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Terasová palubka - Wood plastic ( WPC ) od 1.1.2018

* Rychlá instalace - Se speciálně navrženým skrytým kotvením nebyla nikdy tak lehká montáž.

  Doba instalace v porovnání s běžnou montáží je o 50% rychlejší.

* Rozměry: 138x27mm. Délky prken 3, 4, 5, 6 m.

* Barva a povrchy: přírodní, hnědá, šedá, antracitová, červehodnědá

* Bezúdržbové, stálobarevné, ekologické, bezpečné

* Možnost použití - terasy, podlahy, okolo bazénů, zahradní chodník,

                           přístavní mola, schody, ploty

* Materiál: 70% dřeva a 30% plastových polymerů

Prvotní náklady na realizaci jsou relativně stejné při započítání nákladů na pořízení exotických prken a nutného nátěru.

Každý rok, kdy nemusíte natírat naše terasy, vám šetří peníze a čas. Materiály z WPC nevyžadují už žádnou další

investici ve formě nátěrů a nebo napouštění olejem a přesto nepodléhají hnilobě, houbám, jsou stálobarevné a odolné

proti dřevokaznému hmyzu. Každý rok tak ušetříte přibližně 150Kč na m2 (3000kč/m2 za 20 let). Proto říkáme

,,Investice do budoucnosti“

Spotřeba:

WPC panel – 7 bm do m2

WPC hranol – 2,5 bm do m2

Spony – 18 ks do m2

Spojky - cca 4ks do m2

Těsnící hadice - cca 6bm do m2

Krytky - cca 0,5 bal.do m2

Otočný prvek-cca-6-8ks do m2

Ceník:

výrobek Beliebte dutý MJ dostupné barvy

Terasový dílec z WPC 138x27 mm Beliebte 210,- kč/ bm přírodní, hnědá, šedá,

černohnědá, antracitová

Vyrovnávací otočný prvek 35-65mm,bal.20ks 2130,-Kč/ bal. černý

Montážní set:

100 ks příchytek z nerezi, šroubky, 1604,-Kč/bal.

nástavce pro akušroubovák na cca. 5 - 6 m2

Krytka na uzavření čela WPC dílce; bal.10ks 240,-Kč/bal. přírodní, hnědá, šedá,

černohnědá, antracitová

Těsnící hadice 4m (bal. 10 ks), pr.19mm 74,-Kč/ bm černá

Podkladový profil - spodní konstrukce 60x40 mm 152,-Kč / bm antracitová

Celková cena za materiál (prkno+podklad+úchyt+šroub) cca 2588,- Kč / m2 vč. DPH

Cena za montáž od 650,- Kč/m2 ( cena je bez dopravy )

čerstvě 
položené 

po několika 
dnech 

po 3-6 měsících 


