
DŘEVOPLASTOVÉ 
WPC systémy

Bez natírání

TERASY OBKLADY PLOTY



Dřevo nebo WPC
WPC neboli Wood Plastic Composite je 
unikátní materiál vyrobený z kombinace dřeva a 
polymerů, která se podílí na zajištění odolnosti a 
dlouhé životnosti.

WPC materiály mají velmi pestrou škálu využití. 
Díky perfektním vlastnostem jsou s oblibou 
používány na terasy u rodinných domů, kolem 
bazénů, v restauracích, hotelích, ale není 
výjimkou se s nimi setkat na dětských hřištích, 
chodnících, plotech a podobně.

Proč jsou ale WPC materiály takto oblíbené?

Je to tím, že oproti klasickému dřevu disponují 
mnoha výhodami. Jednou z těchto výhod 

Dřev
o WPC
ne bo

je úspora celkových nákladů. Pořizovací cena WPC materiálů je ve srovnání s běžným dřevem 
poněkud vyšší, nicméně do budoucna Vám odpadají veškeré náklady na jejich údržbu při zachování 
několikanásobně vyšší životnosti. 

Další velkou výhodou je bezesporu úspora času a starostí s pravidelnou údržbou. WPC materiály jsou 
zcela bezúdržbové, nemusíte je tedy každoročně natírat, lakovat ani impregnovat. 

WPC materiály mají oproti dřevu extrémně dlouhou životnost, proto Vám nabízíme záruku 7 let. 

Díky svým unikátním vlastnostem si WPC podlahy zachovávají svou původní barvu po mnohem delší 
dobu, než po jakou jsme zvyklí u dřevěných podlah.

U WPC materiálů nemusíte mít strach z dřevokazného hmyzu, jako je tomu v případě dřeva, které se 
musí pravidelně natírat a impregnovat, aby se tomuto problému zabránilo.

V případě  WPC systémů máte v porovnání s klasickým dřevem jistotu, že i za 10 let bude tento 
materiál vypadat stejně jako na začátku. 

Obrovskou výhodou je v neposlední řadě také velmi snadná montáž a šetrnost k životnímu prostředí. 



Obkladový systém G21 nalezne své využití všude tam, kde bychom použili klasické dřevěné 
palubky. Je jejich skvělou alternativou zejména při podbíjení střech a obkládání fasád bu-
dov.   Díky minimálním nárokům na údržbu odpadá nutnost nátěru fasád a s ním spojená 
komplikovaná stavba lešení. To vše, spolu s dlouhou životností a moderním designem činí 
tento systém stále více oblíbeným a využívaným.

Chcete-li si užít klidu a pohody ve společnosti rodiny a přátel na terase Vašeho domu, 
jsou terasy G21 tou správnou volbou.  Díky unikátním vlastnostem a dlouhé životnosti 
jsou vhodné k použití jako alternativa k dřevěným produktům na venkovních i střešních 
terasách, do zimních zahrad či pergol.

Jejich protiskluzový povrch je činí ideální volbou k bazénům i venkovním vířivkám. Elegantní 
drážkový design dodá Vaší terase dokonalý a nadčasový vzhled.

Plný plot G21 je vhodnou variantou pro ty, kdo nestojí o 
zvědavé pohledy kolemjdoucích a chtějí si dokonale vy-
chutnat klid svého domova. Plotová stěna v robustním 
provedení je zcela neprůhledná a zajišťuje svým majitelům 
dokonalé soukromí. Vysoká odolnost materiálu a z toho 
vyplývající dlouhá životnost plotu, bez nutné povrchové 
údržby, zajišťují svým uživatelům vysoký komfort. Varia-
bilita systému umožňuje rovněž vytvořit praktické zástěny 
zahradních pergol či bazénů.

Plaňkový plot G21 je pro svoji nadčasovost velice žádanou variantou oplocení domu. 
Celý systém poskytuje velkou variabilitu a tím umožňuje vytvořit širokou škálu zajímavých 
možností finálního provedení. Velmi jednoduchá montáž, elegantní vzhled a dlouhá život-
nost bez namáhavé a nákladné údržby jsou velmi ceněné výhody plaňkového plotu G21.

Plot patří k velmi výrazným prvkům každé zahrady, a proto by jeho výběru měla být věno-
vána odpovídající pozornost. Měl by respektovat charakter domu a jeho okolí a současně 
chránit naše soukromí.
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Obklady lze snadno šroubovat 
do libovolného roštu, například 
do střešních latí

13 (bez zámků) / 2,4 / 300 cm

14 / 2,4 / 200 -300-400 cm

13 / 2,4 / 300 cm 13 / 2,4 / 300 cm

4 / 3 / 300 cm

Eben Ořech Indický teak

Varianty

plotová plaňka 9 / 0,9 / 100-135 cm nosník planěk 4 / 3 / 300 cm

barva

Cumaru Eben
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