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Pěkné dřevo,
pěkné barvy, 
pěkné terasy.

Moci jít naboso zevnitř ven je krásný pocit. 
Dřevěné terasy jsou nejpřírodnějším spojením 
mezi domem a zahradou - rozšiřují Váš 
obytný prostor ven až do zeleně. Nezáleží 
jaké dřevo si z našeho bohatého sortimentu 
položíte k nohám: přírodní materiál si v 
horkých letních dnech vezme přesně to 
správné množství tepla a je příjemný také při 
chladnějším počasí. Komfortní a pohodlný 
výstup Vám umožní neustálé spojení s Vaší 
zahradou.

Dřevo dává atmosféru.
Dřevo je praktické.

teaK | ipe | garapa | merbau | buKit | MassaraNDuba |baNgKirai | čerVeNý ceDr  
sibiřsKý MoDříN | slezsKý MoDříN | therMo jasaN | therMo boroVice | stepNí boroVice

DřeVěNé terasy
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borovice

PoPis: 
barva: bělové dřevo nažloutle nebo načervenale bílé, jádrové dřevo načervenale 
žluté, tmavne až na hnědočervenou. obsahuje větší množství pryskyřice, která může 
při silném slunečním ohřátí vytékat.  

Hustota Dřeva: 
ca. 450 kg/m³ 

Nátěr a barva: 
pokud se rozhodnete pro ošetření terasy nátěrem, aby jste zachovali dřevo bez 
typické šedé patiny, doporučujeme použít nátěr osMo terasový olej ve vybraném 
barevném odstínu avšak kromě bezbarvého odstínu č. 007. osMo terasový olej 
s obsahem pigmentů zajistí optické zhodnocení dřeva a jeho ochranu před uV 
zářením. ochrana dřeviny borovice na terasách se doporučuje.

Parametry:
sušené na: 16–18 %
zpracování: bez tlakové impregnace nebo s tlakovou
impregnací v hnědé barvě.  
oboustranně drážkované.

popsáno je na 100 druhů borovic rostoucích prakticky jen na severní polokouli, od 
mořské hladiny po 4000 m n.m. (nejvýše vystupují v Mexiku, resp. v číně) od tropů 
až téměř po subarktickou oblast. V evropě je 12–13 původních druhů borovic. V 
čr rostou autochtonně jen 3 druhy: pinus sylvestris, pinus rotundata a pinus mugo. 
evropská borovice se člení do 3 skupin: na klimatypy severské, stepní a horské. 

severské borovice – vyskytují se přibližně na sever od řeky labe a od úpatí 
Karpat, dále na sever od s. hranice ukrajinských a jihoruských stepí až na 
východ sibiře. 

stepní borovice – zaujímají užší nesouvislé pásmo podél  
jv. hranice evropy a podél j. hranice západosibiřské části. 

horské borovice – vyskytují se na zbylém území jižní a střední části evropy, 
roztroušeně především v horských soustavách.

rozměry: 
26 x 146 mm

dl. 4 + 5 popř. 3 m

rozměry: 
27 x 143 mm

dl. 3 m, popř. 2 + 2,40 + 3,6 + 3,9 m

pohledová strana = jemná drážka

rozměry: 
45 x 70 mm

dl. 2 + 2,4 + 3 + 3,3 + 3,6  
+ 4,8 + 5,1 m

rozměry: 
45 x 70mm

dl. 3 + 4 + 5 m

terasové PrkNo - borovice HraNoly PoD terasy

bez tlakové impregnace
stepní borovice

s tlakovou impregnací
severská borovice
hnědá tlaková impregnace

bez impregnace
stepní borovice

s impregnací
stepní/ severská borovice
hnědá tlaková impregnace

pohledová strana = jemná drážka
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Modřín slezský

obvykle se rozlišuje asi 11 druhů modřínu (především z chladnější části mírného 
pásu s. polokoule), z toho 2 z evropy, v čr roste jen 1 druh (larix decidua) neboli 
modřín evropský. latinský název deciduus = opadavý. Modřín snáší drsné klima, 
má však zvýšené nároky na úživnost půdy a její čerstvou vlhkost. Může dosáhnout 
výšky až 60 m a věku 800 let. Modřín je rozšířen ve střední evropě – především 
alpy, dále Karpaty, jihopolské pahorkatiny, jesenické podhůří. Modřín členíme 
dle výskytu na 4 skupiny: alpský modřín, Karpatský modřín, polský modřín, slezský 
(jesenický) modřín. současné zastoupení modřínu v lesích čr je 3,9%. Dřevo MD 
je pevné, pružné a poměrně lehké. Má velkou trvanlivost ve vodě – v minulosti 
bylo používáno na vodní stavby, vodovodní roury, okapové žlaby. jádro MD se 
dodnes používá na šindele. ceněno je i jako dříví stavební a nábytkářské.

rozměry: 
24 x 136 mm (basic)

dl. 3 + 4 + 5 m

terasové PrkNo - moDříN slezský

HraNoly PoD terasy - moDříN slezský

PoPis:
barva: bělové dřevo nažloutle bílé až načervenale bílé, jádrové dřevo 
načervenale hnědé až tmavě červeno hnědé, tmavne. při silném slunečním 
ohřátí může vytékat pryskyřice. 

Hustota Dřeva: ca. 550 kg/m³

Modřín sibiřský
terasové PrkNo - moDříN sibiřský

HraNoly PoD terasy - moDříN sibiřský

Nejrozšířenějšími jehličnatými lesy na světě jsou lesy modřínové a nejvýznamnějším 
druhem světlé jehličnaté tajgy je sibiřský modřín. platí to především pro oblasti 
západosibiřské nížiny. jen v ruské federaci, především na sibiři, zaujímají lesy s 
modříny ca. 264 mil. ha., což je kolem 38% plochy tamějších lesů. sibiřský modřín 
roste téměř od hladiny moře až po 2250 m n.m. roste od rozsáhlých nížin až po 
alpínskou hranici lesů v horách. Nejvýše vystupuje v altaji (až 3700 m n.m.)

pokud se rozhodnete pro ošetření terasy nátěrem, aby jste zachovali dřevo 
bez typické šedé patiny, doporučujeme použít nátěr osMo terasový olej ve 
vybraném barevném odstínu avšak kromě bezbarvého odstínu č. 007. osMo 
terasový olej s obsahem pigmentů zajistí optické zhodnocení dřeva a jeho 
ochranu před uV zářením.

barva: 
bělové dřevo nažloutle bílé až načervenale bílé, jádrové dřevo načervenale 
hnědé až tmavě červeno hnědé, tmavne. při silném slunečním ohřátí může 
vytékat pryskyřice. 

Hustota Dřeva: ca. 650 kg/m³

rozměry: 
28 x 140 mm 
dl. 4 + 5 m

rozměry: 
28 x 140 mm 
dl. 4 + 5 m

rozměry: 
28 x 120 mm 
dl. 2,7 - 4 m

rozměry: 
27 x 140 mm, 28 x 142/145 mm 

dl. 2,7 - 4 m

rozměry: 
27 x 142/145 mm 

dl. 2,7 - 4 m

rozměry: 
45 x 70 mm
dl. 2 + 3 + 4 m

rozměry: 
45 x 70 mm
dl. 2,7 - 4 m

pohledová strana = jemná drážka oboustranně hladké pohledová strana = jemná drážka

jemná a hrubá drážka

rozměry: 
27 x 142 mm 
dl. 2,7 - 4 m

oboustranně hladké oboustranně hladké

oboustranně jemná drážka
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thermo dřevo - borovice

při tepelné úpravě se nepoužívají vůbec žádné chemikálie. 
je potřeba pouze trochu vody na započetí procesu. zbytek 
se odehrává díky postupnému zvyšování teploty uvnitř 
natlakované komory (za použití tlaku 7 až 9 barů). postupným 
zahříváním dřeva se z něj uvolňuje vlhkost a vytvoří se prostředí 
plné páry, které zajistí rovnoměrné zabarvení a úpravu dřeva. 
Dřevo je díky tomuto procesu naprosto nezávadné k životnímu 
prostředí a nijak neohrožuje okolní faunu ani floru. 

Dřevo je před vlastní thermo úpravou předsušeno na 12-14% 
obsahu vlhkosti. Důležitou součástí Wtt procesu je, že dřevo 
během úpravy není nikdy vysušeno až na 0%. Naopak, zbytková 
úroveň vlhkosti zůstává na 6-8%. tato vlhkost dřeva je pro 
thermo dřevo konečná. 

Moderní technika kontroluje celý výrobní proces a rovnoměrná 
úprava dřeva v celém průřezu je tak garantována. borovice 
změní díky této úpravě svůj původní přírodní světle žlutý odstín 
na přirozené lehce tmavé zbarvení. 
Dřevo získá výrazně zlepšenou rozměrovou stabilitu a tím se 
snižuje náchylnost dřeva k deformacím resp. k bobtnání  

rozměry: 
26 x 117 mm

dl. 3 - 5,10 m po 30 cm+

rozměry: 
26 x 140mm

dl. 3 - 5,10 m po 30 cm+

rozměry: 
26 x 140 mm

dl. 3 - 5,1 m po 30 cm+

rozměry: 
42 x 68 mm

dl. 3 - 4,2 m po 30 cm+

rozměry: 
26 x 117  mm

dl. 2,10 - 5,10 m po 30 cm+

tHermo Dřevo - borovice tHermowooD borovice cliP  
- NeviDitelNé PřiPojeNí

a následnému smršťování dřeva. rozměrové změny se 
eliminují až o 60%. 

Dřevo vykazuje zvýšenou odolnost vůči hnilobě a plísním a 
zároveň i zlepšené izolační vlastnosti.

Nátěr a barva 
pokud se rozhodnete tepelně upravené dřevo na terase 
ošetřit nátěrem, aby jste zachovali dřevo bez typické šedé 
patiny, doporučujeme použít nátěr osMo terasový olej č. 010 
thermo dřevo olej. osMo terasový olej je nátěr na bázi  
přírodních rostlinných olejů a vosků a díky použití těchto  
surovin se jedná o zcela zdravotně nezávadný nátěr na  
dřevo. pigmenty, které jsou obsaženy v tomto nátěru  
nezpůsobí žádnou výraznou změnu původní barvy thermo 
borovice, naopak odstín se ještě více zdůrazní a dřevo je tak 
navíc chráněno před uV paprsky, které mají na šednutí dřeva 
největší vliv.

Námi dodávané thermo dřevo je vyráběno metodou Wtt, 
při které se využívá tepelná úprava dřeva při 180°c.

HraNoly PoD terasy 
- tHermo borovice a 

tHermo jasaN

rozměrově stabilní, odolné a zcela ekologické dřevo

oboustranně hladké oboustranně hladké pohledová strana = jemná drážka pohledová strana = hrubá drážka

pro 1 m² terasy potřebujete 22 ks 
clipů. Vrut hapatec 4,5 x 4,5 mm 
je určený na míru pro spojení s 
terasovým clipem pro tento druh 
terasy.
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thermo dřevo - jasan

PoPis:
thermo jasan se vyrábí při teplotě  
180 - 212 °c metodou řízenou počítačem 
ve speciální peci, kde dochází k thermo 
úpravě. tento proces využívá pouze teplo 
a páru. tento proces tepelné úpravy, 
změní každé vlákno až do jádra. tepelně 
upravený jasan má exoticky hnědou 
barvu. Naše třídění select znamená, že 
se jedná o výběrovou kvalitu dřeva a 
opticky excelentní zpracování. Dvojitý 
nekonečný spoj na příčné straně prken 
umožňuje snadnou a rychlou montáž s 
uzamčeným dvojitým spojem a minimální 
prořez, resp. výraznou úsporu materiálu. 
Materiál je dodáván ve svazcích balen 
ve fólii.

ekologie:
při jednotlivých zpracovatelských 
procesech nedochází k použití jakýkoliv 
chemikálií.

oDolNost:
tepelné zpracování zvyšuje odolnost 
dřeva proti povětrnostním podmínkám, 
zabraňuje hnilobě a napadení houbami.

rozměrová stálost:
Náchylnost dřeva k deformacím resp. k 
nabobtnávání a následnému smršťování 
je snížena až o 60 %. Kolísání vlhkosti je 
díky tepelnému zpracování v podstatě 
zastaveno. 
hustota dřeva: 
ca. 660kg/m3

severský bílý jasan těžen v severní americe nabízí zajímavou strukturu dřeva 
bez suků. ekologické, odolné a rozměrově stálé dřevo. jasanové thermo-
wood dřevo je obzvláště vhodné ke stavbě dřevěných teras. Dřevo thermo 
jasan je vysoce odolné vůči plísním s výjimečnou trvanlivostí, nesrovnatelnou 
stabilitou a překrásnou, bohatou barvou.

Nátěr a barva:
pokud se rozhodnete tepelně upravené 
dřevo na terase ošetřit nátěrem,  aby 
jste zachovali dřevo bez typické 
šedé patiny, která se bez ošetření na 
dřevu projeví již ca. 1 rok po vystavení 
povětrnosti, doporučujeme použít nátěr 
osMo terasový olej č. 010 thermo 
dřevo olej. osMo terasový olej je nátěr 
na bázi přírodních rostlinných olejů a 
vosků a díky použití těchto surovin se 
jedná o zcela zdravotně nezávadný 
nátěr na dřevo. pigmenty, které jsou 
obsaženy v tomto nátěru způsobí změnu 
původní barvy thermo jasanu, odstín 
se ještě více zdůrazní a dřevo tak navíc 
bude chráněno před uV paprsky, které 
mají na šednutí dřeva největší vliv. 

PoDklaDNí HraNoly:
thermo borovice 42 x 68 mm
upozorňujeme zvláště na skutečnost, 
že při přípravě roštu musí být při 
tloušťce prken 20 mm osová vzdálenost 
podkladních roštů max. 40 cm.

clik - NeviDitelNé PřiPojeNí

tHermowooD jasaN - Dvojitý kliP

Neviditelné připojení
hladká

rozměry: 
20 x 115 mm, 20 x 140 mm

dl. 0,8 - 3 m

připojení teasových prken bez viditelných hlav šroubů. Díky na míru vyrobenému 
cliku je zaručena jednotná dilatace mezi prkny. Díky speciálnímu materiálu z 
tvrzeného pVc je zaručena odolnost vůči veškerým povětrnostním vlivům.

• click min. balení po 90 kusech
• click balení box po 900 kusech
• 90 kusů na pokládku 3 m² terasy
• 900 kusů na pokládku 30 m² terasy
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bangkirai

PoPis: 
terasy z dřeviny bangkirai dodáváme 
vzduchosuché s vlhkostí do 25%. jádrové 
dřevo má v čerstvém stavu žlutohnědý 
až nazelenalý vzhled, často ale ztmavne 
v olivově hnědou. barevné rozdíly mezi 
jednotlivými prkny jsou přirozené a 
obvyklé. jako jedno z nejodolnějších 
dřev vykazuje jádrové dřevo, které se 
ne vždy zbaví světlejší běli, vysokou 
odolnost proti plísni a hmyzu. letokruhy 
nejsou znatelné, suché dřevo je bez 
zápachu. Ve dřevě se mohou vyskytnout 
otvory od hmyzu, které však neovlivňují 
trvanlivost a statické vlastnosti. Dřevo 
je velmi tvrdé a má dlouhou životnost 
díky vysoké hustotě a obsaženým 
látkám.tyto olejnaté obsažené látky 
mohou být během první fáze vystavení 
povětrnostním podmínkám vyplaveny 
deštěm. z toho důvodu musí být dřevo 
umístěné na terasách či balkonech 
použito tak, aby voda stékající ze dřeva 
byla odvedena okapy a dešťovými žlaby. 
plocha terasy by se měla upravit olejem 
ca. 2–3 měsíce po pokládce, kdy dojde k 
přirozenému úbytku obsažených látek ze 
dřeva. bez provedeného ošetření zůstává 
dřevo bez újmy a časem se vytvoří na 
povrchu dřeva šedo–stříbrná patina. s 
osMo terasovým olejem můžete dřevo 
na dlouhou dobu opticky zhodnotit. 
pro správnou funkčnost terasy je 
bezpodmínečně nutné dodržet základní 
pravidla pro pokládku dřevěných teras a 
vytvoření dostatečně stabilní podkladní 

rozměry: 
25 x 145 mm

dl. 1,8 - 5,7 m po 30 cm+

terasové PrkNo - baNgkirai

rozměry: 
90 x 90 mm

dl. 1,83 - 4,87 m 

pohledová strana = jemná drážka

čtryřstranně vroubkovaný

HraNol baNgkirai 
- PoD terasy Nebo 

Pergoly

u bangkirai yellow balau (shorea laevis) se jedná o stromy, které pocházejí z 
následujících asijských zemí: indie, pákistán, srí lanka, barma, thajsko, laos, 
Vietnam, Kambodža, Malajsie, Filipíny a indonésie.

konstrukce. pro správnou údržbu a 
čištění si vyžádejte od našich prodejců 
technické podmínky a pokyny na 
údržbu terasových prken. 

Hustota Dřeva: 
850–1155 kg/m³ 

Nátěr a barva: 
pokud se rozhodnete pro ošetření terasy 
nátěrem, aby jste zachovali dřevo bez 
typické šedé patiny, doporučujeme 
použít nátěr osMo terasový olej č. 006 
bangkirai olej, přírodně zbarvený nebo 
č. 016 bangkirai olej tmavý. pigmenty, 
které jsou obsaženy v nátěru jsou 
přizpůsobeny přírodní barvě dřeviny 
bangkirai. tak je dřevo chráněno 
před uV zářením, které má na šednutí 
dřeva největší vliv. Nenatírejte však 
terasu ze dřeva bangkirai dříve než ca. 
2 – 3 měsíce po pokládce z důvodů 
popsaných v předcházejícím odstavci.

Bangkirai
U Bangkirai Yellow Balau (Shorea laevis) se jedná o stromy, které 
pocházejí z následujících asijských zemí: Indie, Pákistán, Srí Lan-
ka, Barma, Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodža, Malajsie, Filipíny 
a Indonésie. 

Popis:
Terasy z dřeviny Bangkirai dodáváme vzduchosuché s vlhkostí do 
25%. Jádrové dřevo má v čerstvém stavu žlutohnědý až nazelenalý 
vzhled, často ale ztmavne v olivově hnědou. Barevné rozdíly mezi 
jednotlivými prkny jsou přirozené a obvyklé. Jako jedno z nejodol-
nějších dřev vykazuje jádrové dřevo, které se ne vždy zbaví svět-
lejší běli, vysokou odolnost proti plísni a hmyzu. Letokruhy nejsou 
znatelné, suché dřevo je bez zápachu. Ve dřevě se mohou vyskyt-
nout otvory od hmyzu, které však neovlivňují trvanlivost a statické 
vlastnosti. Dřevo je velmi tvrdé a má dlouhou životnost díky vysoké 
hustotě a obsaženým látkám.Tyto olejnaté obsažené látky mohou 
být během první fáze vystavení povětrnostním podmínkám vyplave-
ny deštěm. Z toho důvodu musí být dřevo umístěné na terasách či 
balkonech použito tak, aby voda stékající ze dřeva byla odvedena 
okapy a dešťovými žlaby. Plocha terasy by se měla upravit olejem 
ca. 2–3 měsíce po pokládce, kdy dojde k přirozenému úbytku ob-
sažených látek ze dřeva. Bez provedeného ošetření zůstává dřevo 
bez újmy a časem se vytvoří na povrchu dřeva šedo–stříbrná patina. 
S OSMO Terasovým olejem můžete dřevo na dlouhou dobu opticky 
zhodnotit. Pro správnou funkčnost terasy je bezpodmínečně nutné 
dodržet základní pravidla pro pokládku dřevěných teras a vytvoření 
dostatečně stabilní podkladní konstrukce. Pro podkladní konstrukci 
má být kvůli rovnoměrnému nabobtnání a smršťování použito pouze 

dřevo stejné nebo podobné hustoty jako dřevo pochozí. Pro správ-
nou údržbu a čištění si vyžádejte od našich prodejců technické pod-
mínky a pokyny na údržbu terasových prken.
Hustota dřeva: 850–1155 kg/m3

Nátěr a barva: Pokud se rozhodnete pro ošetření terasy nátěrem, aby 
jste zachovali dřevo bez typické šedé patiny, doporučujeme použít 
nátěr OSMO Terasový olej č. 006 Bangkirai olej, přírodně zbarvený 
nebo č. 016 Bangkirai olej tmavý. Pigmenty, které jsou obsaženy 
v  nátěru jsou přizpůsobeny přírodní barvě dřeviny Bangkirai. Tak 
je dřevo chráněno před UV zářením, které má na šednutí dřeva 
největší vliv. Nenatírejte však terasu ze dřeva Bangkirai dříve než ca. 
2 – 3 měsíce po pokládce z důvodů popsaných v předcházejícím 
odstavci.

14

Pohledová strana = jemná drážka.

Rozměry: 25 x 145 mm
1,8–5,7 m po 30 cm +

Rozměr: 90 x 90 mm

Hranol bangkirai 
pod terasy  
nebo na pergoly  
4 stranně  
vroubkovaný

Terasa REAL DECK, 
Bangkirai Yellow Balau 25x145 mm

Terasa REAL DECK, 
Bangkirai Yellow Balau 25x145 mm

Rozměr: 45 x 70 mm,  
délky: 2,4 m–4,80 m, po 30 cm +

Hranol pod terasy  
z exotického dřeva:

Rozměr: 40 x 60 mm

Hliníkový profil

Chraňte před zešednutím 
OSMO Terasovým olejem

 Bangkirai č.006

Aumex_RealDeck_KAT_AKT_0219_4.indd   14 01.03.19   9:27

HraNol PoD terasy 
z exotickéHo 

Dřeva
HliNíkový Profil

rozměry: 
45 x 70 mm

dl. 2,4 - 4,8 m po 30 cm+

rozměry: 
40 x 60 mm

dl. 4 m 
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Massaranduba

PoPis: 
Mimořádně jemné, rovnoměrně 
strukturované a rovně rostlé dřevo má 
purpurově červenohnědou barvu s 
různými odstíny. barevné rozdíly mezi 
jednotlivými prkny jsou přirozené a 
obvyklé. Ve dřevě se mohou vyskytnout 
otvory od hmyzu, které však neovlivňují 
trvanlivost a statické vlastnosti. Dřevo 
je velmi tvrdé a má dlouhou životnost 
díky vysoké hustotě a obsaženým 
látkám. tyto olejnaté obsažené látky 
mohou být během první fáze vystavení 
povětrnostním podmínkám vyplaveny 
deštěm. z toho důvodu musí být dřevo 
umístěné na terasách či balkonech 
použito tak, aby voda stékající ze dřeva 
byla odvedena okapy a dešťovými 
žlaby. plocha terasy by se měla upravit 
olejem ca. 3 měsíce po pokládce, kdy 

Malý až střední strom pochází ze severovýchodní brazílie a guyany.
• 25 x 145 mm, tento profil je dodáván 
ve stavu vzduchosuchém, tzn. že vlhkost 
dřeva se pohybuje mezi 22–25%. z hlediska 
tohoto materiálu je vlhkost rozhodující 
vlastnost. Na obsahu vody v terasovém 
dílci závisí, zda rozměry a tvar výrobku 
zůstanou neměnné nebo dojde ke zvětšení 
či zmenšení dílce. Ve dřevě se nachází 
voda volná a voda vázaná. Voda volná 
je v dutinách buněk a voda vázaná je 
obsažená v buněčných stěnách. Nejprve 
se z materiálu odpaří voda volná a při 
tomto procesu nedochází k žádným 
významným rozměrovým změnám 
materiálu. proto je vhodné zvolit správný 
čas pro pokládku teras při použití tohoto 
materiálu, jelikož pro pokládku nejsou 
žádoucí vyšší teploty a dlouhodobé sucho. 
Dřevo však obsahuje ještě vodu vázanou. 
ta se vypařuje dokud nenastane stav 
takzvané vlhkostní rovnováhy. rychlost 
vypařování vody vázané závisí na více 
faktorech: 
- čím je vyšší hustota dřeva, tím pomaleji 
  se voda vypařuje.
- čím je vyšší teplota okolí, tím rychleji se 
  voda vypařuje a hrozí borcení materiálu  
  a tvorba trhlin. 
- čím je nižší vlhkost dřeva, tím pomaleji  
  dřevo vysychá. 
- Další vlivy, které však již nemají tak velký            
  dopad na tvarové změny terasových 
  dílců. 

Dřevo je hydroskopický materiál a z 
tohoto důvodu mění svůj tvar v závislosti 
na vzdušné vlhkosti. tento proces změny 
vlhkosti v závislosti na vzdušné vlhkosti a 
teplotě prostředí je vratný, ale neprobíhá 
po stejné rovině. pro stejnou relativní 
vlhkost a teplotu vzduchu je vlhkost dřeva 
vyšší při desorpci než při absorpci, a to při 
rozpětí relativní vlhkosti vzduchu rh  
30 – 90 % o 2,5 % až 3,5 %. to znamená, 

že dřevo při vysychání zmenší svůj 
objem a při zpětném přijímání vlhkosti 
se již nevrátí do původního rozměru. 
tato skutečnost má zásadní vliv na 
chování terasové podlahy ze dřeviny 
Massaranduba ve vduchosuchém 
stavu. technický list pro materiál 
Massaranduba uvádí tangenciální 
sesychání 9 – 12 %, radiální 6 – 6,8%. 
V průběhu roku, dochází ke změnám 
vlhkosti vzduchu i dlouhodobému 
dešti, sníh, tání sněhu a prkna budou 
zvětšovat v tomto období svůj objem, 
avšak ca. o 2,5 – 3,5 % své stávající 
šíře. Dále je nutno si uvědomit, že 
terasové dílce jsou řezána různou 
orientací k ose kmene, tangenciálně, 
radiálně ale i poloradiálně, což má 
vliv na sesychání v rozměrových 
procentech, a tudíž dochází vždy 
k jiným rozměrům ve spárách 
mezi jednotlivými prkny i přesto, že 
byla položena se stejnou dilatací. 
Doporučujeme dilatace 6 – 8 mm. 
 
• 21 x 145 mm, tento profil je dodáván 
ve stavu uměle sušeném, tzn. že 
vlhkost dřeva se pohybuje mezi 
16 – 18%. Díky umělému sušení je 
dřevo rozměrové stálejší a stabilnější. 
Doporučujeme dilatace mezi 
jednotlivými prkny 5 – 7 mm. Materiál 
po položení zaznamenává již malé 
rozměrové změny. 

závěr: jakýkoliv materiál z dřevěného 
masivu montovaný ve venkovních 
prostorách nezůstane klidný a bude 
neustále pracovat podle vlivu 
okolního prostředí. 

Hustota Dřeva: ca. 1100 kg/m3

dojde k přirozenému úbytku obsažených 
látek ze dřeva. bez provedeného ošetření 
zůstává dřevo bez újmy a časem se 
vytvoří na povrchu dřeva šedo–stříbrná 
patina. osMo terasovým olejem 
můžete dřevo na dlouhou dobu opticky 
zhodnotit. pro správnou funkčnost terasy 
je bezpodmínečně nutné dodržet základní 
pravidla pro pokládku dřevěných teras a 
vytvoření dostatečně stabilní podkladní 
konstrukce. pro podkladní konstrukci má 
být kvůli rovnoměrnému nabobtnání a 
smršťování použito pouze dřevo stejné 
nebo podobné hustoty jako dřevo 
pochozí. pro správnou údržbu a čištění si 
vyžádejte od našich prodejců technické 
podmínky a pokyny na údržbu terasových 
prken. 

Hustota Dřeva: ca. 1100 kg/m³

Nátěr a barva: pokud se rozhodnete pro ošetření terasy nátěrem, aby 
jste zachovali dřevo bez typické šedé patiny, doporučujeme použít nátěr 
osMo terasový olej č. 014 Massaranduba olej, přírodně zbarvený.  
pigmenty, které jsou obsaženy v nátěru jsou přizpůsobeny přírodní barvě 
dřeviny Massaranduba. tak je dřevo chráněno před uV zářením, které má 
na šednutí dřeva největší vliv. Nenatírejte však terasu ze dřeva Massaran-
duba dříve než ca. 3 měsíce po pokládce z důvodů popsaných  
v předcházejícím odstavci.

rozměry: 
21 x 140/ 145 mm

dl. 2,13 - 4,88 m po 30 cm+

uměle vysušené, pohledová strana =  jemná drážka Vzduchosuché, pohledová strana =  jemná drážka

rozměry: 
25 x 145 mm

dl. 2,13 - 4,88 m po 30 cm+
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bukit
PoPis: 
terasy z dřeviny bukit v třídění 
select&better dodáváme uměle 
vysušené na vlhkost 16 – 18%. Díky 
vysušení je dřevo stálejší a rozměrově 
stabilnější. jádrové dřevo má v 
čerstvém stavu červenohnědý až 
hnědý odstín. barevné rozdíly mezi 
jednotlivými prkny jsou přirozené a 
obvyklé. jádrové dřevo, které se 
ne vždy zbaví světlejší běli, vykazuje 
vysokou odolnost proti plísni a hmyzu. 
letokruhy nejsou znatelné, suché 
dřevo je bez zápachu. Ve dřevě se 
mohou vyskytnout otvory od hmyzu, 
které však neovlivňují trvanlivost a 
statické vlastnosti. Dřevo je velmi 
tvrdé a má dlouhou životnost 
díky vysoké hustotě a obsaženým 
látkám. tyto olejnaté obsažené 
látky mohou být během první fáze 
vystavení povětrnostním podmínkám 
vyplaveny deštěm. z toho důvodu 
musí být dřevo umístěné na terasách 
či balkonech použito tak, aby voda 
stékající ze dřeva byla odvedena 
okapy a dešťovými žlaby. plocha 
terasy by se měla upravit olejem ca. 
2 měsíce po pokládce, kdy dojde k 
úbytku obsažených látek ze dřeva. 
bez provedeného ošetření zůstává 
dřevo bez újmy a časem se vytvoří 
na povrchu dřeva šedo–stříbrná 
patina. s osMo terasovým olejem 

rozměry: 
18 x 140 mm

dl. 1,8 - 4,8 m po 30cm+

terasové PrkNo - bukit

rozměry: 
28 x 145 mm

dl. 2,4 - 4,5 m po 30 cm+

pohledová strana = hoblovaná

s Perem a Drážkou Na PříčNé straNě

jedná se o stromy, které pocházejí zejména z Malajsie.

můžete dřevo na dlouhou dobu 
opticky zhodnotit. pro správnou 
funkčnost terasy je bezpodmínečně 
nutné dodržet základní pravidla 
pro pokládku dřevěných teras 
a vytvoření dostatečně stabilní 
podkladní konstrukce. pro správnou 
údržbu a čištění si vyžádejte 
od našich prodejců technické 
podmínky a pokyny na údržbu 
terasových prken. 

Hustota Dřeva:
 505 – 850 kg/m³
 
Nátěr a barva: 
pokud se rozhodnete pro ošetření 
terasy nátěrem, aby jste zachovali 
dřevo bez typické šedé patiny, 
doporučujeme použít nátěr osMo 
terasový olej č. 006 bangkirai 
olej, přírodně zbarvený, který se 
barevně na dřevinu bukit skvěle 
hodí. pigmenty, které jsou obsaženy 
v nátěru jsou přizpůsobeny přírodní 
barvě dřeviny bangkirai. toto dřevo 
je však se dřevinou bukit barevně 
velmi podobné. tak je dřevo 
chráněno před uV zářením, které 
má na šednutí dřeva největší vliv. 
Nenatírejte však terasu ze dřeva 
bukit dříve než ca. 2 měsíce po 
pokládce.

pohledová strana = jemná drážka

rozměry: 
19 x 90 mm

dl. 2,4 - 4,5 m po 30cm+

2x jemná fáze na podélné straně

pohledová strana = hrubá drážka
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garapa
terasové PrkNo - garaPa

rozměry: 
25 x 145 mm 

dl. 2,13 - 5,80 po 30 cm+

oboustranně hladké

garapa dřevo nazývané taky jako brazilský jasan je listnatá dřevina s vyso-
kou trvanlivostí. garapa pochází převážně z jižní ameriky z brazílie. 

pohledová strana = jemná drážkapohledová strana = hrubá drážka

rozměry: 
25 x 145 mm 

dl. 2,13 - 5,80 po 30 cm+

rozměry: 
22 x 140 mm 

dl. 2,13 - 5,80 po 30 cm+

PoPis:
garapa, je světle žlutohnědé dřevo, 
které na vzduchu na povrchu částečně 
tmavne na středně hnědou barvu. 
barevné rozdíly mezi jednotlivými 
prkny jsou přirozené, nejsou však silně 
markantní. Dřevo je velmi tvrdé a má 
dlouhou životnost díky vysoké hustotě a 
vysokému obsahu ve dřevě obsažených 
látek. ty mohou zpomalovat schnutí a 
zamezovat dostatečnému přilnutí barvy. 
proto je velmi vhodné dřevo garapa 
před první úpravou nechat min. 2 – 3 
měsíce zvětrat. s osMo terasovým 
olejem můžete dřevo na dlouhou 
dobu opticky zhodnotit. při aplikaci 
nátěru postupujte přesně dle pokynů 
uvedených na obalu. pro správnou 
funkčnost terasy je bezpodmínečně 
nutné dodržet základní pravidla pro 
pokládku dřevěných teras a vytvoření 
dostatečné stabilní podkladní 
konstrukce. pro správnou údržbu a 
čištění si vyžádejte od našich prodejců 
technické podmínky a pokyny na údržbu 
terasových prken. Dřevo garapa je 
velmi trvanlivé. 

Hustota Dřeva:
ca. 900kg/m³

Nátěr a barva: 
pokud se rozhodnete pro ošetření 
terasy nátěrem, aby jste zachovali 
dřevo bez typické šedé patiny, 
doporučujeme použít nátěr osMo 
terasový olej č. 013 garapa olej, 
přírodně zbarvený. pigmenty, 
které jsou obsaženy v nátěru jsou 
přizpůsobeny přírodní barvě dřeviny 
garapa. tak je dřevo chráněno před 
uV zářením, které má na šednutí dřeva 
největší vliv. Nenatírejte však terasu 
ze dřeva garapa dříve než ca. 2 – 3 
měsíce po pokládce.
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Merbau

PoPis: 
terasy z dřeviny Merbau dodáváme 
vzduchosuché s vlhkostí ca. 20%. 
jádrové dřevo je hnědošedé až tmavě 
červenohnědé s různými odstíny. 
barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny 
jsou přirozené a obvyklé. jádrové dřevo, 
které se ne vždy zbaví světlejší běli, 
vykazuje vysokou odolnost vůči plísni 
a hmyzu. letokruhy nejsou znatelné, 
suché dřevo je bez zápachu. Ve dřevu, 
které je vystaveno venkovnímu prostředí 
může docházet k drobným prasklinkám 
a trhlinám na koncích prken, což je 
způsobeno střídáním relativní vlhkosti 

rozměry: 
22 x 140 mm

dl. 1,8 - 3,90 po 10 cm+

terasové PrkNo - merbau

pohledová strana = hladká pohledová strana = jemná drážka

vzduchu. toto dřevo obsahuje vysoký 
obsah pryskyřice, která se projevuje 
výskytem zlatavě žlutým žilkováním. 
Dřevo je velmi tvrdé a má dlouhou 
životnost díky vysoké hustotě a 
obsaženým látkám. tyto olejnaté 
obsažené látky mohou být během 
první fáze vystavení povětrnostním 
podmínkám vyplaveny deštěm. z 
toho důvodu musí být dřevo umístěné 
na terasách či balkonech použito 
tak, aby voda stékající ze dřeva 
byla odvedena okapy a dešťovými 
žlaby. plocha terasy by se měla 
upravit olejem ca. 3 měsíce po 
pokládce, kdy dojde k přirozenému 
úbytku obsažených látek ze dřeva. 
bez provedeného ošetření zůstává 
dřevo bez újmy na na povrchu 
se vytvoří šedo–stříbrná patina. s 
osMo terasovým olejem můžete 
dřevo na dlouhou dobu opticky 

Dřevo se vyskytuje v jihovýchodní 
asii, zejména indonésii, Vietnamu, 
thajsku a Malajsii v oblastech blízko 
pobřeží a ve vyšších polohách do 
400 m nad mořem.

rozměry: 
25 x 145 mm

dl. 1,8 - 3,90 po 10 cm+

zhodnotit. pro správnou funkčnost 
terasy je bezpodmínečně nutné 
dodržet základní pravidla pro pokládku 
dřevěných teras a vytvoření dostatečně 
stabilní konstrukce. pro správnou údržbu 
a čištění věnujte pozornost pokynům k 
údržbě terasových prken. 

Hustota Dřeva: 
850 – 1100 kg/m³ 

Nátěr a barva: 
pokud se rozhodnete pro ošetření terasy 
nátěrem, aby jste zachovali dřevo bez 
typické šedé patiny, doporučujeme 
použít nátěr osMo terasový olej č. 016 
bangkirai olej tmavý, který se barevně 
na dřevinu Merbau skvěle hodí. 
pigmenty, které jsou obsaženy v nátěru 

bangkirai olej tmavý přirozeně podtrhují 
přírodní barvu dřeviny Merbau. tak je dřevo 
chráněno před uV zářením,  
které má na šednutí dřeva největší vliv. 
Nenatírejte však terasu ze dřeva Merbau 
dříve než ca. 3 měsíce po pokládce.

32

Merbau (lat. Intsia Bijuga)

Dřevo se vyskytuje v Jihovýchodní Asii, zejména Indonésii, Vietnamu, Thajsku a Malajsii v ob-
lastech blízko pobřeží a ve vyšších polohách do 400 m nad mořem.

Popis:
Terasy z  dřeviny Merbau dodáváme vzdu-
chosuché s vlhkostí ca. 20%. Jádrové dře-
vo je hnědošedé až tmavě červenohnědé 
s různými odstíny.Barevné rozdíly mezi jed-
notlivými prkny jsou přirozené a  obvyklé. 
Jádrové dřevo, které se ne vždy zbaví svět-
lejší běli, vykazuje vysokou odolnost vůči 
plísni a hmyzu. Letokruhy nejsou znatelné, 
suché dřevo je bez zápachu. Ve dřevu, kte-
ré je vystaveno venkovnímu prostředí může 
docházet k  drobným prasklinkám a  trhli-
nám na koncích prken, což je způsobeno 
střídáním relativní vlhkosti vzduchu. Toto 
dřevo obsahuje vysoký obsah pryskyřice, 
která se projevuje výskytem zlatavě žlutým 
žilkováním. Dřevo je velmi tvrdé a má dlou-
hou životnost díky vysoké hustotě a obsa-
ženým látkám. Tyto olejnaté obsažené lát-
ky mohou být během první fáze vystavení 
povětrnostním podmínkám vyplaveny deš-
těm. Z  toho důvodu musí být dřevo umís-
těné na terasách či balkonech použito tak, 
aby voda stékající ze dřeva byla odvedena 
okapy a  dešťovými žlaby. Plocha terasy 

by se měla upravit olejem ca. 3 měsíce po 
pokládce, kdy dojde k přirozenému úbytku 
obsažených látek ze dřeva. Bez provede-
ného ošetření zůstává dřevo bez újmy na 
na povrchu se vytvoří šedo–stříbrná patina. 
S  OSMO Terasovým olejem můžete dřevo 
na dlouhou dobu opticky zhodnotit. Pro 
správnou funkčnost terasy je bezpodmí-
nečně nutné dodržet základní pravidla pro 
pokládku dřevěných teras a  vytvoření do-
statečně stabilní konstrukce. Pro podkladní 
konstrukci má být kvůli rovnoměrnému na-
bobtnání a smršťování použito pouze dřevo 
stejné nebi podobné hustoty jako dřevo po-
chozí. Pro správnou údržbu a čištění věnuj-
te pozornost pokynům k údržbě terasových 
prken.
Hustota dřeva: 850–1100 kg/m3

Nátěr a  barva: Pokud se rozhodnete 
pro ošetření terasy nátěrem, aby jste 
zachovali dřevo bez typické šedé patiny, 
doporučujeme použít nátěr OSMO Terasový 
olej č. 016 Bangkirai olej tmavý, který se 
barevně na dřevinu Merbau skvěle hodí. 
Pigmenty, které jsou obsaženy v  nátěru 
Bangkirai olej tmavý přirozeně podtrhují 
přírodní barvu dřeviny Merbau. Tak je dřevo 
chráněno před UV zářením, které má na 
šednutí dřeva největší vliv. Nenatírejte 
však terasu ze dřeva Merbau dříve než ca. 
3 měsíce po pokládce z důvodů popsaných 
v předcházejícím odstavci.

Pohledová strana = jemná drážka.Pohledová strana = hladká

Rozměry: 25 x 145 mm
1,80–3,90, po 10 cm + 

Rozměry: 22 x 140 mm
1,8–3,90 m, po 10 cm + 

Terasa REAL DECK, Merbau 25 x 145 mm, 
povrchová úprava OSMO Terasový olej Bangkirai tmavý č. 016
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teak
terasové PrkNo - teak

teak je listnatá dřevina, tropický strom z čeledi železníkovitých. Většina teakových stromů  
dorůstá do průměrné výšky 9 – 11 m, s kmenem o průměru 1 – 1,5 m. teak pochází z barmy a 
roste také v indii, thajsku, indonésii a jávě. rozšířil se částečně také do Malajsie, na borneo, 
Filipíny, do tropické afriky a střední ameriky.

PoPis: 
terasy z teaku dodáváme uměle 
vysušené na vlhkost 16 - 18%. 
teak má úzké, světle žlutohnědé 
bělové dřevo a tmavé zlatohnědé 
jádrové dřevo, které na vzduchu 
na povrchu tmavne na středně 
nebo tmavě hnědé. teak má 
živější strukturu vláknění, širší 
škálu barevnosti a různorodější 
strukturu. teak má vysokou 
pevnost a trvanlivost, je stabilní 
v proměnlivých atmosférických 
podmínkách a má pěkný barvami 
hrající dekorativní vzhled. teak lze 
dobře opracovávat. pro spojování 
je třeba předvrtat otvory. teakové 
dřevo má vysoký obsah olejnatých 
látek, které zamezují dostatečnému 
přilnutí barvy. je proto 
bezpodmínečně nutné ponechat 
dřevo po pokládce resp. před 
první povrchovou úpravou zvětrat 
po dobu přibližně 2 měsíců, aby 
mohlo dojít k přirozenému vyplavení 
a úbytku ve dřevu obsažených 
látek. pokud se rozhodnete terasu 
povrchově neošetřovat, dojde k 
vytvoření šedé patiny. K šednutí 
dochází vlivem působení slunečního 
záření a vody. Nejvýznamnější 
složkou záření, která má vliv na 
šednutí dřeva je uV záření. Molekuly 
dřeva toto záření pohlcují a při 
současném působení vody vzniká 
na povrchu i do hloubky dřeva 
šedá patina. tato šedá patina se 

časem stane přirozenou ochranou 
proti dalšímu působení uV záření. 
V případě tohoto hladkého profilu 
lze pro montáž použít příchytku 
t-sticK nebo terasovou úchytku 
pro ze shora neviditelné připojení. 
pro správnou funkčnost terasy je 
bezpodmínečně nutné dodržet 
základní pravidla pro pokládku 
dřevěných teras a vytvoření 
dostatečně stabilní konstrukce. 
pro podkladní konstrukci má být 
kvůli rovnoměrnému nabobtnání 
a smršťování použito pouze dřevo 
stejné nebo podobné hustoty 
jako dřevo pochozí. pro správnou 
údržbu a čištění věnujte pozornost 
pokynům k údržbě terasových 
prken. 

Hustota Dřeva: 610 – 690 kg/m³ 

Nátěr a barva: 
pokud se rozhodnete pro 
ošetření terasy nátěrem, aby 
jste zachovali dřevo bez typické 
šedé patiny, doporučujeme 
použít nátěr osMo terasový olej 
č. 007 teakový bezbarvý olej 
nebo č. 430 protiskluzový terasový 
olej. Vezměte však v úvahu, že 
oba tyto nátěry jsou bezbarvé 
a chrání proto pouze omezeně 
před zešednutím působením uV-
záření slunce. pouze v kombinaci 
s pigmentovým prvním olejovým 

nátěrem z řady osMo terasových 
olejů a následným ošetřením 
protiskluzovým terasovým olejem 
nebo teakovým olejem může 
být dřevo na terase ochráněno. 
jako bezbarvý samostatný nátěr 
je osmo protiskluzový terasový 
olej a teakový olej nevhodný pro 
nekryté terasy silně zatěžované 
sluncem. pokud již došlo k 
zašednutí dřeva, ošetřete povrch 
osmo gelem proti zašednutí dřeva 
č. 6609 a proveďte úpravu zcela 
nově.

s Perem a Drážkou Na PříčNé straNě
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Teak (lat. Tectona grandis)

Teak je listnatá dřevina, tropický strom z čeledi železníkovitých. Většina teakových 
stromů dorůstá do průměrné výšky 9–11 m, s kmenem o průměru 1–1,5 m.
Teak pochází z Barmy a roste také v Indii, Thajsku, Indonésii a Jávě. Rozšířil se čás-
tečně také do Malajsie, na Borneo, Filipíny, do tropické Afriky a Střední Ameriky.

Popis:
Terasy z teaku dodáváme uměle vysušené na vlh-
kost 16-18%.
Teak má úzké, světle žlutohnědé bělové dřevo a 
tmavé zlatohnědé jádrové dřevo, které na vzduchu 
na povrchu tmavne na středně nebo tmavě hně-
dé. Teak má živější strukturu vláknění, širší škálu 
barevnosti a různorodější strukturu. Teak  má vy-
sokou pevnost a trvanlivost, je stabilní v proměn-
livých atmosférických podmínkách a má pěkný 
barvami hrající  dekorativní vzhled. Teak lze dobře 
opracovávat. Pro spojování je třeba předvrtat ot-
vory.
Teakové dřevo má vysoký obsah olejnatých látek, 
které zamezují dostatečnému přilnutí barvy. Je 
proto bezpodmínečně nutné ponechat dřevo po 
pokládce resp. před první povrchovou úpravou 
zvětrat po dobu přibližně 2 měsíců , aby mohlo 
dojít k přirozenému vyplavení a úbytku ve dřevu 
obsažených látek. Pokud se rozhodnete terasu 
povrchově neošetřovat, dojde k vytvoření šedé 
patiny. K šednutí dochází vlivem působení slu-
nečního záření a vody. Nejvýznamnější složkou 
záření, která má vliv na šednutí dřeva je UV záření. 
Molekuly dřeva toto záření pohlcují a při součas-
ném působení vody vzniká na povrchu i do hloub-
ky dřeva šedá patina. Tato šedá patina se časem 
stane přirozenou ochranou proti dalšímu působení 
UV záření.
V případě tohoto hladkého profilu lze pro montáž 
použít příchytku T-STICK nebo Terasovou úchytku 
pro ze shora neviditelné připojení. 

Pro správnou funkčnost terasy je bezpodmíneč-
ně nutné dodržet základní pravidla pro pokládku 
dřevěných teras a  vytvoření dostatečně stabilní 
konstrukce. Pro podkladní konstrukci má být kvůli 
rovnoměrnému nabobtnání a  smršťování použito 
pouze dřevo stejné nebo podobné hustoty jako 
dřevo pochozí. Pro správnou údržbu a  čištění 
věnujte pozornost pokynům k údržbě terasových 
prken.

Hustota dřeva: 610–690 kg/m3

Nátěr a barva: Pokud se rozhodnete pro ošetření 
terasy nátěrem, aby jste zachovali dřevo bez 
typické šedé patiny, doporučujeme použít nátěr 
OSMO Terasový olej č. 007 Teakový bezbarvý olej 
nebo č. 430 Protiskluzový terasový olej. Vezměte 
však v  úvahu, že oba tyto nátěry jsou bezbarvé 
a  chrání proto pouze omezeně před zešednutím 
působením UV-záření slunce. Pouze v kombinaci 
s  pigmentovým prvním olejovým nátěrem z  řady 
OSMO Terasových olejů a  následným ošetřením 
Protiskluzovým terasovým olejem nebo Teakovým 
olejem může být dřevo na terase ochráněno. Jako 
bezbarvý samostatný nátěr je Osmo Protiskluzový 
terasový olej a Teakový olej nevhodný pro nekryté 
terasy silně zatěžované sluncem. Pokud již došlo 
k  zašednutí dřeva, ošetřete povrch Osmo Gelem 
proti zašednutí dřeva č. 6609 a proveďte úpravu 
zcela nově.

S perem a drážkou  
na příčné straně

Neviditelné připojení terasových prken

S  T-Stickem se připevňují terasová prkna 
z klidných dřevin do max. tl. 20 mm s malý-
mi rozměrovými změnami, které mají z boku 
vyfrézované boční drážky nebo tyto boční 
drážky nutno při montáži dofrézovat plochou 
drážkovací frézou.
T- Stick sestává z plastového kříže, vyztuže-
ného skelným vláknem, který je odolný vůči 
povětrnostním vlivům a z destičky a šroubu 
z  ušlechtilé oceli. Vzdálenost ca. 9 mm od 
spodní konstrukce umožňuje dobré provět-
rání a  tím se nevytváří stálá vlhkost. Trvan-
livost a  funkčnost Vaší terasy je tak výrazně 
prodloužena.

Terasy jsou 4 stranně hoblované s perem 
a drážkou na příčné straně, jemně sražené 
fázky ze všech stran

Detail profilu dílců

Detail spojení Detail spojení

Terasová úchytka z tvrdého plastuT-Stick

Rozměry:  20 x 125 mm, 20 x 90 mm
Délky:  1,2–2,1 po 30 cm +

Pohledová 
strana: hladká

Pro šířku prken 
120–145 mm, rozměr 
š x h x d:
19 x 10 x 190 mm

Pro šířku prken 
90–100 mm, rozměr 
š x h x d:
14 x 10 x 140 mm
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Teak (lat. Tectona grandis)

Teak je listnatá dřevina, tropický strom z čeledi železníkovitých. Většina teakových 
stromů dorůstá do průměrné výšky 9–11 m, s kmenem o průměru 1–1,5 m.
Teak pochází z Barmy a roste také v Indii, Thajsku, Indonésii a Jávě. Rozšířil se čás-
tečně také do Malajsie, na Borneo, Filipíny, do tropické Afriky a Střední Ameriky.

Popis:
Terasy z teaku dodáváme uměle vysušené na vlh-
kost 16-18%.
Teak má úzké, světle žlutohnědé bělové dřevo a 
tmavé zlatohnědé jádrové dřevo, které na vzduchu 
na povrchu tmavne na středně nebo tmavě hně-
dé. Teak má živější strukturu vláknění, širší škálu 
barevnosti a různorodější strukturu. Teak  má vy-
sokou pevnost a trvanlivost, je stabilní v proměn-
livých atmosférických podmínkách a má pěkný 
barvami hrající  dekorativní vzhled. Teak lze dobře 
opracovávat. Pro spojování je třeba předvrtat ot-
vory.
Teakové dřevo má vysoký obsah olejnatých látek, 
které zamezují dostatečnému přilnutí barvy. Je 
proto bezpodmínečně nutné ponechat dřevo po 
pokládce resp. před první povrchovou úpravou 
zvětrat po dobu přibližně 2 měsíců , aby mohlo 
dojít k přirozenému vyplavení a úbytku ve dřevu 
obsažených látek. Pokud se rozhodnete terasu 
povrchově neošetřovat, dojde k vytvoření šedé 
patiny. K šednutí dochází vlivem působení slu-
nečního záření a vody. Nejvýznamnější složkou 
záření, která má vliv na šednutí dřeva je UV záření. 
Molekuly dřeva toto záření pohlcují a při součas-
ném působení vody vzniká na povrchu i do hloub-
ky dřeva šedá patina. Tato šedá patina se časem 
stane přirozenou ochranou proti dalšímu působení 
UV záření.
V případě tohoto hladkého profilu lze pro montáž 
použít příchytku T-STICK nebo Terasovou úchytku 
pro ze shora neviditelné připojení. 

Pro správnou funkčnost terasy je bezpodmíneč-
ně nutné dodržet základní pravidla pro pokládku 
dřevěných teras a  vytvoření dostatečně stabilní 
konstrukce. Pro podkladní konstrukci má být kvůli 
rovnoměrnému nabobtnání a  smršťování použito 
pouze dřevo stejné nebo podobné hustoty jako 
dřevo pochozí. Pro správnou údržbu a  čištění 
věnujte pozornost pokynům k údržbě terasových 
prken.

Hustota dřeva: 610–690 kg/m3

Nátěr a barva: Pokud se rozhodnete pro ošetření 
terasy nátěrem, aby jste zachovali dřevo bez 
typické šedé patiny, doporučujeme použít nátěr 
OSMO Terasový olej č. 007 Teakový bezbarvý olej 
nebo č. 430 Protiskluzový terasový olej. Vezměte 
však v  úvahu, že oba tyto nátěry jsou bezbarvé 
a  chrání proto pouze omezeně před zešednutím 
působením UV-záření slunce. Pouze v kombinaci 
s  pigmentovým prvním olejovým nátěrem z  řady 
OSMO Terasových olejů a  následným ošetřením 
Protiskluzovým terasovým olejem nebo Teakovým 
olejem může být dřevo na terase ochráněno. Jako 
bezbarvý samostatný nátěr je Osmo Protiskluzový 
terasový olej a Teakový olej nevhodný pro nekryté 
terasy silně zatěžované sluncem. Pokud již došlo 
k  zašednutí dřeva, ošetřete povrch Osmo Gelem 
proti zašednutí dřeva č. 6609 a proveďte úpravu 
zcela nově.

S perem a drážkou  
na příčné straně

Neviditelné připojení terasových prken

S  T-Stickem se připevňují terasová prkna 
z klidných dřevin do max. tl. 20 mm s malý-
mi rozměrovými změnami, které mají z boku 
vyfrézované boční drážky nebo tyto boční 
drážky nutno při montáži dofrézovat plochou 
drážkovací frézou.
T- Stick sestává z plastového kříže, vyztuže-
ného skelným vláknem, který je odolný vůči 
povětrnostním vlivům a z destičky a šroubu 
z  ušlechtilé oceli. Vzdálenost ca. 9 mm od 
spodní konstrukce umožňuje dobré provět-
rání a  tím se nevytváří stálá vlhkost. Trvan-
livost a  funkčnost Vaší terasy je tak výrazně 
prodloužena.

Terasy jsou 4 stranně hoblované s perem 
a drážkou na příčné straně, jemně sražené 
fázky ze všech stran

Detail profilu dílců

Detail spojení Detail spojení

Terasová úchytka z tvrdého plastuT-Stick

Rozměry:  20 x 125 mm, 20 x 90 mm
Délky:  1,2–2,1 po 30 cm +

Pohledová 
strana: hladká

Pro šířku prken 
120–145 mm, rozměr 
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19 x 10 x 190 mm
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90–100 mm, rozměr 
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Teak (lat. Tectona grandis)

Teak je listnatá dřevina, tropický strom z čeledi železníkovitých. Většina teakových 
stromů dorůstá do průměrné výšky 9–11 m, s kmenem o průměru 1–1,5 m.
Teak pochází z Barmy a roste také v Indii, Thajsku, Indonésii a Jávě. Rozšířil se čás-
tečně také do Malajsie, na Borneo, Filipíny, do tropické Afriky a Střední Ameriky.

Popis:
Terasy z teaku dodáváme uměle vysušené na vlh-
kost 16-18%.
Teak má úzké, světle žlutohnědé bělové dřevo a 
tmavé zlatohnědé jádrové dřevo, které na vzduchu 
na povrchu tmavne na středně nebo tmavě hně-
dé. Teak má živější strukturu vláknění, širší škálu 
barevnosti a různorodější strukturu. Teak  má vy-
sokou pevnost a trvanlivost, je stabilní v proměn-
livých atmosférických podmínkách a má pěkný 
barvami hrající  dekorativní vzhled. Teak lze dobře 
opracovávat. Pro spojování je třeba předvrtat ot-
vory.
Teakové dřevo má vysoký obsah olejnatých látek, 
které zamezují dostatečnému přilnutí barvy. Je 
proto bezpodmínečně nutné ponechat dřevo po 
pokládce resp. před první povrchovou úpravou 
zvětrat po dobu přibližně 2 měsíců , aby mohlo 
dojít k přirozenému vyplavení a úbytku ve dřevu 
obsažených látek. Pokud se rozhodnete terasu 
povrchově neošetřovat, dojde k vytvoření šedé 
patiny. K šednutí dochází vlivem působení slu-
nečního záření a vody. Nejvýznamnější složkou 
záření, která má vliv na šednutí dřeva je UV záření. 
Molekuly dřeva toto záření pohlcují a při součas-
ném působení vody vzniká na povrchu i do hloub-
ky dřeva šedá patina. Tato šedá patina se časem 
stane přirozenou ochranou proti dalšímu působení 
UV záření.
V případě tohoto hladkého profilu lze pro montáž 
použít příchytku T-STICK nebo Terasovou úchytku 
pro ze shora neviditelné připojení. 

Pro správnou funkčnost terasy je bezpodmíneč-
ně nutné dodržet základní pravidla pro pokládku 
dřevěných teras a  vytvoření dostatečně stabilní 
konstrukce. Pro podkladní konstrukci má být kvůli 
rovnoměrnému nabobtnání a  smršťování použito 
pouze dřevo stejné nebo podobné hustoty jako 
dřevo pochozí. Pro správnou údržbu a  čištění 
věnujte pozornost pokynům k údržbě terasových 
prken.

Hustota dřeva: 610–690 kg/m3

Nátěr a barva: Pokud se rozhodnete pro ošetření 
terasy nátěrem, aby jste zachovali dřevo bez 
typické šedé patiny, doporučujeme použít nátěr 
OSMO Terasový olej č. 007 Teakový bezbarvý olej 
nebo č. 430 Protiskluzový terasový olej. Vezměte 
však v  úvahu, že oba tyto nátěry jsou bezbarvé 
a  chrání proto pouze omezeně před zešednutím 
působením UV-záření slunce. Pouze v kombinaci 
s  pigmentovým prvním olejovým nátěrem z  řady 
OSMO Terasových olejů a  následným ošetřením 
Protiskluzovým terasovým olejem nebo Teakovým 
olejem může být dřevo na terase ochráněno. Jako 
bezbarvý samostatný nátěr je Osmo Protiskluzový 
terasový olej a Teakový olej nevhodný pro nekryté 
terasy silně zatěžované sluncem. Pokud již došlo 
k  zašednutí dřeva, ošetřete povrch Osmo Gelem 
proti zašednutí dřeva č. 6609 a proveďte úpravu 
zcela nově.

S perem a drážkou  
na příčné straně

Neviditelné připojení terasových prken

S  T-Stickem se připevňují terasová prkna 
z klidných dřevin do max. tl. 20 mm s malý-
mi rozměrovými změnami, které mají z boku 
vyfrézované boční drážky nebo tyto boční 
drážky nutno při montáži dofrézovat plochou 
drážkovací frézou.
T- Stick sestává z plastového kříže, vyztuže-
ného skelným vláknem, který je odolný vůči 
povětrnostním vlivům a z destičky a šroubu 
z  ušlechtilé oceli. Vzdálenost ca. 9 mm od 
spodní konstrukce umožňuje dobré provět-
rání a  tím se nevytváří stálá vlhkost. Trvan-
livost a  funkčnost Vaší terasy je tak výrazně 
prodloužena.

Terasy jsou 4 stranně hoblované s perem 
a drážkou na příčné straně, jemně sražené 
fázky ze všech stran

Detail profilu dílců

Detail spojení Detail spojení

Terasová úchytka z tvrdého plastuT-Stick

Rozměry:  20 x 125 mm, 20 x 90 mm
Délky:  1,2–2,1 po 30 cm +

Pohledová 
strana: hladká

Pro šířku prken 
120–145 mm, rozměr 
š x h x d:
19 x 10 x 190 mm

Pro šířku prken 
90–100 mm, rozměr 
š x h x d:
14 x 10 x 140 mm
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Teak (lat. Tectona grandis)

Teak je listnatá dřevina, tropický strom z čeledi železníkovitých. Většina teakových 
stromů dorůstá do průměrné výšky 9–11 m, s kmenem o průměru 1–1,5 m.
Teak pochází z Barmy a roste také v Indii, Thajsku, Indonésii a Jávě. Rozšířil se čás-
tečně také do Malajsie, na Borneo, Filipíny, do tropické Afriky a Střední Ameriky.

Popis:
Terasy z teaku dodáváme uměle vysušené na vlh-
kost 16-18%.
Teak má úzké, světle žlutohnědé bělové dřevo a 
tmavé zlatohnědé jádrové dřevo, které na vzduchu 
na povrchu tmavne na středně nebo tmavě hně-
dé. Teak má živější strukturu vláknění, širší škálu 
barevnosti a různorodější strukturu. Teak  má vy-
sokou pevnost a trvanlivost, je stabilní v proměn-
livých atmosférických podmínkách a má pěkný 
barvami hrající  dekorativní vzhled. Teak lze dobře 
opracovávat. Pro spojování je třeba předvrtat ot-
vory.
Teakové dřevo má vysoký obsah olejnatých látek, 
které zamezují dostatečnému přilnutí barvy. Je 
proto bezpodmínečně nutné ponechat dřevo po 
pokládce resp. před první povrchovou úpravou 
zvětrat po dobu přibližně 2 měsíců , aby mohlo 
dojít k přirozenému vyplavení a úbytku ve dřevu 
obsažených látek. Pokud se rozhodnete terasu 
povrchově neošetřovat, dojde k vytvoření šedé 
patiny. K šednutí dochází vlivem působení slu-
nečního záření a vody. Nejvýznamnější složkou 
záření, která má vliv na šednutí dřeva je UV záření. 
Molekuly dřeva toto záření pohlcují a při součas-
ném působení vody vzniká na povrchu i do hloub-
ky dřeva šedá patina. Tato šedá patina se časem 
stane přirozenou ochranou proti dalšímu působení 
UV záření.
V případě tohoto hladkého profilu lze pro montáž 
použít příchytku T-STICK nebo Terasovou úchytku 
pro ze shora neviditelné připojení. 

Pro správnou funkčnost terasy je bezpodmíneč-
ně nutné dodržet základní pravidla pro pokládku 
dřevěných teras a  vytvoření dostatečně stabilní 
konstrukce. Pro podkladní konstrukci má být kvůli 
rovnoměrnému nabobtnání a  smršťování použito 
pouze dřevo stejné nebo podobné hustoty jako 
dřevo pochozí. Pro správnou údržbu a  čištění 
věnujte pozornost pokynům k údržbě terasových 
prken.

Hustota dřeva: 610–690 kg/m3

Nátěr a barva: Pokud se rozhodnete pro ošetření 
terasy nátěrem, aby jste zachovali dřevo bez 
typické šedé patiny, doporučujeme použít nátěr 
OSMO Terasový olej č. 007 Teakový bezbarvý olej 
nebo č. 430 Protiskluzový terasový olej. Vezměte 
však v  úvahu, že oba tyto nátěry jsou bezbarvé 
a  chrání proto pouze omezeně před zešednutím 
působením UV-záření slunce. Pouze v kombinaci 
s  pigmentovým prvním olejovým nátěrem z  řady 
OSMO Terasových olejů a  následným ošetřením 
Protiskluzovým terasovým olejem nebo Teakovým 
olejem může být dřevo na terase ochráněno. Jako 
bezbarvý samostatný nátěr je Osmo Protiskluzový 
terasový olej a Teakový olej nevhodný pro nekryté 
terasy silně zatěžované sluncem. Pokud již došlo 
k  zašednutí dřeva, ošetřete povrch Osmo Gelem 
proti zašednutí dřeva č. 6609 a proveďte úpravu 
zcela nově.

S perem a drážkou  
na příčné straně

Neviditelné připojení terasových prken

S  T-Stickem se připevňují terasová prkna 
z klidných dřevin do max. tl. 20 mm s malý-
mi rozměrovými změnami, které mají z boku 
vyfrézované boční drážky nebo tyto boční 
drážky nutno při montáži dofrézovat plochou 
drážkovací frézou.
T- Stick sestává z plastového kříže, vyztuže-
ného skelným vláknem, který je odolný vůči 
povětrnostním vlivům a z destičky a šroubu 
z  ušlechtilé oceli. Vzdálenost ca. 9 mm od 
spodní konstrukce umožňuje dobré provět-
rání a  tím se nevytváří stálá vlhkost. Trvan-
livost a  funkčnost Vaší terasy je tak výrazně 
prodloužena.

Terasy jsou 4 stranně hoblované s perem 
a drážkou na příčné straně, jemně sražené 
fázky ze všech stran
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Teakové dřevo má vysoký obsah olejnatých látek, 
které zamezují dostatečnému přilnutí barvy. Je 
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pokládce resp. před první povrchovou úpravou 
zvětrat po dobu přibližně 2 měsíců , aby mohlo 
dojít k přirozenému vyplavení a úbytku ve dřevu 
obsažených látek. Pokud se rozhodnete terasu 
povrchově neošetřovat, dojde k vytvoření šedé 
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livost a  funkčnost Vaší terasy je tak výrazně 
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kost 16-18%.
Teak má úzké, světle žlutohnědé bělové dřevo a 
tmavé zlatohnědé jádrové dřevo, které na vzduchu 
na povrchu tmavne na středně nebo tmavě hně-
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Teakové dřevo má vysoký obsah olejnatých látek, 
které zamezují dostatečnému přilnutí barvy. Je 
proto bezpodmínečně nutné ponechat dřevo po 
pokládce resp. před první povrchovou úpravou 
zvětrat po dobu přibližně 2 měsíců , aby mohlo 
dojít k přirozenému vyplavení a úbytku ve dřevu 
obsažených látek. Pokud se rozhodnete terasu 
povrchově neošetřovat, dojde k vytvoření šedé 
patiny. K šednutí dochází vlivem působení slu-
nečního záření a vody. Nejvýznamnější složkou 
záření, která má vliv na šednutí dřeva je UV záření. 
Molekuly dřeva toto záření pohlcují a při součas-
ném působení vody vzniká na povrchu i do hloub-
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stane přirozenou ochranou proti dalšímu působení 
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pro ze shora neviditelné připojení. 
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věnujte pozornost pokynům k údržbě terasových 
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Nátěr a barva: Pokud se rozhodnete pro ošetření 
terasy nátěrem, aby jste zachovali dřevo bez 
typické šedé patiny, doporučujeme použít nátěr 
OSMO Terasový olej č. 007 Teakový bezbarvý olej 
nebo č. 430 Protiskluzový terasový olej. Vezměte 
však v  úvahu, že oba tyto nátěry jsou bezbarvé 
a  chrání proto pouze omezeně před zešednutím 
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OSMO Terasových olejů a  následným ošetřením 
Protiskluzovým terasovým olejem nebo Teakovým 
olejem může být dřevo na terase ochráněno. Jako 
bezbarvý samostatný nátěr je Osmo Protiskluzový 
terasový olej a Teakový olej nevhodný pro nekryté 
terasy silně zatěžované sluncem. Pokud již došlo 
k  zašednutí dřeva, ošetřete povrch Osmo Gelem 
proti zašednutí dřeva č. 6609 a proveďte úpravu 
zcela nově.
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z klidných dřevin do max. tl. 20 mm s malý-
mi rozměrovými změnami, které mají z boku 
vyfrézované boční drážky nebo tyto boční 
drážky nutno při montáži dofrézovat plochou 
drážkovací frézou.
T- Stick sestává z plastového kříže, vyztuže-
ného skelným vláknem, který je odolný vůči 
povětrnostním vlivům a z destičky a šroubu 
z  ušlechtilé oceli. Vzdálenost ca. 9 mm od 
spodní konstrukce umožňuje dobré provět-
rání a  tím se nevytváří stálá vlhkost. Trvan-
livost a  funkčnost Vaší terasy je tak výrazně 
prodloužena.
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stromů dorůstá do průměrné výšky 9–11 m, s kmenem o průměru 1–1,5 m.
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tečně také do Malajsie, na Borneo, Filipíny, do tropické Afriky a Střední Ameriky.

Popis:
Terasy z teaku dodáváme uměle vysušené na vlh-
kost 16-18%.
Teak má úzké, světle žlutohnědé bělové dřevo a 
tmavé zlatohnědé jádrové dřevo, které na vzduchu 
na povrchu tmavne na středně nebo tmavě hně-
dé. Teak má živější strukturu vláknění, širší škálu 
barevnosti a různorodější strukturu. Teak  má vy-
sokou pevnost a trvanlivost, je stabilní v proměn-
livých atmosférických podmínkách a má pěkný 
barvami hrající  dekorativní vzhled. Teak lze dobře 
opracovávat. Pro spojování je třeba předvrtat ot-
vory.
Teakové dřevo má vysoký obsah olejnatých látek, 
které zamezují dostatečnému přilnutí barvy. Je 
proto bezpodmínečně nutné ponechat dřevo po 
pokládce resp. před první povrchovou úpravou 
zvětrat po dobu přibližně 2 měsíců , aby mohlo 
dojít k přirozenému vyplavení a úbytku ve dřevu 
obsažených látek. Pokud se rozhodnete terasu 
povrchově neošetřovat, dojde k vytvoření šedé 
patiny. K šednutí dochází vlivem působení slu-
nečního záření a vody. Nejvýznamnější složkou 
záření, která má vliv na šednutí dřeva je UV záření. 
Molekuly dřeva toto záření pohlcují a při součas-
ném působení vody vzniká na povrchu i do hloub-
ky dřeva šedá patina. Tato šedá patina se časem 
stane přirozenou ochranou proti dalšímu působení 
UV záření.
V případě tohoto hladkého profilu lze pro montáž 
použít příchytku T-STICK nebo Terasovou úchytku 
pro ze shora neviditelné připojení. 

Pro správnou funkčnost terasy je bezpodmíneč-
ně nutné dodržet základní pravidla pro pokládku 
dřevěných teras a  vytvoření dostatečně stabilní 
konstrukce. Pro podkladní konstrukci má být kvůli 
rovnoměrnému nabobtnání a  smršťování použito 
pouze dřevo stejné nebo podobné hustoty jako 
dřevo pochozí. Pro správnou údržbu a  čištění 
věnujte pozornost pokynům k údržbě terasových 
prken.

Hustota dřeva: 610–690 kg/m3

Nátěr a barva: Pokud se rozhodnete pro ošetření 
terasy nátěrem, aby jste zachovali dřevo bez 
typické šedé patiny, doporučujeme použít nátěr 
OSMO Terasový olej č. 007 Teakový bezbarvý olej 
nebo č. 430 Protiskluzový terasový olej. Vezměte 
však v  úvahu, že oba tyto nátěry jsou bezbarvé 
a  chrání proto pouze omezeně před zešednutím 
působením UV-záření slunce. Pouze v kombinaci 
s  pigmentovým prvním olejovým nátěrem z  řady 
OSMO Terasových olejů a  následným ošetřením 
Protiskluzovým terasovým olejem nebo Teakovým 
olejem může být dřevo na terase ochráněno. Jako 
bezbarvý samostatný nátěr je Osmo Protiskluzový 
terasový olej a Teakový olej nevhodný pro nekryté 
terasy silně zatěžované sluncem. Pokud již došlo 
k  zašednutí dřeva, ošetřete povrch Osmo Gelem 
proti zašednutí dřeva č. 6609 a proveďte úpravu 
zcela nově.

S perem a drážkou  
na příčné straně

Neviditelné připojení terasových prken

S  T-Stickem se připevňují terasová prkna 
z klidných dřevin do max. tl. 20 mm s malý-
mi rozměrovými změnami, které mají z boku 
vyfrézované boční drážky nebo tyto boční 
drážky nutno při montáži dofrézovat plochou 
drážkovací frézou.
T- Stick sestává z plastového kříže, vyztuže-
ného skelným vláknem, který je odolný vůči 
povětrnostním vlivům a z destičky a šroubu 
z  ušlechtilé oceli. Vzdálenost ca. 9 mm od 
spodní konstrukce umožňuje dobré provět-
rání a  tím se nevytváří stálá vlhkost. Trvan-
livost a  funkčnost Vaší terasy je tak výrazně 
prodloužena.

Terasy jsou 4 stranně hoblované s perem 
a drážkou na příčné straně, jemně sražené 
fázky ze všech stran

Detail profilu dílců

Detail spojení Detail spojení

Terasová úchytka z tvrdého plastuT-Stick

Rozměry:  20 x 125 mm, 20 x 90 mm
Délky:  1,2–2,1 po 30 cm +

Pohledová 
strana: hladká

Pro šířku prken 
120–145 mm, rozměr 
š x h x d:
19 x 10 x 190 mm

Pro šířku prken 
90–100 mm, rozměr 
š x h x d:
14 x 10 x 140 mm
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Teak (lat. Tectona grandis)

Teak je listnatá dřevina, tropický strom z čeledi železníkovitých. Většina teakových 
stromů dorůstá do průměrné výšky 9–11 m, s kmenem o průměru 1–1,5 m.
Teak pochází z Barmy a roste také v Indii, Thajsku, Indonésii a Jávě. Rozšířil se čás-
tečně také do Malajsie, na Borneo, Filipíny, do tropické Afriky a Střední Ameriky.

Popis:
Terasy z teaku dodáváme uměle vysušené na vlh-
kost 16-18%.
Teak má úzké, světle žlutohnědé bělové dřevo a 
tmavé zlatohnědé jádrové dřevo, které na vzduchu 
na povrchu tmavne na středně nebo tmavě hně-
dé. Teak má živější strukturu vláknění, širší škálu 
barevnosti a různorodější strukturu. Teak  má vy-
sokou pevnost a trvanlivost, je stabilní v proměn-
livých atmosférických podmínkách a má pěkný 
barvami hrající  dekorativní vzhled. Teak lze dobře 
opracovávat. Pro spojování je třeba předvrtat ot-
vory.
Teakové dřevo má vysoký obsah olejnatých látek, 
které zamezují dostatečnému přilnutí barvy. Je 
proto bezpodmínečně nutné ponechat dřevo po 
pokládce resp. před první povrchovou úpravou 
zvětrat po dobu přibližně 2 měsíců , aby mohlo 
dojít k přirozenému vyplavení a úbytku ve dřevu 
obsažených látek. Pokud se rozhodnete terasu 
povrchově neošetřovat, dojde k vytvoření šedé 
patiny. K šednutí dochází vlivem působení slu-
nečního záření a vody. Nejvýznamnější složkou 
záření, která má vliv na šednutí dřeva je UV záření. 
Molekuly dřeva toto záření pohlcují a při součas-
ném působení vody vzniká na povrchu i do hloub-
ky dřeva šedá patina. Tato šedá patina se časem 
stane přirozenou ochranou proti dalšímu působení 
UV záření.
V případě tohoto hladkého profilu lze pro montáž 
použít příchytku T-STICK nebo Terasovou úchytku 
pro ze shora neviditelné připojení. 

Pro správnou funkčnost terasy je bezpodmíneč-
ně nutné dodržet základní pravidla pro pokládku 
dřevěných teras a  vytvoření dostatečně stabilní 
konstrukce. Pro podkladní konstrukci má být kvůli 
rovnoměrnému nabobtnání a  smršťování použito 
pouze dřevo stejné nebo podobné hustoty jako 
dřevo pochozí. Pro správnou údržbu a  čištění 
věnujte pozornost pokynům k údržbě terasových 
prken.

Hustota dřeva: 610–690 kg/m3

Nátěr a barva: Pokud se rozhodnete pro ošetření 
terasy nátěrem, aby jste zachovali dřevo bez 
typické šedé patiny, doporučujeme použít nátěr 
OSMO Terasový olej č. 007 Teakový bezbarvý olej 
nebo č. 430 Protiskluzový terasový olej. Vezměte 
však v  úvahu, že oba tyto nátěry jsou bezbarvé 
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terasy silně zatěžované sluncem. Pokud již došlo 
k  zašednutí dřeva, ošetřete povrch Osmo Gelem 
proti zašednutí dřeva č. 6609 a proveďte úpravu 
zcela nově.

S perem a drážkou  
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vyfrézované boční drážky nebo tyto boční 
drážky nutno při montáži dofrézovat plochou 
drážkovací frézou.
T- Stick sestává z plastového kříže, vyztuže-
ného skelným vláknem, který je odolný vůči 
povětrnostním vlivům a z destičky a šroubu 
z  ušlechtilé oceli. Vzdálenost ca. 9 mm od 
spodní konstrukce umožňuje dobré provět-
rání a  tím se nevytváří stálá vlhkost. Trvan-
livost a  funkčnost Vaší terasy je tak výrazně 
prodloužena.

Terasy jsou 4 stranně hoblované s perem 
a drážkou na příčné straně, jemně sražené 
fázky ze všech stran

Detail profilu dílců

Detail spojení Detail spojení

Terasová úchytka z tvrdého plastuT-Stick

Rozměry:  20 x 125 mm, 20 x 90 mm
Délky:  1,2–2,1 po 30 cm +

Pohledová 
strana: hladká

Pro šířku prken 
120–145 mm, rozměr 
š x h x d:
19 x 10 x 190 mm

Pro šířku prken 
90–100 mm, rozměr 
š x h x d:
14 x 10 x 140 mm
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rozměry: 
20 x 125 mm

dl. 1,2 - 2,1 po 30 cm+

terasy jsou 4 stranně  
hoblované s perem a drážkou 
na příčné straně, jemně  
sražené fázky ze všech stran.

Detail profilu dílců

Detail spojení Detail spojení

t-stick

pro šířku prken 
120 - 145 mm,  
rozměr: š x h x d: 
19 x 10 x 190 mm

pro šířku prken 
90 - 100 mm,  
rozměr: š x h x d: 
14 x 10 x 140 mm

terasová úchytka z tvrdého plastu

pohledová strana = hladká

rozměry: 
20 x 90 mm

dl. 1,2 - 2,1 po 30 cm+

pohledová strana = hladká
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západní červený cedr
PoPis: 
barva: bělové dřevo je bělavé, běl 2 
až 5 cm široká, jádrové dřevo je světle 
načervenale hnědé až červenohnědé, 
často proměnlivé. hustota suchého dřeva 
se pohybuje podle jemnosti  
let/ šířky letokruhů mezi  
340 – 460 kg/ m3. po vysušení je toto dřevo 
středně tvarově stabilní, snadno a čistě 
se zpracovává, vykazuje rovnoměrně 
hladký povrch, lze dobře leštit a povrchově 
ošetřovat. Vlhkost dřeva při dodání je 
podle výrobního procesu ca. 18–20% pro 
podlahové dřevo do exteriéru.cedrové 
dřevo bylo již ve starověku velmi ceněno. 
obsahuje pryskyřici, která mu propůjčuje 
charakteristickou vůni. obsažené látky 
mohou na čerstvých plochách řezu ronit 
a proto způsobit na zdivu zabarvení. 
Doporučujeme proto veškeré řezné hrany 
opatřit osMo Voskem na řezné hrany 
č. 5735. u západního červeného cedru 
je obzvláště důležité používat u vnějších 
konstrukcí nekorodující připevňovací 
prostředky. přirozené zešednutí po 
vystavení povětrnosti je normální a 
neovlivňuje ani kvalitu ani trvanlivost. 
barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny 
jsou přirozené, nejsou však silně markantní. 
pro správnou funkčnost terasy je 
bezpodmínečně nutné dodržet základní 
pravidla pro pokládku dřevěných teras a 
vytvoření dostatečné stabilní podkladní 
konstrukce. pro správnou údržbu a čištění 
si vyžádejte od našich prodejců technické 
podmínky a pokyny na údržbu terasových 
prken. 

terasové PrkNo - záPaDNí červeNý ceDr

ipe
terasové PrkNo - iPe

PoPis: 
Dřevo ipe je světle až tmavě 
čokoládově hnědé, občas přechází 
do olivově hnědého odstínu. barevné 
rozdíly mezi jednotlivými prkny jsou 
přirozené a obvyklé. Dřevo ipe je 
všeobecně pokládáno za pevné 
a velmi tvrdé. Vlákno je sice přímé, 
ale též spirálově uložené, což 
může někdy způsobovat obtížnější 
opracovatelnost, obzvláště kvůli 
nepravidelné textuře měnící se z 
jemné na střední. ipe je velice těžké 
dřevo, s hustotou po vysušení až 1200 
kg/m3. je v každém ohledu velmi 
trvanlivé a po vysušení je stabilní. 
Díky vysoké tvrdosti a díky vysoké 
hustotě a vysokému obsahu ve 
dřevě obsažených látek má dlouhou 
životnost. tyto ve dřevě obsažené 
látky mohou zpomalovat schnutí a 
zamezovat dostatečnému přilnutí 
barvy. proto je bezpodmínečně nutné 
dřevo ipe před první úpravou olejem 
nechat zvětrat min. 10 – 12 měsíců, 
aby došlo k přirozenému úbytku 
obsažených látek a dřevo bylo 
tak připraveno k přijmutí olejového 
nátěru. Dřevo ipe patří k nejhustším 
dřevinám na světě a proto je doba 
vyplavování vlastních obsažených 
látek po pokládce dlouhá až 1 
rok. pro správnou funkčnost terasy 
je bezpodmínečně nutné dodržet 

rozměry: 
40 x 140 mm

dl. 2,40 - 6,1 m, po 30 cm + 
tříděný „sukatý“

rozměry: 
21 x 145 mm 

dl. 2,13 - 5,80 po 30 cm +

pohledová strana = hladká

Nátěr a barva: pokud se rozhodnete 
pro ošetření terasy nátěrem, aby jste 
zachovali dřevo bez typické šedé patiny, 
doporučujeme použít osMo terasový 
olej. Na dřevinu červený cedr se dobře 
hodí terasový olej č. 006 bangkirai olej, 
přírodně zbarvený. 

Hustota Dřeva: 
ca. 340 – 460 kg/m³

základní pravidla pro pokládku 
dřevěných teras a vytvoření 
dostatečné stabilní podkladní 
konstrukce. pro správnou údržbu 
a čištění si vyžádejte od našich 
prodejců technické podmínky a 
pokyny na údržbu terasových prken. 

Nátěr a barva: 
pokud se rozhodnete pro ošetření 
terasy nátěrem, aby jste zachovali 
dřevo bez typické šedé patiny, 
doporučujeme použít nátěr osMo 
terasový olej č. 010 thermo dřevo 
olej, přírodně zbarvený, který se 
barevně na dřevinu ipe skvěle hodí. 
tak je dřevo chráněno před uV 
zářením, které má na šednutí dřeva 
největší vliv. Nenatírejte však terasu 
ze dřeva ipe dříve než ca. 10 – 12 
měsíců po pokládce.

Hustota Dřeva: 
ca. 1200 kg/m3.

pohledová strana = hladká

„západní červený cedr”, v přírodě 
známý také jako „strom života“. 
botanicky patří „thuja plicata“ k 
cypřišovitým (cupressaceae). oblast 
rozšíření západního červeného cedru 
je západní severní amerika od aljašky 
po Kalifornii a směrem na východ po 
Montanu. Kmeny mohou vyrůst až do 
bezsukaté výšky 25 m. stromy dosa-
hují stáří až 1000 let. Dřevo západního 
červeného cedru je poměrně zimo-
vzdorné.

Dřevo se vyskytuje nesouvisle v 
jižní a střední americe a také v 
karibské oblasti. Většinou je známé 
jako ipe, ale označuje se také jako 
lapacho a ironwood. stromy  
dorůstají do výšky 45 m.
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Velikost 
terasy 

Neviditelné připojení Viditelné připojení Nastavitelné terče a Distanční klín-kříž

potřebné množství a) potřebné množství a) potřebné množství a)

m x m Terasová úchytka T-Stick Dista lišta Terrassotec
4,0 mm pro Dista lištu

Hapatec 5,0 mm
Terrassotec 5,0 a 5,5 mm

Nastavitelné terče  
BASE-Line  b)

Pad pro vytvoření  
cirkulace vzduchu

1 x 2 45 45 15 40 85 18 (24) 15 (20)

2 x 2 70 70 20 60 140 24 (36) 25 (30)

2 x 3 100 100 30 90 200 36 (54) 35 (45)

2 x 4 135 135 35 105 270 44 (66) 45 (55)

2 x 5 170 170 40 120 340 56 (84) 55 (70)

3 x 3 140 140 45 130 280 45 (81) 50 (65)

3 x 4 190 190 50 150 380 55 (99) 65 (80)

3 x 5 240 240 60 170 480 70 (126) 80 (100)

4 x 4 245 245 65 190 490 66 (121) 85 (100)

4 x 5 310 310 75 220 615 84 (154) 100 (130)

5 x 5 375 375 90 265 750 122 (182) 125 (155)

Specialista na připevňovací techniku

Neviditelné připojení terasových prken

Nastavitelné terče BASE-Line

Viditelné připojení terasových prken Hliníkové profily

Vlastnosti/Výhody
• Vysoká únosnost až 2,2 kN/terč
• Jednoduchá a rychlé montáž
• Plynulé nastavení výšky
• Odolné vůči počasí, UV-záření, hmyzu a hnilobě
• Montážní výšky od 25 do 210 mm

s terasovou úchytkou s  Dista lištou

s terasovými vruty

jsou alternativou 
ke spodní konstrukci ze dřeva

s T-Stick

Velikost 
terasy 

Neviditelné připojení Viditelné připojení Nastavitelné terče a Distanční klín-kříž

potřebné množství a) potřebné množství a) potřebné množství a)

m x m Terasová úchytka T-Stick Dista lišta Terrassotec
4,0 mm pro Dista lištu

Hapatec 5,0 mm
Terrassotec 5,0 a 5,5 mm

Nastavitelné terče  
BASE-Line  b)

Pad pro vytvoření  
cirkulace vzduchu

1 x 2 45 45 15 40 85 18 (24) 15 (20)

2 x 2 70 70 20 60 140 24 (36) 25 (30)

2 x 3 100 100 30 90 200 36 (54) 35 (45)

2 x 4 135 135 35 105 270 44 (66) 45 (55)

2 x 5 170 170 40 120 340 56 (84) 55 (70)

3 x 3 140 140 45 130 280 45 (81) 50 (65)

3 x 4 190 190 50 150 380 55 (99) 65 (80)

3 x 5 240 240 60 170 480 70 (126) 80 (100)

4 x 4 245 245 65 190 490 66 (121) 85 (100)

4 x 5 310 310 75 220 615 84 (154) 100 (130)

5 x 5 375 375 90 265 750 122 (182) 125 (155)

Tato tabulka Vám pomůže pro stanovení množství.

a) rozteč spodní konstrukce 50 cm; šířka prken 145 mm
b) Mmožstevní požadavek závisí na spodní konstrukci  a  únosnosti; 2,0 kN/m2 (5,0 kN/m2); rozměr podkladního hranolu 45x70 mm

Kolik potřebujete?

Pomocné prostředky k pokládce teras

Svěrka

Drill-Stop Distanční 
klín-kříž

Bity

Rolfi role

Úhlový šroubový nástavecPad pro vytvoření 
odstupu mezi 
konstrukcí 
a podkladem

Inovativní připevňovací systémy pro Vaše terasy

Odpovídající adaptér
pro terč

Aumex Eurotec Poster plakat 140x1115 0320_CZ.indd   1 03.04.20   17:42
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potřebné množství a) potřebné množství a) potřebné množství a)

m x m Terasová úchytka T-Stick Dista lišta Terrassotec
4,0 mm pro Dista lištu

Hapatec 5,0 mm
Terrassotec 5,0 a 5,5 mm

Nastavitelné terče  
BASE-Line  b)

Pad pro vytvoření  
cirkulace vzduchu

1 x 2 45 45 15 40 85 18 (24) 15 (20)

2 x 2 70 70 20 60 140 24 (36) 25 (30)

2 x 3 100 100 30 90 200 36 (54) 35 (45)

2 x 4 135 135 35 105 270 44 (66) 45 (55)

2 x 5 170 170 40 120 340 56 (84) 55 (70)

3 x 3 140 140 45 130 280 45 (81) 50 (65)

3 x 4 190 190 50 150 380 55 (99) 65 (80)

3 x 5 240 240 60 170 480 70 (126) 80 (100)

4 x 4 245 245 65 190 490 66 (121) 85 (100)

4 x 5 310 310 75 220 615 84 (154) 100 (130)

5 x 5 375 375 90 265 750 122 (182) 125 (155)

Velikost 
terasy 

Neviditelné připojení Viditelné připojení Nastavitelné terče a Distanční klín-kříž

potřebné množství a) potřebné množství a) potřebné množství a)

m x m Terasová úchytka T-Stick Dista lišta Terrassotec
4,0 mm pro Dista lištu

Hapatec 5,0 mm
Terrassotec 5,0 a 5,5 mm

Nastavitelné terče  
BASE-Line  b)

Pad pro vytvoření  
cirkulace vzduchu

1 x 2 45 45 15 40 85 18 (24) 15 (20)

2 x 2 70 70 20 60 140 24 (36) 25 (30)

2 x 3 100 100 30 90 200 36 (54) 35 (45)

2 x 4 135 135 35 105 270 44 (66) 45 (55)

2 x 5 170 170 40 120 340 56 (84) 55 (70)

3 x 3 140 140 45 130 280 45 (81) 50 (65)

3 x 4 190 190 50 150 380 55 (99) 65 (80)

3 x 5 240 240 60 170 480 70 (126) 80 (100)

4 x 4 245 245 65 190 490 66 (121) 85 (100)

4 x 5 310 310 75 220 615 84 (154) 100 (130)

5 x 5 375 375 90 265 750 122 (182) 125 (155)

NeviDitelNé PřiPojeNí terasovýcH PrkeN

inovativní připevňovací systémy pro Vaše terasy

viDitelNé PřiPojeNí terasovýcH PrkeN HliNíkové Profily

PomocNé ProstřeDky k PokláDce teras

NastavitelNé terče base-liNe

Vlastnosti/ Výhody:
• Vysoká únostnost až 2,2 kN/terč
• jednoduchá a rychlá montáž
• plynulé nastavení výšky
• odolné vůči počasí, uV záření, hmyzu a hnilobě
• Montážní výšky od 25 do 210 mm

Drill-stop

Distanční 
 klín-kříž

bity rolfi role pad

Velikost 
terasy 

Neviditelné připojení Viditelné připojení Nastavitelné terče a Distanční klín-kříž

potřebné množství a) potřebné množství a) potřebné množství a)

m x m Terasová úchytka T-Stick Dista lišta Terrassotec
4,0 mm pro Dista lištu

Hapatec 5,0 mm
Terrassotec 5,0 a 5,5 mm

Nastavitelné terče  
BASE-Line  b)

Pad pro vytvoření  
cirkulace vzduchu

1 x 2 45 45 15 40 85 18 (24) 15 (20)

2 x 2 70 70 20 60 140 24 (36) 25 (30)

2 x 3 100 100 30 90 200 36 (54) 35 (45)

2 x 4 135 135 35 105 270 44 (66) 45 (55)

2 x 5 170 170 40 120 340 56 (84) 55 (70)

3 x 3 140 140 45 130 280 45 (81) 50 (65)

3 x 4 190 190 50 150 380 55 (99) 65 (80)

3 x 5 240 240 60 170 480 70 (126) 80 (100)

4 x 4 245 245 65 190 490 66 (121) 85 (100)

4 x 5 310 310 75 220 615 84 (154) 100 (130)

5 x 5 375 375 90 265 750 122 (182) 125 (155)

Velikost 
terasy 

Neviditelné připojení Viditelné připojení Nastavitelné terče a Distanční klín-kříž

potřebné množství a) potřebné množství a) potřebné množství a)

m x m Terasová úchytka T-Stick Dista lišta Terrassotec
4,0 mm pro Dista lištu

Hapatec 5,0 mm
Terrassotec 5,0 a 5,5 mm

Nastavitelné terče  
BASE-Line  b)

Pad pro vytvoření  
cirkulace vzduchu

1 x 2 45 45 15 40 85 18 (24) 15 (20)

2 x 2 70 70 20 60 140 24 (36) 25 (30)

2 x 3 100 100 30 90 200 36 (54) 35 (45)

2 x 4 135 135 35 105 270 44 (66) 45 (55)

2 x 5 170 170 40 120 340 56 (84) 55 (70)

3 x 3 140 140 45 130 280 45 (81) 50 (65)

3 x 4 190 190 50 150 380 55 (99) 65 (80)

3 x 5 240 240 60 170 480 70 (126) 80 (100)

4 x 4 245 245 65 190 490 66 (121) 85 (100)

4 x 5 310 310 75 220 615 84 (154) 100 (130)

5 x 5 375 375 90 265 750 122 (182) 125 (155)

Úhlový šroubový 
nástavec

svěrka

s terasovou úchytkou s t-stick

s Dista lištou

s terasovými vruty

jsou alternativou  
ke spodní konstrukci dřeva

Velikost 
terasy 

Neviditelné připojení Viditelné připojení Nastavitelné terče a Distanční klín-kříž

potřebné množství a) potřebné množství a) potřebné množství a)

m x m Terasová úchytka T-Stick Dista lišta Terrassotec
4,0 mm pro Dista lištu

Hapatec 5,0 mm
Terrassotec 5,0 a 5,5 mm

Nastavitelné terče  
BASE-Line  b)

Pad pro vytvoření  
cirkulace vzduchu

1 x 2 45 45 15 40 85 18 (24) 15 (20)

2 x 2 70 70 20 60 140 24 (36) 25 (30)

2 x 3 100 100 30 90 200 36 (54) 35 (45)

2 x 4 135 135 35 105 270 44 (66) 45 (55)

2 x 5 170 170 40 120 340 56 (84) 55 (70)

3 x 3 140 140 45 130 280 45 (81) 50 (65)

3 x 4 190 190 50 150 380 55 (99) 65 (80)

3 x 5 240 240 60 170 480 70 (126) 80 (100)

4 x 4 245 245 65 190 490 66 (121) 85 (100)

4 x 5 310 310 75 220 615 84 (154) 100 (130)

5 x 5 375 375 90 265 750 122 (182) 125 (155)

kolik čeHo Potřebujete?
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Velikost 
terasy 

Neviditelné připojení Viditelné připojení Nastavitelné terče a Distanční klín-kříž

potřebné množství a) potřebné množství a) potřebné množství a)

m x m Terasová úchytka T-Stick Dista lišta Terrassotec
4,0 mm pro Dista lištu

Hapatec 5,0 mm
Terrassotec 5,0 a 5,5 mm

Nastavitelné terče  
BASE-Line  b)

Pad pro vytvoření  
cirkulace vzduchu

1 x 2 45 45 15 40 85 18 (24) 15 (20)

2 x 2 70 70 20 60 140 24 (36) 25 (30)

2 x 3 100 100 30 90 200 36 (54) 35 (45)

2 x 4 135 135 35 105 270 44 (66) 45 (55)

2 x 5 170 170 40 120 340 56 (84) 55 (70)

3 x 3 140 140 45 130 280 45 (81) 50 (65)

3 x 4 190 190 50 150 380 55 (99) 65 (80)

3 x 5 240 240 60 170 480 70 (126) 80 (100)

4 x 4 245 245 65 190 490 66 (121) 85 (100)

4 x 5 310 310 75 220 615 84 (154) 100 (130)

5 x 5 375 375 90 265 750 122 (182) 125 (155)

Nivello 2.0

k vyrovNáNí výškovýcH rozDílů

Nivello 2.0 je vyrovnávací podložka určená pod  
eurotec nastavitelné terče série profi-line s-Xl, k 
vyrovnání malých sklonů, spádů a rozdílných úrovní  
na ploše určené k pokládce teras

vlastNosti

• uživatelsky příjemná manipulace
• flexibilně nastavitelný sklon

 ∙ minimální sklon: 0,5 %
 ∙ maximální sklon: 10 %
 ∙ nastavitelný sklon po 0,5 % 

• click-aretace nastvitelných terčů
• velká styčná plocha Nivella šetří spodní konstrukci  
   (např. při pokládce na střechy a balkóny)
• velká kontaktní plocha pro zajištění stability
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Jarní údržba terasy

Po zimě 1) vyčistěte od hrubých nečistot 2) připravte pro aplikaci 3) dobře promíchejte

4) naplňte vanu barvou 5) vymačkejte štětec přes mřížku 6) aplikujte po směru vláken 7) hotovo.

Aumex_RealDeck_KAT_AKT_0219_4.indd   51 01.03.19   9:31

jarní údržba terasy pomocí osMo terasové oleje
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