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Mnoho dalších projektových tipů 
a návodů najdeš na www.hornbach.cz

návod
Stavba terasy

Na co bys neměl zapomenout:Vítej ve světě WoodPlastic®!

Co můžeš od terasy WoodPlastic® očekávat Přečti si před montáží

Úroveň obtížnosti pro stavbu terasy WOODPLASTIC®

nízká vysoká

Nářadí:
 svinovací metr
  truhlářská tužka, popř. lajnovací 
šnůra (tzv. „brnkačka“)

  vodováha
  ruční kotoučová nebo přímočará 
pila

  vrtačka
  aku šroubovák s příslušným 
bitem

Materiál:
  terasová prkna WoodPlastic®

  nosiče WoodPlastic®

  zakončovací lišty WoodPlastic®

  montážní klipy WoodPlastic® 
(Start, Standard)

  vruty ke klipům
  vruty k lištám
  plastové nebo gumové podložky 
(v případě nutnosti vyrovnání 
povrchu)

Děkujeme za přízeň. Jsme upřímně potě-
šeni vaším nákupem i  zájmem o  terasy 
WoodPlastic®, které jsou připraveny naplnit 
i ta nejnáročnější očekávání.

Produkty WoodPlastic® vyrábíme v  srdci 
Evropy – České republice, což nám umož-
ňuje rychle a efektivně reagovat na narůs-
tající zájem o  tento revoluční materiál. 
Při jeho výrobě využíváme nejmodernější 
technologie a zařízení, která jsou zárukou 
maximální kvality. Dalším, neméně důleži-
tým faktorem je detailní znalost trhu, dlou-
holeté zkušenosti a  profesionální zázemí, 

Prvotřídní kvalitu a záruku až 25 let
Díky materiálu WoodPlastic® (kompozitní-
mu materiálu na bázi dřeva a  polymeru) 
je terasa rezistentní vůči povětrnostním 
vlivům (dešti, slunci, mrazu i sněhu), chlo-
rované i slané vodě, dřevokazným houbám, 
hnilobě i  hmyzu. WoodPlastic® je odolný 
materiál s  dlouholetou životností a  mini-
mální údržbou.

Dokonalý vizuální efekt
Materiál WoodPlastic® je navržen tak, aby 
eliminoval veškeré nežádoucí vlastnosti 
dřeva, jako je sesychání, kroucení, praská-
ní, změna barevnosti nebo vznik nerovností. 
Jeho unikátní složení zabezpečí stálobarev-
nost a  neměnnost vaší terasy. Designové 
zpracování navíc umocňuje přirozený 
vzhled dřeva.

Před montáží se seznam s podrobným mon-
tážním návodem WoodPlastic® pro prkna 
Ambiente, Hladké, Art a  Ring, který je ke 
stažení na www.woodplastic.cz/ambiente. 
Řiď se rovněž místními stavebními předpi-
sy. V případě jakýchkoli nejasností kontak-
tuj svého dodavatele nebo výrobce teras 
WoodPlastic®.

Důležité informace
•  Produkty WoodPlastic® jsou určeny pro 

venkovní použití.
•  Terasová prkna WoodPlastic® neošetřujte 

mořidly, barvami, laky, vosky, oleji ani 
dalšími podobnými přípravky. Vyhni se 
použití rozpouštědel a ředidel!

•  Terasová prkna WoodPlastic® nejsou nos-
nými prvky.

•  Terasová prkna WoodPlastic® skladuj na 
suché, rovné a  větrané ploše tak, aby 
broušená strana prkna byla chráněna 
proti slunečnímu záření.

•  Při manipulaci s  produkty WoodPlastic® 
buď opatrný. Ber na vědomí, že materiál 
WPC má vyšší hmotnost než dřevo.

díky kterým WoodPlastic® dál rozvíjíme 
a  hledáme možnosti jeho dalšího využití 
v privátním i komerčním prostoru.

Věříme, že naše snaha inovovat a růst, ote-
vřený přístup a  pozitivní myšlení otevřou 
dveře dalším příznivcům kvalitního životní-
ho stylu, součástí kterého je WoodPlastic®.

Přejeme vám úspěšnou montáž a  mnoho 
příjemných chvil strávených na terase 
WoodPlastic®.

Bezpečnost a pohodlí
Terasy WoodPlastic® mají protiskluzo-
vý povrch bez třísek. Proto jsou vhodné 
pro děti, které se zde mohou bezpečně 
pohybovat za jakéhokoliv počasí. Materiál 
WoodPlastic® vyžaduje minimální péči 
a kromě čištění jej není třeba natírat, lako-
vat ani jinak ošetřovat.

Důmyslný systém montáže
Pro montáž teras WoodPlastic® se využívá 
jednoduchý stavebnicový systém montáže, 
umožňující nainstalovat i  terasu náročněj-
ších tvarů.

Záruka
Na produkty WoodPlastic® je poskytová-
na záruka v  trvání 25 let vztahující se na 
poškození dřevokaznými houbami, hnilobou 
a  hmyzem za běžných podmínek. Záruka 
spočívá ve výměně poškozených prken. Pro 
všechny ostatní případy platí standardní 
záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje 
na poškození vzniklá nesprávnou montáží, 
stálobarevnost ani na tzv. vodní prachové 
skvrny. Pro uplatnění záruky na produk-
ty WoodPlastic® je bezpodmínečně nutné 
dodržení oficiálního montážního návodu 
WoodPlastic® pro prkna Ambiente, Hladké, 
Art a Ring.
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HORNBACH nezodpovídá za nesprávné zpracování nebo nesprávnou montáž/instalaci.

1. Příprava podloží 3. Instalace nosičů

5. Pokládka

6. Dokončovací úpravy

Důležité zásady

Čištění a údržba terasy Inspiruj se

4. Skryté kotvení

2. Spádování podkladu

Základem dlouhodobě stabilní a  funkční 
terasy je správně zvolené a  připravené 
podloží. Mezi možné typy podkladového 
povrchu patří následující varianty: betono-
vá deska / zhutněné štěrkové lože, nejlépe 
s betonovými podpěrami (např. obrubníky), 
které v  budoucnu pomohou zamezit pro-
padání nosičů do podloží / hydroizolace 
(hydroizolační fólie, klasická asfaltová 
lepenka apod., pokud to podmínky dovolují) 
/ konstrukce – ocelová, pozink, v případě 
nutnosti impregnované dřevěné trámy.
Výběr a úpravu podloží terasy je nutné řešit 
individuálně na základě konkrétní stavební 
situace v  místě realizace a  s  ohledem na 
parametry daného geologického podloží. 
Poraď se se svým dodavatelem.

Před pokládkou terasových prken instaluj 
nosiče, které tvoří podpůrnou konstrukci 
pro terasová prkna a  současně zajišťují 
cirkulaci vzduchu pod terasovými prkny.
Nosiče rozměrů 50x50 mm nebo 50x30 mm 
instaluj v  max. krajní vzdálenosti 250 mm 
(tj. od hrany po hranu nosiče).
Mezi na sebe navazujícími nosiči ponechá-
vejte dilatační mezeru min. 10 mm, mezi 
koncem nosiče a  zdí či jinou pevnou pře-
kážkou min. 10 mm.
Pro případné vyrovnání výškových rozdílů 
pod nosiči využijte vyrovnávací podložky 
nebo rektifikační terče. Nepodložená část 
nosiče 50x50 mm může měřit max. 30 cm.
Používáš-li snížené nosiče (50x30 mm), 
je nutné položit nosiče na pevné podloží, 
které nedovolí jejich propadání do podloží. 
Nosič musí být podložený v celé délce.
Nosiče nesmějí stát permanentně ve vodě, 
nezapouštějí se do betonu, nelepí se, 
nekotví přímo k podkladu ani k sobě navzá-
jem. Instalaci nosičů přímo na hydroizolaci 
zvaž dle jejího typu.

Než začneš s  instalací terasových prken, 
doporučujeme si předem připravit kladeč-
ský plán. Před pokládkou doporučujeme 
zkontrolovat délku prken a případně zarov-
nat jejich hrany. Prkna k nosičům připevňuj 
dodávanými klipy a vruty.
Mezera mezi prkny na šířku je tvořena 
klipem (tj. 5 mm). Mezera mezi prkny na 
délku se při montáži nechává dle venkov-
ní teploty (viz. podrobný montážní návod 
WoodPlastic® pro prkna Ambiente, Hladké, 
Art, Ring), např. v létě je mezera 1,5 mm, za 
chladnějšího počasí 3 mm.
Dodržuj také mezery mezi koncem tera-
sových prken a  pevnou překážkou (např. 
pergolou) o velikosti 10 mm.
Při napojování prken na délku doporučuje-
me střídat spáry mezi prkny.

Montáž terasy završ instalací zakončo-
vacích lišt, které uzavřou otevřené boční 
strany terasy.
Pokud technické možnosti na stavbě 
dovolují, doporučujeme zařezávat přesahy 
prken až po montáži.
Nakresli truhlářskou tužkou čáru na okra-
jích prken, popř. využijte vodící lištu ke 
kotoučové pile a  přesahující části prken 
odřízni. Poté připevni na boční části terasy 
zakončovací lišty pomocí nerezových vrutů 
o  velikosti např. 4x60 mm. Místo pro vrut 
si předvrtej na celou délku vrutu, vrtákem 
o průměru 3,5 mm. Lišty se chytají vrutem 
do zesílené části terasového prkna min. 
10 mm od horní hrany prkna.
Vruty navrtávej do lišty ve vzdálenosti dle 
typu použité lišty a velikosti zátěže. V pří-
padě malé lišty a malého zatížení doporu-
čujeme umístit vruty např. každých 40 cm. 
V případě velké lišty nebo většího zatížení 
vzdálenost adekvátně zmenšete, např. na 
15 cm.
Zakončovací lišty lze po zahřátí tvarovat. 
O  konkrétních možnostech se informuj 
u dodavatele. Instalací zakončovacích lišt 
je montáž terasy dokončena.

Pro odstranění běžných nečistot doporu-
čujeme pravidelné zametání terasy a omy-
tí čistou nebo mýdlovou vodou. Využít 
lze i  vysokotlaký čistič (pod tlakem max. 
80 bar, ze vzdálenosti 40 cm).

Preventivní opatření
•  Z  důvodu snadného odtoku vody z  tera-

sy dbej na udržování čistoty ve spárách 
mezi prkny.

•  Alespoň 2x ročně (jaro, podzim) terasu 
omyj vodou a  povrch prken okartáčuj 
pomocí tvrdšího kartáče nebo opláchni 
pomocí vysokotlakého čističe.

•  Snaž se zamezit znečištění, zejména 
mastných skvrn. Skvrny odstraňuj co nej-
dříve po jejich vzniku.

•  Zamez kontaktu terasy s přímým ohněm 
a chraň ji před žhavými uhlíky. Ke grilu či 
krbu doporučujeme instalovat nehořla-
vou podložku.

Odstranění nečistot
•  Běžné nečistoty a  plísně: Aplikuj stan-

dardní čisticí přípravek, případně speci-
ální přípravek na terasy WoodPlastic®, 
a opláchni vodou.

•  Barevné skvrny a mastnota: Bezprostředně 
po vzniku skvrn použij odmašťovač 
a opláchni vodou. Poté vykartáčuj v podél-
ném směru a znovu opláchni vodou.

•  Povrchové rýhy: Poškozená místa jemně 
okartáčuj tvrdším kartáčem za mokra 
v  podélném směru. Případně lze použít 
dle povrchu prkna brusné rouno (povrch 
ART, RING) nebo brusnou houbičku střed-
ní zrnitosti (povrch AMBIENTE, HLADKÉ). 
Poté znovu opláchni vodou.

Terasa by měla být místem tvého odpočin-
ku, proto se snaž vše naplánovat tak, aby 
sis pobyt na své nové terase v  budoucnu 
co nejvíce užil.

•  Terasu WoodPlastic® můžeš instalovat 
v  přímé návaznosti na tvůj dům nebo 
i  zcela samostatně. Postav terasu okolo 
bazénu, vířivky nebo zahradního jezír-
ka. Neboj se využít terasová prkna i pro 
zahradní chodníčky.

•  S produkty WoodPlastic® vytvoříš nejrůz-
nější tvary teras, můžeš ho instalovat na 
balkon nebo jím obložit schody.

Pobyt na terase si zpříjemni vhodným 
vybavením a doplňky.
•  Pořiď si vedle terasy venkovní krb či gril 

a  užívejte si s  rodinou a  přáteli pravé 
letní grilování.

•  Nezapomínej ani na příjemné posezení. 
Při výběru nábytku se zaměř na odolné, 
pohodlné solitéry, vyrobené z  materiálu, 
který se snadno udržuje, např. umělý 
ratan.

•  Chceš-li si užívat svoji terasu i  v  noci, 
instaluj přímo do terasy speciální ven-
kovní svítidla.

•  Pokud uvažuješ nad celoročním využi-
tím terasy, zajímej se o  možnosti jejího 
zastřešení.

•  Atmosféru terasy zpříjemní doplňky  – 
pořiď si vhodné květiny, slunečník, hou-
pací síť nebo zařiď dětský koutek na 
hraní.

Při montáži nezapomeň dodržovat následující zásady:
•  Terasová prkna ani nosiče WoodPlastic® nelze považovat za samonosná. Instaluješ-li 

do terasy další prvky (např. bazénové zastřešení, poklopy či velká světla), poraď se 
s technikem.

•  Nosiče řež pouze na délku, ne na šířku ani na výšku. Odřezky nosičů či prken nikdy 
nepoužívejte jako podložky pod nosiče.

•  WoodPlastic® klipy jsou vyrobeny tak, aby přesně odpovídaly požadovaným vzdálenos-
tem mezi prkny, proto je nijak neupravuj. Nepoužívej ani klipy od jiných dodavatelů.

•  Nerezové vruty do nosičů dotahuj s  citem  – nezapomeň si nastavit správný kroutící 
moment. Místo pro vrut doporučujeme předvrtat.

•  Dodržuj předepsané dilatační mezery mezi prkny na délku i pevnou překážkou.

Zajisti, aby podloží pod terasou bylo dobře 
odvodněno a  umožňovalo odtok srážkové 
vody. Samotná WoodPlastic® terasa může 
být položena v rovině nebo i v mírném spádu.
V  případě štěrkového podloží (nebo štěr-
kového lože s  betonovými obrubníky) je 
vhodná instalace podkladu v rovině.
V  případě pevného a  nepropustného pod-
loží (např. betonová deska), je vhodné 
podkladový povrch vyspádovat z  důvodu 
odtoku vody. Podloží doporučujeme spádo-
vat směrem od domu (resp. od nejvyššího 
bodu, na který terasa navazuje). Samotná 
terasa může být v rovině.
Na takto připravený podklad lze pokládat 
nosiče. Nosiče se pouze volně pokládají 
na podloží, případně se vyrovnávají pomocí 
podložek v případě vyspádovaného podloží.

S  terasovými prkny se standardně prodá-
vají nerezové klipy s  nerez vruty, anebo 
plastové klipy s  vruty. Klipy umožňují tzv. 
skryté kotvení terasových prken.
První terasové prkno polož kolmo na při-
pravený nosič, přichyť jej k  hraně nosiče 
pomocí Start klipu a  připevni nerezovým 
vrutem. Místo pro vrut si předvrtej.

Další prkna uvnitř kladečského pole připev-
ňuj Standard klipy, které se vsunou do boč-
ní drážky prkna a pomocí vrutu se přichytí 
k nosiči. V případě potřeby lze doklepnout 
prkno do klipu gumovým kladívkem. Při 
instalaci posledního prkna použij opět Start 
klip. V případě pevné překážky lze přichytit 
hranu prkna pouze vrutem.
K  napojování terasových prken na délku 
používej 2 klipy Standard spolu s 2 rovno-
běžně položenými nosiči. Vzdálenost rov-
noběžných nosičů je 10 až 50 mm.

Alespoň 2x ročně (na jaře a na podzim) prováděj pravidelnou údržbu.
Terasu po montáži omyj vodou. Opláchne se tím prach, který vznikl během výroby 
a  montáže. Rovněž se snižuje pravděpodobnost výskytu tzv. vodních prachových 
skvrn, které mohou vznikat na místech s  různou vlhkostí a  různým znečištěním, 
např. od prachu. V případě výskytu skvrn omyj terasu vodou, popř. běžnými čisticími 
prostředky. Použít můžeš i  vysokotlaký čistič nebo rýžový kartáč. Působením UV 
záření a deště se skvrny postupně samovolně ztrácejí.
V období po instalaci terasy se mohou vyskytnout nepatrné odchylky v barvě prken. 
Následkem UV záření a deště dochází k tzv. vysvícení prken. Po několika týdnech se 
barvy ustálí a svoji barevnost si již zachovají.
Aby sis zachoval terasu krásnou, nezapomínej dodržovat preventivní opatření.

Tipy
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