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TERASY
SIBIŘSKÝ MODŘÍN

Přátelský, živý, voňavý 

Struktura modřínu je bohatá na výrazné fládrování, což znamená zřetelnou strukturovanou kresbu 
letokruhů, která je přerušovaná kulatými suky. Svými barvami, které jsou od žlutobílé přes hnědou 
po červenohnědou, působí modřím mimořádně živě a přátelsky. V průběhu času terasa z modřínu 
poměrně výrazně tmavne. 

Modřín dorůstá do výšky 40 metrů. Vysoký podíl pryskyřice má vliv na charakteristickou vůni a z části i na 
vysokou odolnost vůči venkovním povětrnostním vlivům. Odolné jehličnaté dřevo odolává roky náladám 
počasí a přírody. Modřín má své kořeny v Evropě a to znamená, že je tato dřevina zajímavá pro terasy  
i z ekologického hlediska. Čím severněji modřín roste, tím menší má letokruhy a z tohoto důvodu 
má stabilnější dřevo a déle vydrží.

Sibiřský Modřín A/B

Číslo artiklu 55902 55902
Profil vlnka / hrubá drážka vlnka / vlnka
Tloušťka x šířka (mm) 28 x 145 27 x 140
Délka (m) 3 - 4 / 5 4 / 5
Třída odolnosti (EN 350-2) 3 3

Doporučené vruty kalená nerez 
nebo ocel A4

kalená nerez 
nebo ocel A4

Doporučená podkladní konstrukce Sibiřský modřín Sibiřský modřín
Rozteč podkladních hranolů (mm) 500 500
SKLADEM



 

THERMOBOROVICE

Moderní domácí pohodlí, pestrý vzhled

Termoborovice si zachovává pestrou kontrastní kresbu borovicové kulatiny se svojí typickou suko-
vitou kresbou. Jako křídla přerušují oválné suky v neuvěřitelné nepravidelnosti letokruhy. Borovice 
dorůstá do výšky 30 metrů. Čím severněji roste, tím užší jsou letokruhy. Díky termické úpravě má 
borovice karamelový barevný tón. Terasová prkna z termoborovice propůjčují Vaší terase moderní 
domácký a útulný výraz. Termickou úpravou se zvyšuje stabilita borovice a její životnost, proto je 
vhodná i pro použití v exteriéru. 

Vlivem slunečního záření a povětrnosti dostává termoborovice atraktivní, stříbrošedý vzhled. Při 
pravidelném ošetřování oleji si zachovává svoji hnědou varvu. Také co se ekologie týká, tak získává 
body, neboť pochází z kontrolovaných oblastí růstu v Evropě. 

Thermoborovice A/B

Číslo artiklu 55781 55781
Profil profil X antislip
Tloušťka x šířka (mm) 26 x 117 26 x 140
Délka (m) 3 - 4 / 5 3 - 5,4
Třída odolnosti (EN 350-2) 2 2
Doporučené vruty kalená nerez kalená nerez
Doporučená podkladní konstrukce Thermoborovice Thermoborovice
Rozteč podkladních hranolů (mm) 500 500
SKLADEM
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TERASY
THERMOJASAN

Elegantní vzhled, nápaditá kresba 

Termojasan si Vás získá svojí neuvěřitelnou kresbou. Jako rukou mistra malíře se formují linie 
letokruhů a vytvářejí vždy nové fascinující obrazy. Evropský jasan roste hlavně v centrální Evropě, 
ale vyskytuje se i v euroasijské zóně. Tento tuzemský listnatý strom roste do výšky až 35 metrů 
mýtní věk je v 60 až 100 letech. 

Termickým zpracováním se zhodnocuje kulatina na termojasan. Termojasan patří k dřevinám, 
které mají výbornou rozměrovou stabilitu a trvanlivost. Původně světlé dřevo s tmavším jádrem 
dostává termickou úpravou homogenní tmavou barvu v odstínu „Latte Macchiato“. V této barvě 
vyniknou kontury letokruhů. Termojasan se vyznačuje kompaktností a hladkostí povrchu, proto se 
po něm i příjemně chodí. I pokud zešedne, tak si udržuje svůj styl. Kulatinu pro terasová prkna  
z termojasanu nakupujeme výhradně z kontrolovaných oblastí růstu Evropy. Z tohoto důvodu 
získává termojasan body i z ekologického hlediska. 

Thermojasan

Číslo artiklu 55977
Profil profix 2
Tloušťka x šířka (mm) 21 x 100
Délka (m) 1,5 - 3,5
Třída odolnosti (EN 350-2) 1 - 2
Doporučené vruty kalená nerez + X klipy
Doporučená podkladní konstrukce Thermoborovice nebo Sibiřský modřín
Rozteč podkladních hranolů (mm) 500
SKLADEM

© Geinberg5 Private SPA Villas



 

SAPELLI

Přírodní lesk, příjemný vzhled

Stromy Sapelli, jejichž domovinou je Afrika, dorůstají do výšky 45 metrů i více. Po důkladném 
technickém sušení vykazuje toto dřevo z kontrolovaných oblastí růstu dobrou stabilitu. Podobné 
hodnoty dosahuje tato dřevina i v oblasti životnosti.

Čerstvě pořezané jádrové dřevo Sapelli vykazuje lososové zbarvení, které postupem času přejde 
v sytě červenohnědou barvu s charakteristickým leskem (porovnatelné s mahagonem). Vzhled 
této dřeviny působí, jako by měla šrafování, které bylo způsobené jemnými a krátkými tahy. Plocha 
působí elegantně a esteticky. Jemné póry textury dávají terasovým deskám ze Sapelli kompaktní 
a hladký povrch. 

Sapelli

Číslo artiklu 55950
Profil vlnka / hrubá drážka
Tloušťka x šířka (mm) 25 x 145
Délka (m) 2,5 - 4,8
Třída odolnosti (EN 350-2) 2 - 3
Doporučené vruty ocel A4
Doporučená podkladní konstrukce cinkovaný podkladní hranol - exotika
Rozteč podkladních hranolů (mm) 500
SKLADEM
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TERASY
TEAK

Vzdušná klasika s nápaditým vzhledem

Při myšlence na teak vznikají celkem příjemné asociace: od koloniálního fluida přes jižanský styl až 
po teplé letní noci. Teak pochází původně z monzunových oblastí jižní a jihovýchodní Asie. Patří 
k nejznámějším dřevinám, které jsou určeny nejen pro exteriér. Tato klasická terasová dřevina je 
skutečně ideální pro venkovní použití. 

Ušlechtilý teak je schopný okouzlit svojí trvanlivostí a přirozenou odolností, stejně tak i svým 
přesvědčivým estetickým zjevem. Teaková terasová prkna se svojí světlehnědou barvou se podo-
bají evropskému ořechovému dřevu. Působením slunečního záření dřevo tmavne. K charakteris-
tickým vlastnostem patří strukturovaná kresba, která poskytuje každé desce jedinečný charakter. 

Teak

Číslo artiklu 55957
Profil hladká / hladká
Tloušťka x šířka (mm) 21 x 115
Délka (m) na poptávku
Třída odolnosti (EN 350-2) 1
Doporučené vruty ocel A4
Doporučená podkladní konstrukce cinkovaný podkladní hranol - exotika
Rozteč podkladních hranolů (mm) 500
SKLADEM pouze na poptávku



 

BANGKIRAI

Klidný vzhled, pěkné barevné tóny

Stromy Bangkirai, které rostou především v Indonésii a jihovýchodní Asii, dosahují výšky 30 metrů 
a více. Toto dřevo, které je známé pod svým obchodním názvem Yellow Balau, se používá i v 
zemích původu ve venkovním prostředí. Také v Evropě je už dlouho známé svojí odolností vůči 
povětrnostním vlivům.  

Barvy jsou velmi proměnlivé, od světlehnědé po tmavohnědou, Bangkirai nemá téměř žádnou 
viditelnou kresbu. Terasová prkna Bangkirai mají jemnou strukturu a pórovitost.

Bangkirai PRIME

Číslo artiklu 55921
Profil vlnka / hrubá drážka
Tloušťka x šířka (mm) 25 x 145
Délka (m) 2,15 - 4,8
Třída odolnosti (EN 350-2) 2
Doporučené vruty ocel A4
Doporučená podkladní konstrukce cinkovaný podkladní hranol - exotika
Rozteč podkladních hranolů (mm) 500
SKLADEM
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TERASY
MASSARANDUBA 

Sytá červená z oblastí kontrolovaného růstu  

Nezaměnitelná barva: Terasové desky z Massaranduby se Vám zalíbí svou sytou tmavočervenou 
až tmavohnědou barvou. Massaranduba byla původně rozšířená v karibských a jihoamerických 
oblastech, dnes se pěstuje i v oblastech s kontrolovaným růstem.

Svým extrémně robustním charakterem je předurčena i na použití při stavbě železničních kolejnic  
a lodí. Z důvodu vysoké hmotnosti působí i na pohmat velmi robustně a pevně. Na čelních plochách mají 
však tato terasová prkna sklon ke vzniku trhlin. Massaranduba má jednu z nejvyšších trvanlivostí a patří  
k nejstálejším dřevinám na trhu. Dřevina má jemnou a pravidelnou strukturu. Svými výjimečnými  
a nápaditými vlastnostmi změní Massaranduba Vaši terasu na skutečný šperk.  

Massaranduba FAS

Číslo artiklu 55944
Profil vlnka / hrubá drážka
Tloušťka x šířka (mm) 25 x 145
Délka (m) 2,15 - 4,8
Třída odolnosti (EN 350-2) 1
Doporučené vruty ocel A4
Doporučená podkladní konstrukce cinkovaný podkladní hranol - exotika
Rozteč podkladních hranolů (mm) 500
SKLADEM



 

IPE

Hladký povrch, vysoká odolnost 

Ipe je velmi trvanlivá, rozměrově stálá a mechanicky zatížitelná dřevina. Pochází z jižní Ameriky  
a díky těmto vlastnostem bezchybně propůjčí na dlouhý čas hladký vzhled terasové podlaze.

Strom dorůstá do výšky téměř 30 metrů a zpravidla je až do výšky 20 m bez větví. Čerstvé já-
drové dřevo je světle žlutohnědé a později tmavne na tmavohnědou či olivovou barvu. Jednotlivé 
desky se od sebe barevně poměrně výrazně liší. Vysoká hustota a jemná textura předurčují toto 
vysloveně hladké dřevo pro terasové desky.

Ipe FAS

Číslo artiklu 55922
Profil vlnka / hrubá drážka
Tloušťka x šířka (mm) 21 x 145 / 140
Délka (m) 2,15 - 4,8
Třída odolnosti (EN 350-2) 1
Doporučené vruty ocel A4
Doporučená podkladní konstrukce cinkovaný podkladní hranol - exotika
Rozteč podkladních hranolů (mm) 500
SKLADEM
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WPC
TERASY



 

UPM
PROFI TERASY

HNĚDÁ  01 

ČERNÁ  02

ŠEDOZELENÁ  03

PERLEŤOVĚ STŘÍBRNÁ  04 

ŠEDÁ  05 

BÉŽOVÁ  06 

KAŠTANOVÁ HNĚDÁ  07 

SKLADEM
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TERASY
WPC
UPM ProFi Terasy

Biofore UPM 
společnost, mezinárodní skupina se sídlem ve Finsku, která zpracovává obnovitelné suroviny. UPM ProFi, 
recyklovatelný kompozitní materiál z dřevěných vláken a plastů kombinuje technické inovace a udržitel-
nost. UPM ProFi desky jsou vyráběny ve výrobních areálech ve Finsku a Německu. 

Ekologická surovina, svěží barvy
Ve Finsku se vyvíjí WPC (kompozit ze dřeva a plastu) ve společnosti UPM pod obchodním názvem UPM 
ProFi. Důležitými součástmi, které zaručují dlouhou životnost materiálu ve venkovním prostředí jsou poly-
propylen a papír (celulóza, v podstatě přebytky nálepek z produkce firmy UPM). Produkty UPM ProFi jsou 
kompletně recyklovatelné. Všechny prvky tohoto materiálu jsou šetrné k životnímu prostředí. PVC nebo 
jiné škodlivé chemikálie se při výrobě nepoužívají. Firma UPM získala za svůj inovativní materiál renomova-
nou cenu Green Good Design™.

Trvale pěkný
UPM ProFi inovativní terasový program společnosti UPM se vyrábí v několika svěžích barvách. Díky odol-
nému povrchu, stálým barvám a rozměrové stabilitě je UPM ProFi terasa ideální pro zahradí terasy, restau-
race, olemování bazénů, paluby lodí. 
Oboustranně profilované terasové dílce vypadají i po letech výborně, zatímco údržba terasy je minimální. 
Tento kompozitní materiál je kompletně bez ligninu (molekula dřeva, která způsobuje šednutí). Povrch UPM 
ProFi není pórovitý. Tekutiny, jako víno, olej a jiné jdou jednoduše z povrchu setřít. Chůze na boso je po této 
terase příjemná, protože se u těchto terasových prken netvoří žádné třísky a ani praskliny.

Systém
Díky komorovému profilu je tento produkt velmi odolný, kabely je možno vést skrytě v komůrkách 
profilu. Všechny díly jsou vyráběny velmi přesně. To redukuje odřezky a umožňuje rychlou poklád-
ku. UPM je možno řezat a obrábět běžnými nástroji na dřevo. Terasová prkna se velmi snadno spojují  
s podkladními hranoly pomocí T-Clip systému. 

Číslo artiklu 55960 55962 55964 55964

Popis UPM terasový 
profil

UPM podkladní 
hranol UPM krycí lišta UPM ukončovací / 

schodový profil
Tloušťka x šířka (mm) 28 x 150 40 x 60 12 x 66 68 x 110
Délka (m) 4 4 4 4
SKLADEM

Číslo artiklu 55968 55968 55968

Popis UPM profi klip UPM hliníková lišta UPM gumová 
těsnící páska

Tloušťka x šířka (mm) 22 x 63 22 x 26 12,5 x 11,5
Délka (m) 4 50
Množství (ks) 100 1 1
SKLADEM

Cena Green Good Design™ byla 
udělena muzeem „The Chicago 
Athenaeum“ a Evropským cent-
rem pro architekturu, umění design  
a urbanistické studie. 

GREEN 
AWARD



 

CEDR 02

TIMBER
TECH

TWINFINISH

ŠEDÁ  01 

SKLADEM
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TERASY
WPC
TIMBERTECH TWINFINISH

Mnohostranně použitelný, příjemný na dotek 

TwinFinish má hned dvě nejlepší stránky, díky nimž nabízí velký počet různých variant použití. Výrazně pro-
tiskluzový povrch VertiGrainTM  se vyznačuje autentickým vzhledem dřeva s viditelnou, takřka přírodní kresbou. 
Druhá strana prken TwinFinish je provedena s elegantním jemným drážkováním. Protože lze prkna pokládat 
z obou stran, je možné kombinací jejich dvojího povrchu vytvářet zajímavé kontrasty, které terase propůjčí 
nepřehlédnutelný a nezaměnitelný charakter.

Zatímco kartáčovaný povrch VertiGrain se uplatňuje na terasách, využívá se druhá strana prken TwinFinish 

pro integrované stylové prvky, jako jsou lavičky, boxy apod. 

  Z obou stran použitelné k pokládce i zástavbě: prkna TwinFinish nabízejí velkou variabilitu.

  Bez viditelných šroubů při pokládce se skrytými komponenty CONCEALoc®.

  K dostání ve dvou barvách: Šedá a Cedr

  Rozměry: 25 mm x 136 mm x 4 880 mm.

  25 let omezená záruka při použití v bytové výstavbě.

Dodržujte prosím pokyny výrobce pro pokládku na www.timbertechoesterreich.at.

Číslo artiklu 55703
Popis Timbertech TwinFinish terasové prkno
Tloušťka x šířka (mm) 25 x 136
Délka (m) 4,88 
Doporučená podkladní konstrukce Thermoborovice nebo UPM podkladní hranol
SKLADEM

Číslo artiklu 55707 55707

Popis Timbertech 
Concealoc klipy

Timbertech 
Concealoc klipy

Množství (ks) 175 900
SKLADEM



 

TEAK  01 

OŘECH  02

LEGACY

TERRAIN

TROPICAL

ASHWOOD  02

MOCHA  01

SILVER MAPLE  01

BROWN OAK  02
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WPC
TIMBERTECH LEGACY, TROPICAL A TERRAIN 

Číslo artiklu 55708 55702 55704

Popis Timbertech Legacy 
terasové prkno

Timbertech Earthwood
Evolution terasové prkno

Timbertech Terrain
 terasové prkno

Tloušťka x šířka (mm) 24 x 136 24 x 136 24 x 136
Délka (m) 4,88 4,88 4,88 
Doporučená podkladní 
konstrukce Thermoborovice Thermoborovice Thermoborovice

Číslo artiklu 55707 55707

Popis Timbertech 
Concealoc klipy

Timbertech 
Concealoc klipy

Množství (ks) 175 900

Pevné na dotek, přírodní vzhled
TimberTech Legacy, Tropical (Earthwood Evolution) a Terrain poskytují nebývalou odolnost proti poškrábání, 
proti tvorbě skvrn a proti vyblednutí. Design je v přírodních tónech dřeva s realistickou strukturou. Díky ochranné 
vrstvě z polyetylenu terasové profily daleko lépe odolávají povětrnosti. Výrobce poskytuje záruku 25 let na tvorbu 
skvrn a vyblednutí. 

Jednoduchá pokládka, skryté kotvení 
Pokládka profilů TimberTech je jednoduchá a nepotřebujete žádně speciální nástroje. Při použití klipů CONCEA-
Loc nejsou vidět žádné vruty. Doporučujeme podkladní hranoly z termicky upravené borovice tloušťky minimálně 
38 mm. 

 Legacy: nadčasové přírodní barvy, vzhled jako ručně opracované dřevo

 Tropical: barvy tropických dřevin, textura dřeva

 Terrain: cenově výhodně, elegantní zemité barevné odstíny

Při instalaci postupujte dle pokynu na www.timbertech.com nebo www.timbertechoesterreich.at
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TERASY
FUNDERMAX
MAX EXTERIOR HEXA

Přednosti povrchu „ Hexa“ kompaktních desek Max Exterior:

 bezúdržbový

 bez třísek

 vysoce kvalitní a dlouhověký

 protiskluzový

 nosný

 vysoce pevnostní

 rozestup podkladní konstrukce až 800 mm

 odolný vůči povětrnostním vlivům, mrazuvzdorný

 

DESKY JSOU VYRÁBĚNY

 Vrchní strana dekor v povrchu NH (Hexa NT - protiskluzový povrch)      

 Spodní strana dekor v povrchu NT

 Koeficient protiskluznosti dle DIN 51 130 R10

 Tloušťka: oboustranné provedení  - 12, 15, 16, 18, 20 mm

 Základní formát: XL - 4100 x 1854 mm

 Při požadavku na přesné přířezy je nutné formátování. Každý řez zmenšuje výrobní formát o cca 10 mm.

 Možnost dodávky již naformátovaných desek dle přesně zadaných rozměrů (pouze pravoúhlé řezy) 

 Odolnost vůči povětrnostním vlivům dle EN ISO 4892-2, 3000 hod., stupeň 1-5  >3 (požadavek normy) 4-5 Max Exterior

 Odolnost vůči UV záření (světlostálost) dle EN ISO 4892-3, 1500 hod., stupeň 1-5  >3 (požadavek normy) 4-5 Max Exterior

 Od 1ks  = žádné minimální množství

 Dodací termín: 4-5 týdnů

 Infolinka: 602 754 435, kompakty@jafholz.cz    

Max Exterior kompaktní desky s povrchem „ Hexa “ jsou podlahové desky opatřené protiskluzovým povrchem odolným vůči 
povětrnostním vlivům. Barevné provedení povrchu desek můžete plánovat a vybírat z celé škály dekorů  kolekce Max Exterior :
COLOUR, NATURE, MATERIAL, AUTHENTIC.

 možnost skrytého nebo viditelného uchycení

 systémová montáž = rychlá pokládka

 možné šikmé řezy

 opracování pomocí standardních dřevoobráběcích nástrojů

 plný profil = žádné uzavírání čela profilů

 nízká spotřeba montážního materiálu

 možnost zabudování osvětlení do podlahy

 



 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY

03 STAVITELNÉ PATKY

 Artiklové číslo Popis Výškový rozsah Balení Skladem

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

55013/0178 TERASOVÁ PODPĚRA TP-A 30 - 45 mm 1

55013/0179 TERASOVÁ PODPĚRA TP-B 45 - 70 mm 1

55013/0180 TERASOVÁ PODPĚRA TP-C 70 - 120 mm 1

55013/0181 TERASOVÁ PODPĚRA TP-D 120 - 220 mm 1

55013/0199 SAMONIVELAČNÍ HLAVICE 1

01 VRUTY
 Artiklové číslo Popis Rozměr

(mm)
Množství Skladem

55013/0100 VRUT RAPI-TEC TX15 kalená nerez C 4  x  40 250

55013/0102 VRUT RAPI-TEC TX15 kalená nerez C 4  x  50 250

55013/0115 VRUT RAPI-TEC TX25 kalená nerez C 5  x  50 200

55013/0110 VRUT RAPI-TEC TX25 kalená nerez C 5  x  60 200

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 vyrovnání nerovností podkladu

02 VRTÁK
 vhodné pro vruty 5 a 5,5 mm 

 vhodné pro předvrtání dřeva, vrták díky svému tvaru rovněž vyfrézuje do dřeva prostor pro hlavu vrutu

 Artiklové číslo Popis Rozměr
(mm)

Množství Skladem

55013/0270 STUPŇOVITÝ VRTÁK 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
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TERASY

04 SKRYTÉ KOVÁNÍ  A DOPLŇKY

Artiklové číslo Popis Rozměr
(mm)

Množství Skladem

55481/5005 Plastový X klip 200

55011/0108 DIELEN FIX II DF 17 A2 , SKRYTÉ 
KOVÁNÍ 300 300

55011/0109 DIELEN FIX II DF 22 A2, SKRYTÉ 
KOVÁNÍ 300 50

55013/0185 Terasová lišta 13 x 16 x 730 50

 

O možnosti použití jednotlivých typů se informujte na nejbližší pobočce JAF HOLZ.

05 PODKLADNÍ KONSTRUKCE

Artiklové číslo Popis Rozměr
(mm)

Délka
(m)

Skladem

55895 Sibiřský modřín
vroubkovaný 40 x 70 / 45 x 68 4 a 5

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

55781 Thermoborovice
SHP 42 x 68 2,7 - 4,2

55826 Tvrdá exotická dřevina
Cink 45 x 70 3,66 a 4,58

K evropským dřevinám, exotickým dřevinám nebo termicky upraveným dřevinám 

6
23



 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA TERAS
ADLER

 Artiklové číslo Popis Balení Skladem

55017/0001 Pullex Adler JAVA 
Světle hnědý 750 ml

55017/0002 Pullex Adler JAVA 
Světle hnědý 2,5 L

55017/0003 Pullex Adler KONGO 
Tmavě hnědý 750 ml

55017/0004 Pullex Adler KONGO 
Tmavě hnědý 2,5 L

55017/0005 Pullex Adler 
Modřín 750 ml

55017/0006 Pullex Adler 
Modřín 2,5 L

01 OLEJE

02 ČISTIČ DŘEVA
 Artiklové číslo Popis Balení Skladem

55017/0016 ČISTIČ - odšeďovač 1 L
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TERASY

ADLER – PRACOVNÍ POSTUPY















Zašedlé nebo lehce 
znečistěné dřevo.

Znečištěné dřevo.

Znečištění olejem 
(starý olej  

na prknech).

Ochrana 
nového dřeva.

PROBLÉM?

PROBLÉM?

PROBLÉM?

PROBLÉM? KROK 1

Odšeďovač Adler

Dřevo se zbaví šedi,  
vyčistí, otevřou se póry.

KROK 1

Odšeďovač Adler

Dřevo se zbaví šedi,  

vyčistí, otevřou se póry.

KROK 1

Odšeďovač Adler

Drevo sa zbaví šedi,  
vyčistí, otvoria sa póry.

KROK 1
Adler

Olej se usadí do pórů,  
díky pigmentu chrání dřevo 

před zešednutím.

KROK 2
Adler

Olej se usadí do pórů,  
díky pigmentu chrání 

dřevo před zešednutím.

KROK 2
Adler

Olej se usadí do pórů,  
díky pigmentu chrání dřevo 

před zešednutím.

KROK 2
Adler

Olej se usadí do pórů,  
díky pigmentu chrání dřevo 

před zešednutím.

TERASY



 

MONTÁŽE
DŘEVO – DŘEVO

01 DŘEVO – DŘEVO  VIDITELNÉ ŠROUBOVÉ SPOJE (DISTANČNÍ LIŠTA)

POPIS:

1. Prkno

2. Vrut Terrassotec

3. Terasová lišta 

4. Terasový vrut 
4 x 40

5. Dřevěný podkladní hranol 

6. Nosná podložky

  (výškově stavitelná patka)

2

3

4

5

6

1

5

02 DŘEVO – DŘEVO 03 DŘEVO – DŘEVO NEVIDITELNÉ SEŠROUBOVÁNÍ (PROFIX 2)

POPIS:

1. Prkno

2. Profix 2 (klip X)

3. Terasový vrut 
4 x 40

4. Dřevěný podkladní hranol

5. Výškově stavitelná patka 
(nosná podložka)2

3

4

1
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TERASY

Spotřeba materiálu na m2

01 DŘEVO – DŘEVO

Terasové prkno 8 BM 1

Vruty Terrassotec 40 KS 1,2

Terasová lišta 3,5 KS 2

Vrut do terasové lišty 
4 x 40 10 KS 2

Podkladní hranol 2,5 BM 2

Gumová podložka 6 KS 2,3

VZOROVÝ VÝPOČET 

Základem pro tento výpočet je prkno o šířce 120 mm.
Údaje o množství slouží pouze k hrubé orientaci, neboť hodnoty platné pro vaši terasu závisí na šířce a tvaru terasy. 

POPIS MONTÁŽE
Jedná se o solidní montáž terasy. Jak distanční lišta, tak nos-
ná plocha představují konstrukční ochranu dřeva použitého při 
stavbě terasy. Použitím distanční lišty je zaručeno proudění vzdu-
chu kolem prkna a podkladní konstrukce – díky tomu nedochází 
k hromadění vlhkosti. Nosné podložky zabraňují přímému 
kontaktu s podkladem a kromě toho tlumí kročejový hluk. 

Podle typu dřeva se k sešroubování dřevěných prken používají 
nerezové vruty. Pravidlem pro stanovení délky šroubů je 2,5 
násobek tloušťky prkna, přičemž je třeba zohlednit výšku 
distanční lišty (2,5 x tloušťka prkna + výška distanční lišty).  
V každém případě se doporučuje prkna předvrtat. 

1 při šířce prkna 120 mm
2 při vzdálenosti podkladních hranolů cca 400 mm; výpočet: 
vzdálenosti mezi podkladními hranoly = 20 x tloušťka prkna 

3 při vzdálenosti opěrných bodů cca 500 mm (doporučeno pro dřevěnou podkladní konstrukci)

Spotřeba materiálu na m2

02 DŘEVO – DŘEVO

Terasové prkno 8 BM 1

Profix 2 (klip X) 20 KS 1,2

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

Podkladní hranol 2,5 BM 2

Spodní konstrukce 6 KS 2,3

POPIS MONTÁŽE
Díky systému Profix 2 lze termo prkna (borovice, jasan) 
spojovat bez viditelného sešroubování. Klip Profix 2 se 
přišroubuje se sklonem přibližně 45 stupňů k podkladnímu 
hranolu. Proto je tento systém upevnění použitelný pouze u 
podkladní konstrukce z dřevěných hranolů (NELZE použít u 
hliníkových podkladních hranolů). 

Pomocí výškově stavitelných patek lze realizovat výše 
položené terasy, což vede k dobrému odvětrávání terasy a 
zajištění její dlouhé životnosti. Pomocí stavitelných patek lze 
také rychle a jednoduše nastavit optimální sklon terasy. 

1 při šířce prkna 120 mm
2 při vzdálenosti podkladních hranolů cca 400 mm; výpočet: 
vzdálenosti mezi podkladními hranoly = 20 x tloušťka prkna 

3 při vzdálenosti opěrných bodů cca 500 mm (doporučeno pro dřevěnou podkladní konstrukci)

VZOROVÝ VÝPOČET

Základem pro tento výpočet je prkno o šířce 120 mm.
Údaje o množství slouží pouze k hrubé orientaci, neboť hodnoty platné pro vaši terasu závisí na šířce a tvaru terasy.



 

MONTÁŽE
DŘEVO – DŘEVO
WPC – TIMBERTECH

03 DŘEVO – DŘEVO NEVIDITELNÉ SEŠROUBOVÁNÍ (IGEL V2)

POPIS:

1. Prkno

2. Klip DielenFix

3. Dřevěný podkladní hranol 

2

3

1

01 TIMBERTECH – DŘEVO  CONCEALoc

POPIS:

1. Prkno TimberTech

2. CONCEALoc včetně šroubu

3. Dřevěný podkladní hranol 

4. Nosná podložka 

 (výškově stavitelná patka)

5. Krycí lišta

2

3

5

4

1
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TERASY

Spotřeba materiálu na m2

03 DŘEVO – DŘEVO

Terasové prkno 8 BM 1

Igel V2 Winkelkralle 20 KS 1,2

Podkladní hranol 2,5 BM 2

Gumová podložka 6 KS 2,3

POPIS MONTÁŽE 
Systém DielenFix je varianta neviditelného upevnění 
dřevěných teras na dřevěné podkladní konstrukci. Systém 
umožňuje dilataci prkna a je vhodný i pro většinu exotických 
dřevin. Klipy DielenFix se montují na rubovou stranu prken. 
Pro více informací kontaktujte nejbližší pobočku JAF HOLZ.

1 při šířce prkna 120 mm
2 při vzdálenosti podkladních hranolů cca 400 mm; výpočet: 
vzdálenosti mezi podkladními hranoly = 20 x tloušťka prkna 

3 při vzdálenosti opěrných bodů cca 500 mm (doporučeno pro dřevěnou podkladní konstrukci)

Spotřeba materiálu na m2

02 TIMBERTECH - DŘEVO
(CONCEALoc)

WPC TimberTech 
počet prken 7 BM

WPC krycí lišta BM 1

Kování CONCEALoc 
vč. šroubu 17,5 KS 2

Podkladní hranol 2,5 KS 2

Gumová podložka 6 STK 4

1 podle potřeby
2 při vzdálenosti podkladních hranolů cca 400 mm – doporučeno výrobcem 
4 při vzdálenosti opěrných bodů cca 500 mm (doporučeno pro dřevěnou podkladní konstrukci)

POPIS MONTÁŽE  
Pomocí čelistí CONCEALoc lze prkna TimberTech neviditelně 
spojovat s dřevěnými podkladními konstrukcemi. Klip se 
přišroubuje k podkladnímu hranolu v úhlu 45 stupňů. Tento 
systém funguje pouze u dřevěných podkladních konstrukcí 
(NELZE použít u hliníkových podkladních hranolů). 

Podle množství kusů v balení (volné šrouby 175 kusů, zá-
sobník šroubů 900 kusů) lze šrouby sloužící k upevnění 
čelistí CONCEALoc přišroubovat (šrouby) nebo nastřelit 
pistolí (zásobník šroubů). Nosné podložky zajišťují tlumení 
kročejového hluku na terase. Sortiment TimberTech nabízí 
díky bočním lištám skvělé řešení bočního zakončení teras.



 

MONTÁŽE
WPC – UPM

01 UPM – WPC  ALU-RAIL

POPIS:

1. UPM ProFi Deck

2. Hliníková lišta

3. Terasový šroub ZP   
4 x 40

4. Podkladní konstrukce 
WPC (hliník, dřevo)

5. Nosná podložka

6. Schodový profil

7. Krycí lišta 

6

4

2

3 7

5

1

02 UPM – WPC  CLIP

POPIS:

1. UPM ProFi Deck

2. Profi klip 

3. Podkladní konstrukce WPC

4. Nosná podložka

5. Schodový profil

6. Krycí lišta

4

5

6

1

2

3
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TERASY

Spotřeba materiálu na m2

01 UPM - WPC
(hliníková lišta)

WPC UPM ProfiDeck 
počet prken 6,5 BM

WPC krycí lišta BM 1

WPC schodový profil BM 1

WPC podkladový hranol 2,5 BM 2

Hliníková lišta 6,5 BM 2

Vrut do terasové lišty 
4 x 40 16,5 KS 2

Gumová podložka 13 KS 5

VZOROVÝ VÝPOČET

Údaje o množství slouží pouze k hrubé orientaci, neboť hodnoty platné pro vaši terasu závisí na tvaru terasy.

1 je nach Bedarf
2 bei einem Unterkonstruktionsabstand von ca. 400 mm - vom Hersteller empfohlen 
5 bei einem Stützpunkt-Abstand von ca. 200 mm - vom Hersteller empfohlen

POPIS MONTÁŽE 
Struktura systému ProFi Deck od firmy UPM nabízí dokonalé 
řešení propracované do nejmenších detailů. Díky upevnění 
pomocí hliníkové lišty je možné vytvořit kompaktní povrch. 
Hliníková lišta se připevňuje k podkladní konstrukci pomocí 
terasových šroubů ZK s vrtáčkem.  

Patentovaný schodový profil představuje optimální 
zakončení terasy v podélném i příčném směru. Díky němu 
lze opticky příjemným způsobem zakončit i několik schodů. 
Kromě použití schodového profilu lze terasu zakončit 
alternativně také pomocí krycí lišty. Podkladní hranoly WPC 
jsou k dostání v barvách příslušného sortimentu ProFi Deck 
a představují dobré a trvalé řešení nosné konstrukce terasy. 

Spotřeba materiálu na m2

02 UPM - WPC
(klip)

WPC UPM ProfiDeck 
počet prken 6,5 BM 

WPC krycí 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 podle potřeby
2 při vzdálenosti podkladních hranolů cca 400 mm – doporučeno výrobcem  
5 při vzdálenosti opěrných bodů cca 200 mm – doporučeno výrobcem 

POPIS MONTÁŽE 
Pomocí systému UPM ProFi lze schodové profily montovat 
i příčně k prknům. Upevnění této varianty vyžaduje použití 
Profi klipů, které jsou k dostání v příslušných barvách. Na-
víc se na okrajích pokládá druhá podkladní konstrukce, aby 
schodový profil ležel stabilně a mohl být připevněn. 



 

DOPORUČENÍ PRO POKLÁDKU 

ca. 2 % Gefälle

01 VÝBĚR DŘEVA A MATERIÁLU

Při výběru materiálu je třeba klást velký důraz na kvalitu dřeva. Různé druhy dřeva se liší svou 
životností, technickými parametry a vzhledem. Před položením terasových prken by měla být 
pomocí elektronického měřiče zjištěna vlhkost dřeva, jelikož se může měnit v závislosti na počasí 
(léto, zima) od méně než 10 do 25 procent. V závislosti na stupni vlhkosti, druhu dřeva a šířky 
prken je nutné ponechat mezi prkny větší či menší mezeru. Vzdálenost při vlhkosti 16 procent by 
měla odpovídat minimálně 6 procentům šířky prkna. 

Kalkulace množství (příklad výpočtu)
Terasová prkna 1 m² = 1 / šířka prkna v m 1 / 0,145 m = 6,89 cca 7 běžných metrů / m²

Podkladní konstrukce 1 m² = 1 / doporučená vzdálenost podkladních hranolů v m 1 / 0,4 m = 2,5 cca 2,5 běžných metrů / m²

Vruty 1 m² = 2 šrouby x běžný metr prkna Deck x běžný metr podkladního hranolu 2 x 7 x 2,5 = 35 cca 36 ks / m²

Skrytý spoj 1 m² = upevňovací prostředek x běžný metr prkna x běžný metr podkladního hranolu 1 x 7 x 2,5 = 17,5 cca 18 ks / m²

02 PODKLAD

Při úpravě podkladu (betonová deska, bodové základy atd.) musí být zajištěno, že vlhkost na te-
rase, pod ní a pod podkladní konstrukcí bude rychle odváděna pryč. Toho lze docílit 2procentním 
spádem podkladu resp. pomocí výškově nastavitelných patek nebo nosných podložek. Pomocí 
netkané textilie proti kořenům lze utlumit růst plevele pod terasou. 

 

Třída Označení Životnost Druh dřeva

I velmi trvanlivé > 25 let Teak, Massaranduba, Ipé, Thermo-Jasan, ...

II trvanlivé 15-25 let Thermo-Borovice, Sapelli, Bangkirai, Africký Teak, ...

III průměrně trvanlivé 10-15 let Modřín, Douglaska

IV málo trvanlivé 5-10 let Smrk, Jedle

V netrvanlivé < 5 let Javor, Buk
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≤ 50 mm

≤ 20 x Dielenstärke 50-100 mm

≥ 70 mm

�

≥ 7 mm

UPOZORNĚNÍ:

Dřevo je přírodní produkt – vlastnosti odpovídající této v přírodě vyrostlé surovině nebo typické pro určitý 

druh dřeva proto nejsou vadou, například: 

  zešednutí neošetřeného povrchu 

  rozdíly v barevnosti 

  vznik trhlin a třísek na povrchu v důsledku pracování dřeva

  zkroucení nebo deformace v důsledku točivého růstu

  smolníky nebo kapky pryskyřice u dřeva některých jehličnanů jako například borovice a modřínu

  zdrsnělá místa způsobená anomáliemi v růstu

  drobné dírky u tvrdých dřev jako např. bangkirai a massaranduba způsobné dřevokazným  
hmyzem napadajícím živé dřevo

03 PODKLADNÍ KONSTRUKCE 

Při stavbě podkladní konstrukce je třeba dodržet minimální výšku 70 mm, aby bylo zajištěno 
potřebné odvětrávání terasy. Podkladní konstrukce musí být navíc dostatečně robustní, aby 
dokázala odolat změnám způsobeným bobtnáním a sesycháním prken. Vzdálenost mezi pod-
kladními hranoly by měla být maximálně 20násobkem tloušťky prken a v místech, kde se prkna 
vzájemně dotýkají, by měla být podkladní konstrukce dvojitá. Dále se doporučuje, aby plocha, 
kterou přiléhají prkna k podkladní konstrukci, byla malá, což usnadní osychání kontaktní plochy. 
V případě, že prkna dosedají na podkladní konstrukci plochou větší než 50 mm, doporučujeme 
konstrukční opatření, jako je použití distanční lišty, distančního klipu atd. 

04 UPEVNĚNÍ 

Jsou-li prkna terasy upevňována viditelně, je nutné použít alespoň 2 vruty na jeden podkladní 
hranol. Délka šroubu by měla být nejméně 2,5násobkem tloušťky prkna a vruty by měly být z 
nerezové ušlechtilé oceli nebo stejně kvalitní nerezové oceli. Abyste zamezili vzniku trhlin, je třeba 
díry předvrtat vrtákem tak, aby se hlava vrutu dostala s povrchem prkna do jedné roviny. Přitom 
je třeba dodržovat dostatečnou vzdálenost od okraje prkna. 

05 ÚPRAVA POVRCHU 

Pokud je vlivům počasí vystaveno dřevo, jehož povrch nebyl nijak upraven, změní se jeho barva  
a struktura povrchu. Po několika málo měsících se barevný tón neošetřeného dřeva změní v šedou  
a v důsledku kolísání vlhkosti se začnou na povrchu vytvářet trhliny. Použití terasových olejů umožňuje 
individuální volbu barvy terasových prken a zabrání zešednutí dřeva resp. ho oddálí. Poskytuje rovněž 
ochranu před UV-zářením a redukuje vsakování vlhkosti, takže se snižuje riziko vzniku trhlin ve dřevě. 

06 OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBA 

Při údržbě terasy je nutné v závislosti na vlivech prostředí alespoň jednou ročně zkontrolovat 
změny a eventuálně vzniklé závady. Čištění terasy je vzhledem k její dlouhé životnosti mimořádně 
důležité a nezbytné. Ve většině případů postačí použití vodovodní hadice a kartáče. Pokud jsou 
však prkna znečištěna hrubšími nečistotami, doporučujeme – podle stupně znečištění – produk-
ty z našeho sortimentu. 

Při aplikaci dodržujte pokyny výrobce.

Výše uvedená upozornění se vztahují k informacím o pokládce vydaným svazem VEH a Holzforschung 
Austria (HFA) – „Terasové desky ze dřeva“. 

7 mm

50-100 mm

vorbohren

15 mm

tl. prkna

předvrtání



 

POZNÁMKY
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Barvy nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.

D Ř E V O  J E  N Á Š  S V Ě T

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.

č. 2        3/2017


