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terasy

ploty

zábradlí

Zahrada bez starostí

TERASY

line

Kvalitní, odolná a skvěle vypadající terasa je přáním snad
každého majitele nemovitosti. A přání jsou od toho, aby se plnila.
S terasami NEXTWOOD® si je nyní můžete splnit i Vy. Přinášíme Vám
materiál nové generace, který díky svému unikátnímu složení (50 % dřeva,
38 % kvalitních HDPE polymerů a 12 % ekologických aditiv pro odolnost
proti UV záření, stárnutí a houbám) vyniká svými technickými vlastnostmi,
vysokou odolností vůči vnějším podmínkám a terasám dodává dokonalý
a originální vzhled.

žádná údržba a nátěry
přirozený vzhled pravého dřeva
dlouhá životnost
maximální odolnost

PROVEDENÍ A BARVY
Terasová sedmikomorová prkna jsou masivní a oboustranná, z jedné strany s elegantní 3D strukturou ve věrné imitaci dřeva,
z druhé strany se zaoblenými 3D drážkami odolnými proti oděru. Až Vás jednou bude motiv povrchu Vaší terasy nudit, můžete
prkna otočit a užívat si její nový vzhled.
Terasová prkna Nextwood byla testována a certifikována v Institutu pro testování a certifikaci, a.s. ve Zlíně.

olše

třešeň

šedá

wenge

povrch 3D motiv dřeva

povrch 3D drážky

detail jedné strany – 3D motiv dřeva

detail druhé strany – 3D drážky

150 mm

25 mm

26 mm

50 mm

Terasové prkno

Podkladový hranol

MONTÁŽ
Pokládka teras NEXTWOOD® je velice snadná a zvládne ji každý domácí kutil. Potřebovat budete pouze běžné nářadí pro práci
se dřevem. Důrazně však upozorňujeme na dodržování montážního návodu, ve kterém je pokládka podrobně popsaná. Pokud
si na pokládku přesto netroufnete, rádi Vám doporučíme odbornou montážní firmu.

přehled prvků

název

rozměr

barva

Terasové prkno

150 × 25 × 2 000 mm
150 × 25 × 4 000 mm

olše, třešeň,
šedá, wenge

Podkladový hranol

50 × 26 × 2 000 mm

wenge

Lemovací lišta

70 × 12 × 2 000 mm

olše, třešeň,
šedá, wenge

Spojovací klip

50 × 30 × 14 mm

nerezová ocel

Startovací klip

42 × 40 × 13 mm

nerezová ocel

Ukončovací klip

32 × 46 × 18 mm

nerezová ocel

Samořezný vrut

4 × 20 mm

nerezová ocel

Pryžová podložka

3 mm / 5 mm / 10 mm

černá

PLOTY
Plot nemusí nutně sloužit pouze jako předěl od Vašich
sousedů, ale může být zároveň krásný a dotvářet tak celkový
výraz Vašeho domu.

plotovky dodáváme od 1 ks,
nenutíme Vás kupovat
celá obchodní balení
možnost úpravy
plotovek seříznutím

Ploty NEXTWOOD® Vám však nabízí ještě něco navíc – velice dlouhou
životnost bez nákladné a časově náročné údržby. Jednoduchou montáž
zvládne každý, ať už se rozhodnete plotovky instalovat na originální
sloupky z WPC nebo na Vaše vlastní. Veškeré prvky jsou vyráběny z velice
kvalitního WPC materiálu, který odolá i těm nejnáročnějším podmínkám.

PROVEDENÍ A BARVY
Plotovky si můžete vybrat ve dvojím provedení. Širší plotovky s povrchovou úpravou v imitaci dřeva jsou dodávány v moderním
oboustranném provedení s 3D motivem dřeva. Působí velmi elegantně a přitom přirozeně. Užší plotovky jsou oboustranně
kartáčované a z jedné strany mají drážky. Tyto plotovky zaujmou především svým čistým a jednoduchým designem, který se
dá uplatnit prakticky kdekoliv. Plotovky jsou zakončeny pravoúhlým seříznutím, na vyžádání lze objednat úpravu plotovek
zaříznutím jejich konců (stříška, zkosení dvou rohů, šikmé seříznutí či oblouk).

PLOTOVKA 139 mm
olše

třešeň

line
šedá

wenge

PLOTOVKA 72 mm
olše

třešeň

šedá

wenge

jedna strana – drážky

druhá strana –
kartáčovaný povrch

přehled prvků

název

rozměr

barva

Plotovka 139 mm

139 × 9 mm;
délky 1 200, 1 600 a 2 000 mm

olše, třešeň,
šedá, wenge

Plotovka 72 mm

72 × 14 mm;
délky 1 200, 1 600 a 2000 mm

olše, třešeň,
šedá, wenge

Plotový nosník

88 × 38 mm;
délka 2 000 mm

olše, třešeň,
šedá, wenge

Plotový sloupek
s vrchním a dolním krytem

128 × 128 mm;
výšky 1 400, 1 800 a 2 200 mm

olše, třešeň, wenge

Patka do plotového sloupku
(na beton/do betonu)

102 × 102 × 605 mm (na beton)
102 × 102 × 800 mm (do betonu)

konstrukční ocel

Spojovací klip

35 × 35 mm

nerezová ocel

Samořezný vrut

4 × 40 mm

nerezová ocel

Samovrtný vrut TEX

3,9 × 32 mm

pozinkovaná ocel

Kovová výztuha

20 × 30 × 2 000 mm

konstrukční ocel

Plastová krytka vrutu

Ø 12 × 4 mm

olše, třešeň,
šedá, wenge

ZÁBRADLÍ

*

Naše nabídka zahrnuje i zábradlí, díky tomu máte možnost dotvořit Váš exteriér jako celek.
I zde se můžete spolehnout na velice kvalitní WPC materiál, který vyniká svou dlouhou životností bez nutnosti údržby,
nátěrů či olejování. Využití prvků se meze nekladou, práce s materiálem je velice jednoduchá a nepotřebujete k tomu žádné
speciální nářadí.

PROVEDENÍ A BARVY
Základní prvky zábradlí tvoří sloupky, madla a vertikální prkna, jejichž rozměry si můžete přizpůsobit dle Vašich požadavků.
Vybírat můžete ze čtyř barev. Povrch prvků je lehce kartáčovaný a věrně imituje povrch pravého dřeva.

olše

třešeň

wenge

Prkna

Madla

Sloupky

dub

přehled prvků

název

rozměr

barva

Zábradlové madlo

86 × 62 mm;
délka 2 000 mm

dub, olše,
třešeň, wenge

Vertikální prkno

88 × 38 mm;
výška 689 mm

dub, olše,
třešeň, wenge

Zábradlový sloupek
s vrchním a dolním krytem

128 × 128 mm;
výška 1 200 mm

dub, olše,
třešeň, wenge

Patka
do zábradlového sloupku
(na beton/do betonu)

102 × 102 × 605 mm (na beton)
102 × 102 × 800 mm (do betonu)

konstrukční ocel

Spojovací klip madla
a sloupku

35 × 35 mm

nerezová ocel

Samořezný vrut

4 × 20 mm

nerezová ocel

Samovrtný vrut TEX

3,9 × 32 mm

pozinkovaná ocel

Spojovací klip madla
a vertikálního prkna

23 × 23 × 26 mm

nerezová ocel

Kovová výztuha

20 × 30 × 2 000 mm

konstrukční ocel
* Do vyprodání zásob

NEXTWOOD® – materiály nové generace
Materiály NEXTWOOD® určené především pro terasy, ploty a zábradlí jsou za pomoci speciální
technologie vyrobeny z kvalitního dřeva s příměsí polymerů. Naše produkty si zachovávají
přirozený vzhled pravého dřeva a právě díky použití kompozitního materiálu získávají řadu
dalších úžasných vlastností.
praktický bezúdržbový materiál,
již žádné nátěry a opravy

barevná stálost a odolnost proti
UV záření

e
 xtrémně dlouhá životnost
a vysoká pevnost

odolnost proti plísním a houbám

výrobek šetrný k přírodě, ekologicky
zcela nezávadný a 100% recyklovatelný
přirozený vzhled pravého dřeva
žádné úlomky, třísky a praskliny
protiskluzový a nesnadno hořlavý materiál

ÚDRŽBA – JEDNODUŠEJI UŽ TO NEJDE
Materiály NEXTWOOD® vyžadují opravdu
minimální možnou údržbu. Jednotlivé
prvky nemusíte olejovat, natírat ani
opravovat, jak je tomu u běžného dřeva.
Ve většině případů stačí povrch omýt
čistou vodou.

snadná montáž, kterou zvládne
každý kutil
odolnost proti vodě, slané vodě,
vlhkosti a chemikáliím
pro instalaci nepotřebujete žádné
speciální nářadí

MOŽNOSTI POUŽITÍ
terasy, podlahy
ploty, zábradlí
bazény, balkóny, zahrady
branky, vrata, garáže, rošty
chodníky, obklady, podhledy

Kalkulátor a e-shop
Na stránkách kalkulace.nextwood.cz si po zadání vstupních parametrů můžete jednoduše spočítat spotřebu materiálu na Vaši
terasu či plot. Kalkulaci si můžete vytisknout, uložit nebo odeslat
Vašemu autorizovanému distributorovi.

Dostupnost zboží
Zboží ve všech nabízených barvách je připravené na skladech
v ČR a termíny dodání jsou velice rychlé. Už tedy žádné dlouhé
čekání na zahraniční dovozy. Termíny dodávek pro speciální zakázky s Vámi vždy dohodne náš obchodník předem.

Úspora nákladů
Nenutíme Vás kupovat celá obchodní balení – kompletní sortiment NEXTWOOD® dodáváme jednotlivě.

Záruka kvality
Jsme přesvědčeni, že nabízíme opravdu kvalitní zboží, a proto Vám můžeme
nabídnout rozšířenou záruku plných
20 let na poškození materiálu dřevokaznými houbami, hnilobou a hmyzem. Plná záruka 2 roky se vztahuje
na kompletní sortiment NEXTWOOD®.
Kvalita je pro nás důležitá. Našim
zákazníkům dodáváme kvalitní produkty za dobré ceny. Terasová prkna
Nextwood byla testována a osvědčení získala v Institutu pro testování
a certifikaci, a.s. ve Zlíně.

DG Tip, spol. s r.o.

Výhradní dovozce
výrobků NEXTWOOD®
pro ČR a SR

BRNO

PRAHA

PLZEŇ

K Terminálu 2
619 00 Brno
tel.: 516 101 101
brno@nextwood.cz

Pražská 16
102 21 Praha 10
tel.: 516 101 193
praha@nextwood.cz

Havlíčkova 16
301 00 Plzeň
tel.: 777 348 472
plzen@nextwood.cz

VESELÍ NAD MORAVOU

SEVERNÍ MORAVA

SLOVENSKO

Vláky 1578
698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 516 101 195
veseli@nextwood.cz

klientský servis
tel.: 777 348 478
obchod1@nextwood.cz

Hattalova 12
831 03 Bratislava
tel.: +421 2 4464 2061
bratislava@nextwood.sk

www.nextwood.cz | www.nextwood.sk

zahrada bez starostí

