AKÁTOVÉ TERASY A TERASOVÁ PRKNA

To, co u terasy nejvíce oceníte, je jednoznačně její odolnost.
Každodenní vystavení povětrnostním vlivům (UV záření, vlhkost, déšť,
sníh) a vysoká mechanická zatěžovanost mohou terasu
k nepoznání proměnit. Akát je pro terasy jako stvořený. Tvrdé
houževnaté vodě odolné dřevo s krásnou kresbou, barvou
a dlouhou životností. Co víc si přát.

Cinkované prkno (vlevo), hladké
nenapojované prkno (vpravo)

Jaká terasová prkna nabízíme
V naší nabídce najdete klasická hladká nenapojovaná i cinkovaná
terasová prkna bez povrchové úpravy. Nenapojovaná prkna mají
tloušťku 27 mm, šířky v rozmezí 60 až 160 mm, délky optimálně 150 –
200 cm. Cinkovaná prkna jsou tloušťky 22 mm, šířky 100 mm, dlouhá
400 cm a po bocích mají drážku pro T-klik. Podle způsobu založení
terasy dodáváme i základové hranoly. Máte-li zájem o dodání terasy
na klíč, tedy včetně montáže a nátěru, pro podrobnější informace a
nacenění nás neváhejte kontaktovat.

Nenapojované prkno (vlevo), cinkované prkno s drážkou pro T-klik (vpravo)

Proč nedodáváme rýhovaná prkna
Rýhovaná prkna mají jedinou výhodu – větší bezpečnost. U hladkých
prken lze však obdobného efektu dosáhnout použitím protiskluzového
nátěru, anebo kartáčováním. Naopak nevýhod existuje celá řada.
V rýhování zaniká kresba i struktura dřeva. Drážkovaná prkna se hůře
udržují, v drážkách se hromadí nečistoty, hůře se natírají a navíc v sobě
zadržují vodu. Pokud byste si ale i přesto přáli akátová prkna s drážkou,
rádi vám předáme kontakt na některého z výrobců, který tento sortiment
nabízí.

Kartáčovaná terasová prkna
Kartáčování představuje pohledově a pro dotek zajímavý způsob povrchové úpravy dřeva. Díky němu
plasticky vystoupí kresba dřeva (speciální druh broušení „kartáčem“, kterým dochází k vybrušování
měkčích částí dřeva). Kartáčování je ale nejen efektní způsob broušení dřeva, nýbrž do jisté míry i
přirozená protiskluzová úprava. Protože se efekt kartáčování obtížně fotí, nabízíme vám možnost
bezplatného zaslání vzorku kartáčovaného terasového prkna. Případně si jej můžete prohlédnou přímo u
nás na dílně, nebo ve vzorkovně.
Systém kotvení cinkovaných terasových prken s drážkou – T-klip s vrutem
Cinkovaná prkna jsou díky bočním drážkám uzpůsobena ke kotvení T-klipem. T-klip připevní prkna
k podkladovému hranolu, čímž dosáhneme tzv. neviditelného spoje. T-klip je vyroben z materiálu PA polyamid 6 + pigment + stabilizátor UV1, je určen pro vnitřní i venkovní použití, odolává povětrnostním
vlivům i UV záření. T-klipy dodáváme vč. vrutu v balení po 200 ks (jiné množství po dohodě).
Příslušenství a další služby
Pro montáž teras nabízíme řadu doplňků od dilatačních křížků, speciální terasových vrutů určených pro
tvrdé dřeviny s vysokým obsahem tříslovin, drill-stop vrtáky apod. Pokud si od nás objednáte terasová
prkna, je důležité vědět, že vám k nim jako bonus dodáme zdarma 5 kusů dilatačních překližkových
podložek. Tyto podložky pomáhají při montáži udržet stejnoměrné šířky spár mezi jednotlivými
terasovými prkny. Šířka podložky a tím pádem spáry mezi prkny může být 4, 5, 6, 7 a 8 mm. Při
objednávce terasy je pouze nutné upřesnit, jaké šířky spár budete chtít, podle toho vám nachystáme
podložky.
Další ze služeb, kterou vám nabízíme, jsou nátěry terasových prken. Před dodáním budou prkna ze všech
stran 1x natřena. Následně – po položené terasy doporučujeme provést druhý nátěr a to buď svépomocí,
anebo se na jeho provedení lze individuálně domluvit. Terasová prkna natíráme TOP terasovými oleji
REMMERS, přičemž vybírat můžete z 8 základních odstínů (prkna se natírají vždy jen pigmentovanými
oleji, neboť pouze ty poskytují dřevu potřebnou UV ochranu a brání šednutí dřeva – z toho důvodů se
nepoužívá bezbarvý FARBLOS). Chcete-li vidět, jak nátěr na akátu bude vypadat naživo, můžete navštívit
naši vzorkovnu.

TERASOVÁ PRKNA
Specifikace
Nenapojovaná
terasová prkna (tj.
z jednoho kusu),
kvalita AB

Tloušťka

27 mm

Nenapojovaná
prkna, kvalita BC
Cinkovaná prkna,
kvalita AB, hladká,
s drážkou pro Tklip

22 mm

Šířka

Délka do
100 cm

Délka
100 – 200 cm

Délka 200 –
300 cm

120 mm

1.590 Kč / m2

1.690 Kč / m2

1.790 Kč / m2

mix šířek 60 – 160
mm

1.320 Kč / m2

1.420 Kč / m2

1.520 Kč / m2

Dle aktuálního
skladu

1.050 Kč / m2

1.150 Kč / m2

1.250 Kč / m2

Délka 400 cm

1.720 Kč / m2

100 mm

PODKLADOVÉ TERASOVÉ HRANOLY
Specifikace
Nenapojované hranoly (tj. z
jednoho kusu)
Cinkované podkladové hranoly

Profil hranolu

Délka do 100 cm

Délka 200 cm

40/40 mm

70 Kč / bm

90 Kč / bm

40/60 mm

110 Kč / bm

130 Kč / bm

Délka 400 cm

40/40 mm

470 Kč / 1 ks

40/60 mm

680 Kč / 1 ks

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY, PŘÍSLUŠENSTVÍ
Specifikace

Cena

Kartáčování terasových prken

500 Kč / m2

Povrchová úprava terasových prken před jejich dodáním = 1 nátěr terasovými oleji Remmers
zahrnující nátěr pochůzné a spodní strany, boků a čel jednotlivých prken. Vybírat můžete z 8
odstínů, vzorníky barev přímo na akátu si můžete prohlédnou u nás ve vzorkovně. Cena zahrnuje
nátěrovou hmotu a práci.

250 Kč / m2

Kladečský plán: Plán obsahuje výkres, ve kterém jsou uvedeny základní rozměry terasy, přehled
počtu kusů prken daných délek, počet prvků na založení a profily. Uvedena zde je i specifikace
spojovacího materiálu. Podrobnosti viz samostatná příloha.

1.290 – 2.990 Kč
dle zvolené
varianty

T-klip pro ukotvení cinkovaných terasových prken s drážkou: 1 balení obsahuje
200 ks T-klipů (jiné množství na vyžádání) včetně vrutů z tvrzené nerezové oceli
se zápustnou hlavou rozměru 5x50 mm.

1.850 Kč / balení

Dilatační křížky / klínky: tyto plastové křížky pomohou při pokládce terasy
nastavit přesné stejné mezery mezi jednotlivými prkny. Šířka mezer může být 4,
5, 6 a 8 mm. Výška plochy křížku 18 mm, šířka plochy křížku 22 mm.

130 Kč / ks

Speciální stupňovitý terasový vrták Drill-stop: Špička vrtáku opatřena hrotem
pro přesné zavrtání. Vrták je opatřen rozšířením na vyfrézování kuželu, pro lepší
zapuštění terasového vrutu. Plastový doraz vrtání hloubky. Válcová stopka.

530 Kč / ks

Nerezové terasovou šrouby Hapatec Heli T25: rozměry 5,0x60 nebo 5,0x70
mm; kvalitní materiál Eurotec; do tvrdých dřevin (tj. i do akátu) nutno
předvrtat; Hapatec Heli má závit od ostré špičky (více závitů lepší únosnost);
odskočený závit lépe přitahuje vrut do materiálu; barva je lesklá stříbrná;
upevňování torx 25.

VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY VČ. 21 % DPH

5, 1 Kč / ks
vel. 5,0X60
5,5 Kč / ks
vel. 5,0X70

