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Montáž, která nadchne
●

●

Přesvědčivé
přednosti

●
●
●

Kvalita, která přesvědčí
●

Přejete si terasu k odpočinku a relaxaci? Chcete místo, kde si vaše děti
mohou hrát a terasu, která je opravdu
odolná?
Podlahový systém nabízí pevný a
příjemný povrch. Příjemný pocit s
vynikajícími vlastnostmi materiálu
Dřevo-polymer (WPC). LIGNODUR®
terrafina je podlahový systém, který
předčí i přírodní materiály ze dřeva.
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LIGNODUR® terrafina není jen
odolnější a lépe udržovatelný
oproti dřevu, ale i díky speciálně
zušlechtěnému povrchu, který je
rovněž odolný proti povětrnostním
vlivům. Podlahové desky jsou
absolutně příjemné při chůzi na boso,
jsou protiskluzové a taktéž se neštěpí
a netvoří žádné třísky. Dodávají se
ve dvou povrchových úpravách –
jemný a hrubý a ve třech barevných
odstínech.
LIGNODUR® terrafina není určena
pouze pro pokládání na terasy,
střechy, balkony, na cesty nebo jako
ochoz k bazénům a rybníčkům, ale
také do veřejných prostor jako jsou
bistra a hotelové terasy.
LIGNODUR® terrafina se k vám
dostává jako jedna z alternativ, která
je velice atraktivní a ekologicky inteligentní a zároveň je to i alternativa,
která šetří tropické lesy.
LIGNODUR® terrafina – pro příjemný
pocit.

Snadná a časově nenáročná
montáž pomocí inteligentního
KLIK&KLEM systému.
Skrytá upevňovací technika.
položení je možné všemi směry.
Práce jako se dřevem.
Mimořádné řešení díky kvalitnímu
a rozsáhlému příslušenství.

ušlechtilý povrch – snadné
ošetření – vysoká barevná stálost
a odolnost proti oděru.
Vysoce protiskluzová (R12), netvoří
praskliny ani třísky a tím je příjemná
při chůzi na boso.
Velice stabilní a dlouhá životnost.
Rozměrová stálost díky materiálu a skrz
inteligentní montážní technologii.
Povětrnostní a tepelná odolnost.
Rezistentní vůči tvorbě plísní a
mechů (životnost třídy 1).
Samodusná v případě požáru.

Ekologická zodpovědnost
●

●
●

Přírodní vzhled dřeva bez
použití tropických dřevin.
Použito dřevo z našich lesů.
100% recyklace materiálu.

Variabilita a individualita
●

●

●

Použití jak pro privátní sféru, tak
pro objekty:
Terasy, balkony, střechy, Wellnes
prostory, chodníky, ochozy rybníků
a bazénů, promenády, přechodové
můstky *)
Individualita pomocí zušlechtěné
barvy a elegantní struktura povrchu.
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*) při dostatečném staticky odpovídajícím podkladu.

terrafina platforma

montáž na
makadam
montáž na beton

montáž na betonové obrubníky

montáž na
dřevěnou konstrukci

montáž na
ocelovou konstrukci

montáž na
zaizolované plochy

Tato rozmanitá a individuální možnost
montáže vám umožňuje individuální
řešení při uskutečňování vaší stavby a
to i díky kvalitnímu příslušenství.

montáž na betonové desky

terrafina montáž

1. krok
Připravit podklad a upevnit
spodní konstrukci.

2. krok
Koncové klipy přišroubovat
na spodní konstrukci.

3. krok
Pro další montáž desek nasunout
montážní klipy – bez přišroubování.

Montáž, která nadchne!
Montáž LIGNODUR® terrafina probíhá rychle a jednoduše za pomoci
komfortního KLIK & KLEM systému. K
montáži plně postačí běžně dostupné
nářadí na dřevo. Podlahové desky nemají pouze vzhled a dojem dřeva, ale
přesně tak se s nimi i pracuj.
Položení podlahy lze provádět všemi
směry vzhledem ke spodní konstrukci.
Rozměrová stálost, stabilita a dlouholetá životnost, dosažená inteligentní
montážní technikou našeho LIGNODUR® materiálu (WPC).
Neviditelné montážní klipy určují již
předem stejnoměrně úzké odstupy
mezi deskami. Přečnívající a viditelné šrouby nejsou zapotřebí a tím je
LIGNODUR® terrafina ideální pro
chůzi na boso.
Rezivějící hřebíky a třísky patří
do minulosti.
Přesvědčte se sami!

4. krok
Následující desku nasunout a
dbát při tom na stejný směr zámku.

5. krok
Montáž okrajové
lišty nebo bočniček.

Detailní popis montáže dostanete u
našich odborných obchodníků a nebo
si ho můžete stáhnout z naší www.
terraﬁna.de

terrafina systém
Barvy
Pozoruhodný a elegantní !
LIGNODUR® terrafina je chráněna
díky svému specielně vyvinutému
povrchu. Pomocí této zušlechťovací
metody je dosaženo potřebné barevnosti a odolnosti proti povětrnostním
vlivům.
Barevnost desek se může časem,
při přirozeném procesu, změnit bez
toho, aby se změnil charakter barevnosti. Lehké odlišení zvýrazňuje
stejně jako charakter dřeva.
K udržení vaší vysoce kvalitní terasy jsou výdaje na údržbu velice
male. Jednoduše na začátku sezóny povrch očistit vodou. Jestliže si
chcete povrch dlouhodobě chránit
doporučujeme, jednou ročně, přidat
do vody ošetřující produkt z našeho
sortimentu.

Světle hnědá

Černá

Tmavě hnědá

Kamenně šedá

Povrch
Pov
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K vybavení vaší terasy na přání vám
nabízíme čtyři barevné varianty a dva
druhy povrchové struktury.
LIGNODUR® terrafina – pěkný
pocit.

Jemné drážkování

Hrubé drážkování

Technická data
Standardní délky:
Desky
Spodní konstrukce

60 mm

Desky:
Šířka – hrubé drážky
Šířka – jemné drážky
Šířka desky
Výška
Hmotnost

147 mm + 3 mm spára
147 mm + 3 mm spára
150 mm
25 mm
2,3 kg / bm.

Spodní konstrukce (svlaky):
Šířka x výška:

Hliníkové lišty:
42 mm

17 25 mm
mm

35 mm 25 mm

Variabilní výšky

Hliníková lišta

4/5/6 m
80 x 35 mm = 3/4/6 m
55 x 17 mm = 3/4 m
3/4 m

Flexibilní lišta:

80 x 35 mm
nebo 55 x 17 mm
25 x 52 mm
nebo 25 x 38 mm
58 mm / 38 mm *)
*) délitelný skrz perforace

terrafina doplňky
Příjemné na závěr!
K ukončení terasy můžete zvolit
hliníkovou lištu nebo zušlechtěné
bočničky.
K dosažení atraktivního vzhledu
vám doporučujeme použití Eyeleds LED osvětlení.
Tvarově shodné bočničky
desek (hrubé a jemné)

Hliníková lišta
v neru barvě

Koncové klipy

Flexibilní lišta

Montážní klipy

Eyeleds LED světla
Betonové kotvy

Plochá kotva
Univerzální spojka

terrafina
realizace
V privátní a veřejné sféře
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ochozy bazénů

Autorizovaný obchodník

Dřevo – polymer, materiál z:
· Dřevo
(běžně dostupné dřevoz lesa)
· a průmyslový polymer
(čistý)
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