č. Popis 1 Balení

010802000 HELPO countersink tool PU 1 PCS

D
et

ai
ly

Frézovací vrták umožňuje předvrtat jakékoliv tropické dřevo tak, 
aby nádlesně hlava vrutu byla namontována zároveň s povrchem desky

SOLIDA1 5,0 mm SOLIDA4 5,5 mm PROFILA1 5,5 mm

Produkt č. Popis 1 Balení

010202000 HELPO Bit TX10 blue 50 mm PU 20 PCS

010302000 HELPO Bit TX15 yellow 50 mm PU 20 PCS

010402000 HELPO Bit TX20 white 50 mm PU 20 PCS

010502000 HELPO Bit TX25 black 50 mm PU 20 PCS

010302001 HELPO Bit TX15 yellow 75 mm PU 20 PCS

D
et

ai
ly

TX bit s délkou 50 mm umožňuje 
pohodlnou montáž

Velikosti bitů jsou odlišeny barvami

HELPO
Bit

HELPO
Mezerník

Sada HELPO obsahuje 1 frézovací vrták, 2 kusy  mezerníků a 1 bit TX 25, černý, 50 mm

Produkt č. Popis 1 Balení

007002000 HELPO installation aid PU 4 PCS

Produkt č. Popis 1 Balení

008902000 HELPO-Set per PU

D
et

ai
ly Pro přesné vymezení mezery 5, 6, 7, 8 mm mezi terasovými deskami

Pro přesné předvrtání do hloubky 10, 20 nebo 25 mm

HELPO
Frézovací vrták

Produkt č. Popis 1 Balení

010802000 HELPO countersink tool PU 1 PCS

D
et

ai
ly

Frézovací vrták umožňuje předvrtat jakékoliv tropické dřevo tak, 
aby nádlesně hlava vrutu byla namontována zároveň s povrchem desky

SOLIDA1 5,0 mm SOLIDA4 5,5 mm PROFILA1 5,5 mm

Produkt č. Popis 1 Balení

010202000 HELPO Bit TX10 blue 50 mm PU 20 PCS

010302000 HELPO Bit TX15 yellow 50 mm PU 20 PCS

010402000 HELPO Bit TX20 white 50 mm PU 20 PCS

010502000 HELPO Bit TX25 black 50 mm PU 20 PCS

010302001 HELPO Bit TX15 yellow 75 mm PU 20 PCS

D
et

ai
ly

TX bit s délkou 50 mm umožňuje 
pohodlnou montáž

Velikosti bitů jsou odlišeny barvami

HELPO
Bit

 Sada Helpo

* na druhy deň skladom
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04 SKRYTÉ KOVANIE

Artiklové číslo Popis Rozmer
(mm)

Množstvo Skladom

55481/5005 Plastový X klip 200

55011/0108 DIELEN FIX II DF 17 A2 , 
SKRYTÉ KOVANIE 4,2 x 24 100 na vyžiadanie

55011/0109 DIELEN FIX II DF 22 A2, 
SKRYTÉ KOVANIE 4,2 x 24 100 na vyžiadanie

55013/0185 Terasová lišta 13 x 16 x 730 50 na vyžiadanie

 

Firma JAF HOLZ ponúka aj systémy skrytého kovania k terasám.

05 PODKLADOVÁ KONŠTRUKCIA

Artiklové číslo Popis Rozmer
(mm)

Dľžka
(m)

Skladom

55895 Červený smrek
vrúbkovaný 40 x 70 4 a 5 na vyžiadanie

55781 Thermoborovica
SHP 26 / 42 x 92 2,7 - 4,5

55826 Tvrdá exotická drevina
Cink 40 x 60 3,66 a 4,58

K európskym drevinám, exotickým drevinám alebo termicky upraveným drevinám

PRÍSLUŠENSTVO
POVRCHOVÁ ÚPRAVA A RENOVÁCIA TERÁS



 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA TERÁS
ADLER

01 OLEJE

 Artiklové číslo Popis Balenie Skladom

55017/0001 OLEJ PULLEX JAVA - svetlohnedý 750 ml

55017/0002 OLEJ PULLEX JAVA - svetlohnedý 2,5 l

55017/0003 OLEJ PULLEX KONGO - tmavohnedý 750 ml

55017/0004 OLEJ PULLEX KONGO - tmavohnedý 2,5 l

55017/0005 OLEJ PULLEX - smrekovec 750 ml

55017/0006 OLEJ PULLEX - smrekovec 2,5 l

55017/0017 OLEJ PULLEX - bezfarebný 2,5 l

06 ODSTRAŇOVAČ ŠEDI / NEUTRALIZÁTOR

 Artiklové číslo Popis Balenie Skladom

55017/0016 ČISTIČ - odstranovač zašednutia 1 l na vyžiadanie



26
27

TERASY

PRACOVNÉ POSTUPY















Zašednuté alebo ľahko 
znečistené drevo.

Znečistené drevo.

Znečistenie olejom 
(starý olej na doskách). 

Ochrana 
nového dreva.

PROBLÉM?

PROBLÉM?

PROBLÉM?

PROBLÉM? KROK 1
Odstraňovač 
zašednutia

Adler

Drevo sa zbaví šedi, 
vyčistí, otvoria sa póry.

KROK 1
Odstraňovač 
zašednutia

Adler

Drevo sa zbaví šedi, 
vyčistí, otvoria sa póry.

KROK 1
Odstraňovač 
zašednutia

Adler

Drevo sa zbaví šedi, 
vyčistí, otvoria sa póry.

KROK 1

Adler

Olej sa usadí do pórov, 
vďaka pigmentu chráni 
drevo pred zešednutím.

KROK 2
 

Adler

Olej sa usadí do pórov, 
vďaka pigmentu chráni 
drevo pred zešednutím.

KROK 2
 

Adler

Olej sa usadí do pórov, vďaka 
pigmentu chráni drevo pred 

zešednutím.

KROK 2

Adler

Olej sa usadí do pórov, vďaka 
pigmentu chráni drevo pred 

zešednutím.

TERASY



 

MONTÁŽE
DREVO – DREVO

01 DREVO – DREVO  VIDITEĽNÉ ŠRÓBOVANÉ SPOJE (DISTANČNÁ LIŠTA)

POPIS:

1. Doska

2. Vrut Terrassotec

3. Terasová lišta

4. Terasový vrut
4 x 40

5. Drevený podkladový 
hranol

6. Nosná podložky (výškovo 
nastaviteľná pätka)

2

3

4

5

6

1

55

02 DREVO – DREVO NEVIDITEĽNÉ ZOŠRÓBOVANIE (PROFIX 2)

POPIS:

1. Doska

2. Profi x 2 (klip X)

3. Terasový vrut
4 x 40

4. Drevený podkladový hranol

5. Výškovo nastaviteľná pätka 
(nosná podložka)2

3

4

1
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Spotreba materiálu na m2

01 DREVO – DREVO

Terasová doska 8 BM 1

Skrutky Terrassotec 40 KS 1,2

Terasová lišta 3,5 KS 2

Vrut do terasovej lišty
4 x 40 10 KS 2

Podkladový hranol 2,5 BM 2

Gumová podložka 6 KS 2,3

VZOROVÝ VÝPOČET

Základom pre tento výpočet je doska o šírke 120 mm.
Údaje o množstve slúžia iba pre hrubú orientáciu, pretože hodnoty  pre vašu terasu závisia od šírky a tvaru terasy. 

POPIS MONTÁŽE
Jedná sa o kvalitnú montáž terasy. Ako dištančná lišty, tak 
aj nosná plocha predstavujú konštrukčnú ochranu dre-
va použitého pri stavbe terasy. Použitím dištančnej lišty je 
zaručené prúdenie vzduchu okolo dosky a podkladovej 
konštrukcie - vďaka tomu nedochádza 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 hrúbka dosky 
3 pri vzdialenosti oporných bodov cca 500 mm (doporučené pre drevenú podkladovú konštrukciu)

Spotreba materiálu na m2

02 DREVO – DREVO

Terasová doska 8 BM 1

Profix 2 (klip X) 20 KS 1,2

Vrut do terasovej lišty
4 x 40 20 KS 1,2

Podkladový hranol 2,5 BM 2

Spodná konštrukcia 6 KS 2,3

POPIS MONTÁŽE
Vďaka systému Profix 2 možno termo dosky (borovica, 
jaseň) spájať bez viditeľného šróbovania. Klip Profix 2 sa 
priskrutkuje so sklonom približne 45 stupňov k podklado-
vému 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 te-
rasy a zaistenie jej dlhej životnosti. Pomocou nastaviteľných 
pätiek možno tiež rýchlo a jednoducho nastaviť optimálny 
sklon terasy. 

1 pri šírke dosky 120 mm
2 pri vzdialenosti podkladových hranolov cca 400 mm; výpočet: 

vzdialenosti medzi podkladovými hranolmi = 20 x hrúbka dosky 
3 pri vzdialenosti oporných bodov cca 500 mm (doporučené pre drevenú podkladovú konštrukciu)

VZOROVÝ VÝPOČET

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



 

MONTÁŽE
DREVO – DREVO
WPC – TIMBERTECH

03 DREVO – DREVO NEVIDITEĽNÉ UPEVNENIE (IGEL V2)

POPIS:

1. Doska

2. Klip DielenFix

3. Drevený podkladový 
hranol

2

3

1

01 TIMBERTECH – DREVO  CONCEALoc

POPIS:

1. Doska TimberTech

2. CONCEALoc vrátane 
skrutky

3. Drevený podkladový hranol 

4. Nosná podložka

 (výškovo nastaviteľná pätka)

5. Krycia lišta

2

3

5

4

1
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Spotreba materiálu na m2

03 DREVO – DREVO

Terasová doska 8 BM 1

Igel V2 Winkelkralle 20 KS 1,2

Podkladový hranol 2,5 BM 2

Gumová podložka 6 KS 2,3

POPIS MONTÁŽE 
Systém DielenFix je variant neviditeľného upevnenie dre-
vených terás na drevenej podkladovej konštrukcii. Sys-
tém 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 hrúbka dosky 
3 pri vzdialenosti oporných bodov cca 500 mm (doporučené pre drevenú podkladovú konštrukciu)

Spotreba materiálu na m2

02 TIMBERTECH - DREVO
(CONCEALoc)

WPC TimberTech 
počet dosiek 7 BM

WPC krycia lišta BM 1

Kovanie CONCEALoc 
vr. skrutky 17,5 KS 2

Podkladový hranol 2,5 KS 2

Gumová podložka 6 STK 4

1 podľa potreby
2 pri vzdialenosti podkladových hranolov cca 400 mm - odporúčané výrobcom 
4 pri vzdialenosti oporných bodov cca 500 mm (doporučené pre drevenú podkladovú konštrukciu)

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 podklad-
ných konštrukciách (NEDÁ použiť pri hliníkových podklado-
vých hranoloch). 

Podľa množstva kusov v balení ( voľné skrutky 175 kusov, zásob-
ník 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 zakončenie terás.



 

MONTÁŽE
WPC – UPM

01 UPM – WPC  ALU-RAIL

POPIS:

1. UPM ProFi Deck

2. Hliníková lišta

3. Terasová skrutka ZP  
4 x 40

4. Podkladová konštrukcia 
WPC (hliník, drevo)

5. Nosná podložka

6. Schodový profi l

7. Krycia lišta

6

4

2

3 7

5

1

02 UPM – WPC  CLIP

POPIS:

1. UPM ProFi Deck

2. Profi  klip 

3. Podkladová konštrukcia 
WPC

4. Nosná podložka

5. Schodový profi l

6. Krycia lišta

4

5

6

1

2

3
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Spotreba materiálu na m2

01 UPM - WPC
(hliníková lišta)

WPC UPM ProfiDeck 
počet dosiek 6,5 BM

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 16,5 KS 2

Gumová podložka 13 KS 5

VZOROVÝ VÝPOČET

Údaje o množstve slúžia iba k hrubej orientácii, pretože hodnoty platné pre vašu terasu závisia od tvaru terasy.

1 podľa potreby
2 pri podkladovej konštrukcii od ca. 400 mm - odporúčané výrobcom 
5 pri spojovacom bode - odstup ca 200 mm - odporúčané výrobcom

POPIS MONTÁŽE 
Štruktúra systému ProFiDeck od firmy UPM ponúka doko-
nalé riešenie prepracované do najmenších detailov. Vďaka 
upevneniu pomocou hliníkovej lišty je možné vytvoriť kom-
paktný 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 op-
ticky 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.

Spotreba materiálu na m2

02 UPM - WPC
(klip)

WPC UPM ProfiDeck 
počet dosiek 6,5 BM 

WPC krycia lišta BM 1

WPC schodový profil BM 1

WPC podkladový hranol 2,5 BM 2

Profi-Clip 16,5 KS 2

Gumová podložka 13 KS 5

1 podľa potreby
2 pri vzdialenosti podkladových hranolov cca 400 mm - odporúčané výrobcom  
5 pri vzdialenosti oporných bodov cca 200 mm - odporúčané výrobcom 

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



 

ODPORÚČANIA PRE POKLÁDKU

ca. 2 % Gefälle

01 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 závis-
losti od počasia (leto, zima) od menej ako 10 do 25 percent. V závislosti od stupňa vlhkosti, druhu 
dreva a šírky dosiek je nutné ponechať medzi doskami väčšie či menšie medzery. Vzdialenosť pri 
vlhkosti 16 percent by mala zodpovedať minimálne 6 percentám šírky dosky.

Kalkulácia množstva (príklad výpočtu)
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 / doporučená vzdialenosť podkladových hranolov v m 1 / 0,4 m = 2,5 cca 2,5 bežných metrov / m²

Vruty 1 m² = 2 šróby x bežný meter dosky Deck 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

02 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. 

 

Trieda Označenie Životnosť Druh dreva

I veľmi trvanlivé > 25 rokov Teak, Massaranduba, Ipe, Thermojaseň, ...

II trvanlivé 15-25 rokov Thermoborovica, Sapelli, Bangkirai, Africký Teak, ...

III priemerná trvanlivosť 10-15 rokov Modrín, Douglaska

IV málo trvanlivé 5-10 rokov Smrek, Jedľa

V netrvanlivé < 5 rokov Javor, Buk
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TERASY

≤ 50 mm

≤ 20 x Dielenstärke 50-100 mm

≥ 70 mm

�

≥ 7 mm

UPOZORNENIE:

Drevo je prírodný produkt - vlastnosti zodpovedajúce tejto, v prírode vyrastenej suroviny alebo typické pre
určitý druh dreva, preto nie sú dôvodom na reklamáciu. Chybou nie je: 

  zošednutie neošetreného povrchu 

  rozdiely vo farebnosti

  vznik trhlin a triesok na povrchu v dosledku pracovania dreva

  skrútenie alebo deformácie v dôsledku krútiaceho rastu

  smolníky alebo kvapky živice v dreve niektorých ihličnanov ako napríklad borovice a smrekovca

  zdrsnené miesta spôsobené anomáliami v raste

  drobné dierky pri tvrdých drevinách ako napr.bangkirai a massaranduba spôsobné drevokazným
hmyzom napadajúcim živé drevo

03 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 spôsobeným napučaním 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. 

04 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. 

05 ÚPRAVA POVRCHU
Ak je vplyvom počasia vystavené drevo, ktorého povrch nebol nijako upravený, zmení sa jeho farba
a štruktúra povrchu. Po niekoľkých  mesiacoch sa farebný tón neošetreného dreva zmení v 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 tiež 
ochranu pred UV - žiarením a redukuje vsakovanie vlhkosti, takže sa znižuje riziko vzniku trhlín v dreve.
 

06 OŠETROVANIE A ÚDRŽBA 
Pri údržbe terasy je nutné v závislosti od vplyvov prostredia aspoň raz ročne skontrolovať zme-
ny a eventuálne vzniknuté závady. Čistenie terasy je vzhľadom k jej dlhej životnosti mimoriadne 
dôležité a nevyhnutné. Vo väčšine prípadov postačí použitie vodovodnej hadice a kefy. Ak sú 
však dosky znečistená hrubšími nečistotami, odporúčame - podľa stupňa znečistenia - produkty 
z nášho sortimentu.

Pri aplikácii dodržujte pokyny výrobcu.

Vyššie uvedené upozornenia sa vzťahujú k informáciám o pokládke, ktoré vydal zväz VEH a Holzforschung 
Austria  (HFA) – „Terasové dosky z dreva“. 

7 mm

50-100 mm

vorbohren

15 mm

tl. prkna

predvŕtanie



D R E V O  J E  N Á Š  S V E T

Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať skutočnosti v plnom rozsahu.
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www.jafholz.cz
www.jafholz.sk

VYŠKOV 682 01, Pustiměřská 717/9
T: +420 517 325 811, F: +420 517 325 852, E: vyskov@jafholz.cz

BRANDÝS n/L. 250 01, Průmyslová 1893
T: +420 326 901 000, F: +420 326 901 009, E: brandys@jafholz.cz

VLAŠIM 258 01, Domašín 275
T: +420 317 842 486, F: +420 317 846 517, E: domasin@jafholz.cz

ROKYCANY - Nové Město 337 01, U Bílé haldy 1123
T: +420 371 722 251, F: +420 371 722 577, E: rokycany@jafholz.cz

ČESKÁ TŘEBOVÁ 560 02, Semanínská 2097  
T: +420 465 519 810, E: ceska.trebova@jafholz.cz

OSTRAVA - Krásné Pole 725 26, Družební 702
T: +420 596 940 880, F: +420 596 940 889, E: ostrava@jafholz.cz

VODŇANY 389 01, Číčenická 1282
T: +420 383 355 511, F: +420 383 355 555, E: vodnany@jafholz.cz

ŠPAČINCE 919 51, Hospodárska 448
T: +421 33 592 51 11, F: +421 33 557 34 19, E: trnava@jafholz.sk

ŽILINA 010 01, Kamenná 1
T: +421 41 707 02 33, F: +421 41 707 02 11, E: zilina@jafholz.sk

LIČARTOVCE 082 03, Ličartovce 300
T: +421 51 746 46 11, F: +421 51 746 46 66, E: licartovce@jafholz.sk

SLIAČ 962 31, Sielnica 1100
T: +421 45 683 05 12, E: sielnica@jafholz.sk

JAF HOLZ Slovakia s. r. o.JAF HOLZ spol. s r. o.


