TERASA
Více než
promyšlená
Život je venku,
venku je megawood.®
.
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Drevo je dobré
...a my z něho děláme ještě něco lepšího. megawood® spojuje přírodní
dřevo s inovativní polymerovou technologií a vytváří tak jedinečný,
ekologický a recyklovatelný přírodní materiál, který je základem našich
výrobků. Surovina dneška je současně surovinou zítřka. To je náš příspěvek
pro naše děti a vnoučata.
Myslíme na budoucnost – co to pro nás znamená zjistíte z následujících
stránek. Přesvědčte se například v části „megawood® v zátěžovém testu
Oliver Roggisch“ o vlastnostech výrobků megawood®. Objevte tvůrčí idylku
umělce Neo Rauch na terase megawood® v lipské výrobně bavlněné příze.
Nebo poznejte rodinu Früchtl
během společně trávených chvil
na domácí terase.
Nechejte se inspirovat těmito
a dalšími příběhy, fotograﬁemi a ﬁlmy a hlavně lidmi,
kteří za nimi stojí.

Oliver Roggisch,
Vyslanec značky megawood

Dipl.-Ing. Holger Sasse,
Jednatel
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DOBRÉ DŮVODY PRO MEGAWOOD ® – DŮVĚŘUJTE MADE IN GERMANY

Duverujte –
made in Germany
„Když se kácí les, létají trísky“ – a to je dobře! Pro nás jsou základem materiálu
budoucnosti: Třísky a piliny z lesních porostů obhospodařovaných podle zásad
trvalé udržitelnosti. V sídle naší ﬁrmy, ve středoněmeckém Ascherslebenu, z nich
vyvíjíme a zpracováváme inovativní dřevopolymerový materiál. Vyrábíme
výhradně v Německu a naše výrobky jsou ve světě jedinečné.
Od roku 2005 již vyrobilo více než 142 zaměstnanců naší rodinné ﬁrmy přes
9 milionů metrů čtverečných terasových prken, stavebního dřeva a plotových
dílců. Tato rozloha montované plochy je naší zárukou, kterou vám nabízíme.
Jsme předním světovým výrobcem a chceme jím zůstat. Proto jsme nechali naše
know-how ochránit patentem. Kromě toho splňujeme všechny příslušné normy a
záruční legislativní požadavky.
Vcetne „detské pojistky“
Naše výrobky splňují nejvyšší zdravotní a bezpečnostní požadavky. Náš dřevěný
materiál s podílem přírodního vlákna až 75 procent neobsahuje změkčovadla a
PVC. A to je dobře. Už nyní jsme získali oﬁciální homologaci k výrobě hraček.
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Náš materiál megawood® obsahuje až 75%
přírodní vlákna, která jsou raﬁnována 25%
polymery a aditivy.

Naleznete zde i další dobré důvody
odpovědi od megawood® přes sousední
QR kód nebo www.megawood.com/701

To nejlepší ze dvou svetu
megawood® spojuje kladné vlastnosti dřeva s poznatky moderního výzkumu
polymerů. A jaký je výsledek? Přírodní povrch. Od oscilačně hoblovaného
proﬁlu po přirozené barvy. Výrobky megawood® jsou odolnější než dřevo a mají
mimořádnou životnost. Jejich zpracování je tak snadné jako zpracování dřeva,
ale odpadá náročná péče jako je pravidelné olejování a natírání. Ani vlivem záření
UV* nezešedne megawood® tak, jako dřevo. To všechno bez plastového povrchu.
Vzhled, omak a vůně přírodního materiálu zůstávají zachovány.
Robustní konstrukce našich výrobků zaručuje dlouho životnost a stálost tvarů. Díky
tomu nejsou vystaveny škůdcům ani vodě tak, jako je tomu u produktů s dutinami
a komorami. Náš přírodní povrch zajistí značnou míru bezpečí a komfortu. Materiál
našich prken pro chůzi bosou nohou neobsahuje nebezpečné třísky a v závislosti
na proﬁlu je mimořádně protiskluzový, proto i mimořádně vhodný do veřejného
prostoru, jako jsou například hotely, koupaliště a mateřské školky.

*Tímto faktem vás ale nenabádáme k tomu, abyste neopatřili terasu za horkých letních dní zastíněním
z důvodu ochrany pokožky před vysokým zářením UV a především z důvodu ochrany choulostivých
dětských nožek před popálením o rozpálená prkna. Účelný přístup k ochraně proti silnému slunečnímu
záření zaručuje bezpečný zážitek chůze bosou nohou.

PROTISKLUZOVÉ

STÁLOBAREVNÉ

BEZ NEBEZPEČNÝCH
TŘÍSEK

MASIVNÍ A
PROBARVENÉ

JEDINEČNÝ
POVRCH

ODOLNÉ PROTI
HRAČKÁM

VYSOKÁ TVRDOST
POVRCHU

ŽÁDNÝ PLASTOVÝ
POVRCH
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MEGAWOOD ® V ZÁTĚŽOVÉM TESTU – OLIVER ROGGISCH

®

megawood v
zátežovém testu...
h
c
s
i
g
g
o
R
er
by

Oliv

Seznamte se s dalšími dojmy z
materiálů megawood® na stránkách
www.megawood.com/702
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®

megawood
v zátežovém testu
Oliver Roggisch, manažer nemeckého národního házenkárského týmu a sportovnní
reditel družstva Rhein-Neckar Löwen se už presvedcil:
"megawood® je nezdolný – fakt dobý materiál“.
Spotovní výzvy nejsou pro Roggische ničím novým, ve své 16leté kariéře profesionálního
sportovce už nějaký ten zátěžový test zažil. To je pro nás dobrý důvod k tomu, abychom
dvoumetrového chlapíka získali pro naši sérii článků „megawood® v zátěžovém testu Oliver
Roggisch“ a spolu s ním důkladně prověřili naše výrobky. Na zahradě někdejšího profesionálního
házenkáře jsou instalována nejen prkna pro chůzi bosou nohou DYNUM, ale také náš plotový
systém LIMES, velká nádoba na květiny,
střešní konstrukce a dětské hřiště –
všechno ze stejného materiálu.
megawood® poráží bangkirai

„Se vším, co delá megawood , jsen
®

nanejvýš spokojen a dobre to vypadá.“
Říká Roggisch s palcem nahoru.
megawood® – testováno kaprem koi

Oliver Roggisch dlouho hledal trvalé řešení zakrytí
ﬁltru. „Dříve jsem vyzkoušel všechno, co je na trhu,
nejznámější je bangkirai. Po půl roce už bylo prkno
trochu zvlněné a skutečně nevypadalo dobře.“ S
prknem megawood® pro chůzi bosou nohou DYNUM
je to jiné:

„Nic se nedeformuje, padnou jako ulité, kvalita
„Před dvěma roky jsem v magazínu
®
je špicková. Vzhledove jsou hezká.“
megawood viděl prkna DYNUM pro
chůzi naboso v odstínu Nigella“, říká
Roggisch. Od té doby prkna zakrývají
Ani po půl roce přímo ve vodě se prknům DYNUM ani
ﬁltr nadšeného fanouška kaprů koi –
ušlechtilým rybám nic nestalo.
a to je ultimativní zátěžový test! „Prkna
jsou 20 cm od vody, voda není nikdy
Oliho shrnutí testu: „Pokud máte jezírko s kaprem
chladnější než 16 stupňů. To znamená,
koi, bazén, cokoliv s vodou v blízkosti, pak je tohle
že tu máme celoročně odspodu vlhkost,
prkno přesně to, co potřebujete. I když máte děti.
shora slunce, v létě někdy až 40 stupňů.
Žádná změkčovadla, žádné nebezpečné třísky,
Takové teplotní rozdíly a vlhkost zespodu, odolné proti hračkám – takže pro děti, jezírko s
to nezvládne žádné obyčejné dřevěné
kaprem koi nebo bazén přesně ta správná volba!“
prkno.“
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Prkno DYNUM pro chůzi naboso,
Nigella, kryt ﬁltru
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MEGAWOOD ® V ZÁTĚŽOVÉM TESTU – OLIVER ROGGISCH

®

megawood –
vše ze stejného
materiálu

LIMES Colonia
Hladký panel, Sel gris

Náš široký sortiment stavebního dreva megawood®
je mimorádne vhodný pro individuální venkovní
stavby. Barvy a tvary jsou optimálne prizpusobeny
našemu sortimentu teras a plotových dílcu.
Přístřešek ve vstupním prostoru zahrady rodiny Roggisch
je ochranou proti dešti a současně konstrukcí na
houpačku. Po několika shybech zní Oliho hodnocení:
„Super stabilní a vypadá to skutečně dobře.“
Houpačka a sladěné pískoviště tvoří ideální herní
koutek pro malého syna – odolné proti povětrnostním
vlivům i proti hračkám.
10

Japonskou atmosféru moderní zahrady podtrhují velké
bonsaje. Při každodenním zalévání se Oliver Roggisch
těší z nové nádoby na rostliny megawood®:
„Když se moje staré květináče doslova rozpustily na
vzduchu, zkřivily, prohnily a zcela rozpadly, nabídli mi
kluci od megawood® jejich nádoby na květiny. Jsou
dost šik a super stabilní, působí dobrým dojmem. Teď
v nich budou stromy dalších deset let v pohodě. A já
si to užiju.“

Pískoviště
Program stavebního dřeva

Přístřešek
Program stavebního dřeva

Velký květináč
Program stavebního dřeva
11

TERASA NA VLASTNÍ KŮŽI – NEO RAUCH

Príroda v
každém vláknu

Nepřehlédnutelná krása: Drážkovaný povrch xilolitových
desek LITUM (zde: Vavřín, uzavřená drážka) tvoří
přirozenou hru barev a světel.

12

Seznamte se s dalšími dojmy z
materiálů megawood® na stránkách
www.megawood.com/703
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„Zvláštní
vztah k Prírode“
Neo Rauch, „první osadník“ umelecké skárny bavlnené príze, si užívá výhled nad
strechami Lipska ze své terasy megawood®. „Strechy se odrážejí v mých obrazech“,
ríká lipský malír, když se zeptáme na význam, který pro nej toto místo má.
Strop LITUM v barvách vavřínu je instalován stupňovitě tak, aby vyrovnal nerovnosti staré
tovární střechy. Kdysi tady kvetla pažitka a černý bez, než vyrostly břízy ve spodních podlažích
a střešní zahrádka musela ustoupit. K vyrovnání byla tehdy instalována dřevěná terasa. „Ta
potom nastoupila cestu všeho pozemského. Zpráchnivěla a už na ni nebylo možné vstoupit,
zkrátka už nebyla bezpečná. Pak jsem se obrátil s žádostí o pomoc na megawood®“, říká Neo
Rauch.
„Výrobek jako takový je mi sympatický
už jen proto, že se nesnaží být jako
„veganský párek“. Zkrátka je něčím,
co se nedá blíže určit. Je to něco
jiného. Ani dřevo, ani kámen, ani
plast... Nedá se to ani správně
pojmenovat. Ale v každém případě
je to dobré.“
Neo Rauch se rozhodl na základě
svého cítění i rozumové úvahy,
přičemž nakonec „pocit v břiše
spolehlivě označí zlatou střední
cestu“. Mimořádný omak materiálu

ho přesvědčil. Materiál megawood® má díky
speciﬁckému složení příjemný a jedinečný povrch.
Na rozdíl od materiálů s umělým povrchem je
možné vnímat plnohodnotnost výrobku.
Velmi úzký vztah lipského malíře ke všemu
přirozenému se neodráží pouze v jeho obrazech.
Jeho domácí zahrada a „ateliér na terase“ jsou dva
pevné body, mezi kterými se pohybuje. Po úzké
lávce se dostane do sousedního ateliéru, ve
kterém pracuje jeho žena. Navštěvují se v místě
s výhledem na staré střechy, které se podobají
mlýnkům na kávu.
Dalším přírůstkem pro střešní terasu je markýza.
Tu ale zatím u megawood® nemáme.
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Neo Rauch
Lipský malíř

Xilolitová deska LITUM,
Vavřín, uzavřená spára
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KRÁTKÝ PŘÍBĚH – DOMOV

„Familienspaß auf
der neuen Terrasse“

„Více

volného
prostoru na terase“
Tino Früchtl – otec rodiny, se presvedcil.
„Vím, co za tím je!“.
Tino Früchtl, od roku 2009 zaměstnanec společnosti
megawood®, si splnil svůj sen: podlaha megawood®.
Jako dlouholetý spoluautor materiálu přesně ví, jaké vysoce
kvalitní materiály jsou v prknech používány. „megawood®
se vyrábí moderními technologiemi a pravidelně musí
přestát extrémní laboratorní testy. Moje požadavky na
novou terasu jsou tak více než splněny. To můžu bez
zaváhání potvrdit“, říká Früchtl. Otci....
Plotové dílce megawood®
ze stavebních desek
Celý příběh včetně fotograﬁí najdete pod tímto
kódem QR nebo na
www.megawood.com/704
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Prkno SIGNUM pro chůzi naboso,
Tonka, otevřená spára

Doplňkové zboží megawood®
Nádoby na květiny a pískoviště
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KRÁTKÝ PŘÍBĚH – BUDOVA ROZHLASU HALLE/SAALE

„ Nejlepší

hity pod
širým nebem“
Na velkorysé volne usporádané strešní terase nad
strechami mesta Halle zaznel nejeden rozhlasový
porad.
Zaměstnanci budovy rozhlasu Halle využívají plochu o
rozloze 240 m2 k redakčním schůzkám, brainstormingu
a k pořádání párty s posluchači.
„Už tu pro posluchače rádia koncertovaly takové
hvězdy, jako je Sarah Connor a Joris.”, říká Louisa Noack,
moderátorka stanice 89.0 RTL.
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Ideální místo k použití desek megawood® DYNUM na
certiﬁkované, ohnivzdorné terasy, určené především ke
komerčním účelům, která splňuje všechny požadavky
spojené s pořádáním akcí. Kromě toho je samozřejmostí,
podobně jako u všech výrobků megawood®, že nemá
třísky a je protiskluzová. ....

Celý příběh včetně fotograﬁí najdete pod tímto
kódem QR nebo na stránkách
www.megawood.com/705

Prkno DYNUM pro chůzi naboso,
Cardamom, otevřená spára
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KRÁTKÝ PŘÍBĚH – MEGAWOOD ® V ZÁTĚŽOVÉM TESTU: HARZDRENALIN

„Bezpecnost nejen ve
vzduchu, ale i na zemi“

Naše série clánků „megawood® v
zátežovém testu by Oliver Roggisch“
tentokrát zavedla profesionálního
sportovce do nejvyššího stredohorí
severního Nemecka. Na prehradu
Rappbodetal v pohoří Harz najdete
cistý „Harzdrenalin“ a nový zátežový
test pro Oliho a naše prkna megawood® k chůzi bosou nohou.
V přistávací zóně největší evropské
dráhy megazipline se dvěma lany jsou
návštěvníci po kilometrovém letu
bezpečně přivítáni na zemi na naší
podlaze SIGNUM Muskat. To je skutečně
kombinovaný zátěžový test, říká Oliver Roggisch: „V zimě tady skutečně a doopravdy mrzne: sníh, kroupy, vítr,
déšť, bouře. To jsou takové povětrnostní podmínky, které si člověk běžně nepřeje. Sem musí přijít opravdu ten
nejlepší materiál. Samozřejmě megawood®.“
20

Naše prkna k chůzi bosou nohou si i za těžkých podmínek
zachovávají své protiskluzové vlastnosti, a především nemají
nebezpečné třísky. Zkrátka nejlepší podmínky pro bezpečné
přistání po střemhlavém letu.
Po úspěšném přistání Oliho na naší podlaze následuje shrnutí:
„Po téhle překrásné podlaze megawood® se za den projde až
360 lidí, a to po celý rok, za větru a deště, sněhu, prostě za
jakýchkoliv podmínek. Je tu od začátku roku a vypadá jako nová.
Ani za deset ale nebude vypadat jinak, protože je to prostě
špičková kvalita. Za to ručím!“

Celý článek si můžete přečíst a podívat se na
další fotograﬁe použitím kódu QR nebo přejděte
na stránky www.megawood.com/706
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KRÁTKÝ PŘÍBĚH – LINDENHOF

„Besondere Momente
draußen genießen“

„Ty

nejlepší okamžiky
si užíváme venku“
Inovace znamená absolutní koncentraci na pokrok. Pro
Armin Junghanns, aplikacního technika spolecnosti
megawood®, je to životní poslání.

S nadšením nás provádí prostorami statku Lindenhof v
Ascherslebenu. Cestou nám ukazuje celou řadu objektů,
které jako jednotlivé kusy nebo formou malé série vznikly
z materiálu megawood®. „Možnosti jsou prakticky neomezené.
Materiál spojuje přírodní vlastnosti dřeva a odolnost a
ﬂexibilitu polymerů“, říká. To, že prkno nemusí být vždycky
jen hranaté, dokládá nábytek na statku Lindenhof, který je
současně inspirativním školicím centrem pro prodejce a
montéry. Dovoleno je všechno, co se vám líbí. Lindenhof
otevírá okno do blízké budoucnosti – Armin Junghanns
pokračuje ve vývoji.

22

Plotové dílce
ze stavebních prken megawood®

Jeho nápady jsou v Lindenhofu podrobeny zátěžovým testům
každodenní činnosti. „Až v okamžiku, kdy jsme s výrobkem
stoprocentně spokojeni, odchází z naší ﬁrmy.“ Tenhle příslib
platí i s ohledem na ekologický aspekt materiálu a doplňuje:
„Kvůli nám nebude poražen žádný strom!“
Útulnost do domovů
Kromě vysokých záhonů, fasády a plotu najdeme v
Lindenhofu ....

Armin Junghanns
Aplikační technika

Celý příběh včetně dalších fotograﬁí najdete
pod tímto kódem QR nebo na stránkách
www.megawood.com/707
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SEZNAMTE SE S PLOTOVÝM SYSTÉMEM – LIMES

25 LET
Z Á R U K Adě
í v pů

proti rozložen

LIMES – tak živé,
jako vaše zahrada

Plotový systém LIMES zvýrazní úpravu vaší zahrady.
Díky přirozenému mramorování plotových dílců,
možnosti volné kombinace rámů je plot stejně živý,
jako vaše zahrada. Zvlněné i rovné panely nabízejí
všestranné možnosti kombinací ve funkci zástěny
a plotu. Spojování umožňují inovativní spojky
megawood®, speciální držáky panelů a alternativně
naše nerezové plotové latě.
Nejrůznější varianty sloupků, které můžete přímo
zabetonovat, slibují vysokou stabilitu a dlouhou
životnost. Na tyto vlastnosti dáváme nejen naše slovo,
ale i 25letou záruku proti rozložení v půdě.

Konﬁgurátor plotů
Plánujte právě teď!
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Dílce dodávané v systémových rozměrech umožňují,
abyste všechny výrobky megawood® přizpůsobili
požadavkům zahrady.

Stainless steel bar with "Augusta"panel
gradient of up to 10 % can be constructed
without a diagonal cut to the panels

Ascania, can be freely combined
Various door and gate versions
which match the system

Postavte ohrady, žebříky, výklenky nebo brány.
Náš plotový systém LIMES se prizpůsobí i obtížnému
terénu
Jak to funguje ukazuje jeden z našich projektů plotů v Sasku
Anhaltsku. Stavební záměr doprovází od plánování po montáž
Patrick Stark, technolog a montér. Výzvou byl velký pozemek
ve svahu, klikaté hranice, několik vstupů a půda, která se
postupně mírně sesouvá.

Celý příběh včetně dalších fotograﬁí najdete
pod tímto kódem QR nebo na stránkách
www.megawood.com/708
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Remeslníci s certifikací
„megawerker“ a s
odbornou kompetencí
„S tím mohu stavet s klidným svedomím.“
Patrick Stark, stavitel a zaměstnanec ﬁrmy NOVO-TECH je s materiálem megawood® seznámen velmi
dobře. Terasy, ploty a zvláštní stavby. Výrobky megawood® přetvářel svýma rukama stavitele a podrobil
je praktickým testům. „Dříve jsem pracoval se dřevem, neustále jsem měl ruce plné třísek. megawood®
se zpracovává stejně dobře jako dřevo, ale je robustnější, nemá nebezpečné třísky, a především má
dlouhou životnost.“ Party nebo klidová zóna. „Vlastní terasu si začnete užívat ve velmi krátké době,
když máte rozumně postavenou nosnou
konstrukci“, říká Patrick Stark. Tím myslí
Tuto zkušenost prožívá Patrick Stark nejen u terasových
promyšlený konstrukční systém FIX
systémů, i plotový systém LIMES je možné rychle spojovat
STEP. „Prkna se pokládají pohodlně.
pomocí inovativního systému zámků. Všechno je přitom
Stačí nastavit výšku, stlouct trámky
přizpůsobeno nejrůznějším sloupkům a variantám.
a speciálními kleštěmi spojit prkna
„Program stavebního dřeva uceluje sortiment. S prkny je
skrytým spojem.“ Stejným způsobem
možné stavět i zátěžové konstrukce jako jsou schodiště,
stavitel postavil během 48 hodin 60 m2
lávky nebo střechy podle individuálních požadavků
velkou střešní terasu sportovního klubu
zákazníka.“
SC DHfK e.V. Leipzig použitím našeho
materiálu SIGNUM Tonka. A my máme
O zkušenosti se správnou manipulací s výrobky
za to, že je to světový rekord.
megawood® se rádi podělí zaměstnanci společnosti
NOVO-TECH. „V našem školicím centru v Lindenhofu
Zevnitř i zvenčí megawood® –
pravidelně pořádáme kurzy pro řemeslníky,
absolutně homogenní vrstva
prodejce a montážní ﬁrmy. Díky tomu zůstávají
naši certiﬁkovaní partneři megawood®
„Díky systémovým komponentám je
neustále informováni o aktuálním stavu
sestavování výrobků megawood® velmi
techniky.“ říká Stark. Newsletter
snadné. Všechno je vzájemně sladěno a
megawerker uceluje nabídku. Montéři
původem od jednoho výrobce.“
našich systémů se rychle seznámí s
důležitými sděleními, novinkami v
oblasti materiálů a montážními
pokyny.
Společně s VHI jsme aktivní v oblasti
trvale udržitelného stavebnictví s
využitím dřevopolymerových materiálů v
institutu pro stavbu a životní prostředí.
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megawerker
Patrick Stark

„Baví mě pracovat s
promyšleným systémem.“

Více rad pro montáž a použití najdete
pod kódem QR nebo na stránkách
www.megawood.com/709
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MEGAWOOD ® INTERAKTIVNĚ – APLIKACE MEGAPLANER

PROŽIJTE SVŮJ PROJEKT UŽ PŘED JEHO REALIZACÍ
V DIGITÁLNÍ PODOBĚ NAŽIVO PŘED SVÝM
DOMEM NEBO VE SVÉ ZAHRADĚ.

REŽIM EASY
Snadná a rychlá konﬁgurace
terasy
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AUGMENTED REALITY (AR)
Pomocí aplikace megaplaner můžete
zobrazit plánovanou terasu přímo v
prostředí vlastní zahrady

Plánování 3D
na tabletu a pocítaci
megaplanner3d na internetu
Ti, kteří při plánování používají místo tužky a papíru raději počítač, by se měli na
internetu podívat na naši aplikaci megaplaner. Digitální prostředí je totiž lepší – a
především jednodušší! Plánovací aplikace zvládá všechna pravidla montáže systémů
megawood® a generuje na milimetr přesné montážní výkresy a náhledy 3D. Každý
z vašich projektů získá vlastní číslo plánu, pod kterým můžete u svého místního
specializovaného prodejce získat nabídku na míru. Prodejce také vyhledáte velmi
snadno, protože do naší aplikace megaplaner jsme vložili chytrý vyhledávač prodejců
a samozřejmě možnost okamžitého kontaktování.

Z virtuality do reality
Pomocí jedinečné aplikace megawood® pro systémy iOS a Android umístíte kompletní
projekt megawood® následně virtuálně před svůj dům nebo do zahrady. Stačí umístit
značku ze zadní strany magazínu na stěnu domu nebo do terénu a namířit kameru.
Přesně v místě značky se objeví vaše budoucí terasa nebo plotový systém naživo na
vašem tabletu nebo chytrém telefonu. Všechny detaily konstrukce můžete sledovat
zblízka a ze všech směrů. Sice jsme zatím neobjevili tlačítko s funkcí, která by virtuální
terasu nebo plot okamžitě postavila do vaší zahrady, ale pracujeme na tom. Do té
doby se na vaši poptávku budě těšit některý ze specializovaných prodejců. Nezapomeňte na číslo plánu!

Plánovač teras a odkaz ke stažení aplikace
megawood® 3D najdete pod tímto kódem
QR nebo na stránkách:
www.megawood.com/710
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INFORMACE O VÝROBKU – RŮZNÉ BARVY A ZRÁNÍ BAREV

Výběr přírodních barev:
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PŘÍRODNÍ HNĚDÁ

OŘÍŠKOVĚ
HNĚDÁ

ČEDIČOVÁ ŠEĎ

LÁVOVĚ HNĚDÁ

BŘIDLICOVĚ ŠEĎÁ

SEL GRIS

INGWER

LORBEER

VARIA HNĚDÉ

VARIA ŠEDÉ

MUSKAT

TONKA

CARDAMOM

NIGELLA

VARIA
ČOKOLÁDOVÉ

Barvy a
zrání barev
Široká nabídka barev prken megawood® pro chůzi bosou nohou se
orientuje na přírodní barevné odstíny a tím se harmonicky začlení
do individuálního prostředí vaší zahrady. Těšte se z terasy, která se
průběhem doby stává stále charakterističtější. Prkna megawood® pro
chůzi bosou nohou jsou vyrobena až ze 75 procent z přírodního
vlákna. Barevnost výrobku se ještě změní a v závislosti na intenzitě
slunečního záření po několika měsících získá svou přirozenou a
trvalou barvu.
A PO POKLÁDCE

B PO 1-2 MĚSÍCÍCH

C PO 6-8 MĚSÍCÍCH
SIGNUM

CLASSIC

A

B
C
PŘÍRODNÍ
HNĚDÁ

OŘÍŠKOVĚ
HNĚDÁ

ČEDIČOVÁ
ŠEĎ

PREMIUM

LÁVOVĚ
HNĚDÁ

BŘIDLICOVĚ
ŠEDÁ

PREMIUM PLUS

VARIA HNĚDÉ

VARIA ŠEDÉ

DYNUM

VARIA
ČOKOLÁDOVÉ

MUSKAT

TONKA

INGWER

LORBEER

LITUM

A

B
C
PŘÍRODNÍ
HNĚDÁ

OŘÍŠKOVĚ
HNĚDÁ

ČEDIČOVÁ
ŠEĎ

LÁVOVĚ
HNĚDÁ

BŘIDLICOVĚ
ŠEDÁ

CARDAMOM

NIGELLA

SEL GRIS

Další informace najdete v montážním plánu
a pod kódem QR:
www.megawood.com/711
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SORTIMET VÝROBKŮ – PRKNO PRO CHŮZI BOSOU NOHOU CLASSIC

Nevšední
CLASSIC
Ať to vezmete z kterékoliv stránky, naše prkna CLASSIC pro chůzi bosou
nohou se hodí vlastně všude. Proﬁl kombinovaných prken megawood®
umožňuje oboustrannou pokládku – buď s jemně vroubkovaným
proﬁlem nebo s povrchem s drážkami. Naše masivní prkna
megawood® jsou proto vhodná do jakéhokoliv prostředí.

PŘÍRODNÍ HNĚDÁ

OŘÍŠKOVĚ HNĚDÁ

ČEDIČOVĚ ŠEDÁ

OŘECHOVÁ HNĚDÁ
HNĚDÁ LAVA

BŘIDLICOVÁ ŠEĎ

21 × 242 mm (Jumbo)

21 × 145 mm

BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ

PR KN O C L A S SIC P RO CH ŮZ I BO SO U NOHOU
Povrch: Kombinované prkno, na jedné straně jemně vrubované, na druhé straně drážkované, oboustranně
kartáčované, drážka 8 mm
Uzavřená spára: Lišta s drážkou je během montáže použitelná při dostatečném spádu a provzdušňování zespodu
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Prkno CLASSIC pro chůzi naboso,
ořechová hnědá, otevřená spára

Příklady použití najdete pod kódem QR nebo
na stránkách
www.megawood.com/712

L XL
R12-C
KARTÁČOVANÝ
POVRCH

UZAVŘENÁ SPÁRA

PROTISKLUZOVÉ
VLASTNOSTI

ŠÍŘKY
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SORTIMET VÝROBKŮ – PRKNO PRO CHŮZI BOSOU NOHOU CLASSIC (VARIA)

CLASSIC varia
tvar a barva
Naše jemně proﬁlované prkno CLASSIC pro chůzi naboso jsme vyvíjeli ještě
dál: Součástí této klasické varianty je harmonické spojení proﬁlovaného
a neproﬁlovaného povrchu spolu s přírodním barevným odstínem, který
zasahuje až do okrajových částí. Tvar prken bez okrajů je vynikající
pro plochy se střídavým charakterem.
Spára úzká 5 mm může být později bez potíží uzavřena
naším drážkovým proﬁlem P5. Jemné minerály v našem
materiálu Powolit zajišťují mimořádnou odolnost a
snadnou údržbu výrobku CLASSIC (Varia). Díky
protipožární odolnosti je materiál mimořádně
vhodný i k použití ve veřejném prostoru.

VARIA HNĚDÉ

VARIA ŠEDÉ

VARIA ŠEDÁ
21 × 195 mm
VARIA HNĚDÁ
21 × 195 mm

VARIA ČOKOLÁDOVÉ

PR KN O CL A S SIC VARIA P RO CH ŮZ I BOSOU NOHOU
Povrch: jednostranný, částečně vroubkovaný s barevnými přechody, drážka 5 mm
Třída požární bezpečnosti: Cﬂ-s1 podle DIN EN 13501-1:2010 („protipožární“)
Uzavřená spára: Proﬁl spáry P5 dodatečně použitelný při dostatečném spádu a provzdušňování zespodu
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VENTILAČNÍ MŘÍŽKA,
K PROVZDUŠNĚNÍ ZESPODU

VARIA ČOKOLÁDOVÁ
21 × 195 mm

PRKNO CLASSIC PRO CHŮZI NABOSO,
Varia šedá, otevřená spára

Příklady použití najdete pod kódem QR
nebo na stránkách
www.megawood.com/713

5 MM
VÍCEBAREVNÉ
PROVEDENÍ

SNADNÁ ÚDRŽBA

ÚZKÁ SPÁRA

P5
UZAVŘENÁ SPÁRA

XL
Cﬂ-s1
NEHOŘLAVÉ
PROVEDENÍ

R10-C
PROTISKLUZOVÉ
VLASTNOSTI

ŠÍŘKY
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SORTIMET VÝROBKŮ – PRKNO SIGNUM PRO CHŮZI BOSOU NOHOU

SIGNUM se zárukou
unikátnosti
Prkna megawood® SIGNUM pro chůzi bosou nohou jsou „podepsána
přírodou“. Kromě strukturované hoblované horní strany má každé prkno
pro chůzi bosou nohou jedinečná jemně zvýrazněná léta. A to není
všechno. Navíc opatřujeme povrch leštěnkou, která je prvotní ochranou
pro přepravu, pokládku a první týdny použití. Tato leštěnka se časem
setře a prkno rozvine svou vlastní přirozenou patinu následkem
povětrnostních vlivů. Tímto způsobem vznikne ušlechtilý a
vysoce kvalitní výrobek: Léta a zušlechtění propůjčují
výrobku SIGNUM krásu masivního materiálu a z každé
terasy udělají skutečný unikát! Úzké spáry zajistí
harmonický vzhled terasy.

TONKA
MUSKAT

MUSKAT

21 × 242 mm (Jumbo)

21 × 145 mm

TONKA

PR KN O S IG N UM P RO CH ŮZ I NABO SO
Povrch: oscilačně hoblováno z jedné strany a leštěno s přechodem barev, 5 mm spára
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Prkno SIGNUM pro chůzi naboso,
Muskat, otevřená spára

Příklady použití najdete pod kódem QR
nebo na stránkách
www.megawood.com/714

L XL
5 MM
VÍCEBAREVNÉ
PROVEDENÍ

HOBLOVANÝ
POVRCH

ÚZKÁ SPÁRA

R10-C
PROTISKLUZOVÉ
PROVEDENÍ

ŠÍŘKY
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VÝROBNÍ SORTIMENT – PRKNO PREMIUM / PREMIUM PLUS PRO CHŮZI BOSOU NOHOU

PREMIUM / PLUS
prírodní, hoblované
Jedinečné jako příroda sama: individuálně hoblovaný povrch našich prken
megawood® PREMIUM pro chůzi bosou nohou. V rámci patentovaného
procesu hoblování je zachována živá struktura, a tím je náš výrobek
nezaměnitelný. Objevte proměny této mimořádné povrchové struktury
ve hře světel. Ještě luxusnější je PREMIUM PLUS s jemnější povrchovou
strukturou ve dvou tmavých ušlechtilých barvách.

PŘÍRODNÍ HNĚDÁ

OŘÍŠKOVĚ HNĚDÁ

ČEDIČOVÁ ŠEĎÁ

PLUS: LÁVOVĚ HNĚDÁ
OŘECHOVÁ HNĚDÁ

BŘIDLICOVÁ ŠEĎ

21 × 145 mm

21 × 242 mm (Jumbo)

PLUS: BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ

PR KN A PR E MIUM & P REM IUM P L US P R O C HŮZI B OSOU NOHOU
Povrch: oscilačně hoblovaná svrchní strana, kartáčovaná spodní strana, spára 8 mm
Protipožární třída (pouze Premium Plus): Cﬂ-s1 podle DIN EN 13501-1:2010 („nehořlavé“)
Uzavřená spára: Lišta s drážkou je během montáže použitelná při dostatečném spádu a provzdušňování zespodu
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PRKNO PREMIUM PRO CHŮZI BOSOU NOHOU
(JUMBO), Přírodní hnědá, otevřená spára

Příklady použití najdete pod kódem QR
nebo na stránkách
www.megawood.com/715

L XL
R11-C
HOBLOVANÝ
POVRCH

UZAVŘENÁ SPÁRA

PROTISKLUZOVÉ
VLASTNOSTI

ŠÍŘKY

PRKNO PREMIUM PLUS PRO CHŮZI BOSOU
NOHOU (JUMBO), Lava hnědá, uzavřená spára

Příklady použití najdete pod kódem QR
nebo na stránkách
www.megawood.com/716

L XL
R11-C
HOBLOVANÝ
POVRCH

UZAVŘENÁ SPÁRA

PROTISKLUZOVÉ
VLASTNOSTI

Cﬂ-s1
NEHOŘLAVÉ
PROVEDENÍ

ŠÍŘKY
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VÝROBNÍ SORTIMENT – PRKNO DYNUM PRO CHŮZI BOSOU NOHOU

DYNUM
odolná krása
K vytvoření prkna s nezaměnitelným vzhledem nás inspiroval dynamický
pohyb písečných dun na Sahaře. Nechejte se nadchnout prknem DYNUM
pro chůzi bosou nohou na své terase a prožijte hru dopadajícího
světla a fascinující atmosféru.
Pro nejhezčí místo na vaší zahradě a pro projekty v hotelích,
na pivních zahrádkách nebo v mateřských školkách je prkno
DYNUM tou správnou volbou.
Homogenní zabarvený dřevěný materiál bez přidané
vrstvy umělé hmoty zvládne i nejtěžší namáhání a
je mimořádně odolný.

CARDAMOM
NIGELLA
CARDAMOM
21 × 242 mm
NIGELLA

PR KN O DY N UM P RO CH ŮZ I NABO SO
Povrch: jednostranně strukturovaný, oscilačně kartáčovaný a leštěný, spára 5 mm
Zvláštnost: Prvotní ochrana leštěním, odolnost, robustní provedení
Třída požární bezpečnosti: Cﬂ-s1 podle DIN EN 13501-1:2010 („nehořlavé“)
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25 × 293 mm

PRKNO DYNUM PRO CHŮZI
NABOSO, 21 x 242 mm,
Cardamom, otevřená spára

Příklady použití najdete pod kódem QR
nebo na stránkách
www.megawood.com/717

XL XXL
5 MM
SNADNÁ ÚDRŽBA

ÚZKÁ SPÁRA

Cﬂ-s1
NEHOŘLAVÉ
PROVEDENÍ

R10-C
PROTISKLUZOVÉ
VLASTNOSTI

ŠÍŘKY
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VÝROBNÍ SORTIMENT – KOMPOZITNÍ DESKA LITUM

LITUM
kompozitní deska
Kompozitní deska LITUM spojuje nejlepší vlastnosti 3 materiálů:
Dřevo, polymer a kámen. Drážkovaný povrch zajistí přirozenou
hru barev a světla.
Masivní vzhled v praktických deskách spojuje pěkný
vzhled a snadnou údržbu kamenné desky s kladnými
vlastnostmi dřeva. K tomu zušlechťujeme naše
osvědčené dřevopolymerové materiály kamenným
granulátem a získáváme tak mimořádně příjemný
povrch.

LORBEER

SEL GRIS
21 × 295 mm
L: 239.5 cm

SEL GRIS
LORBEER
21 × 295 mm
L: 239.5 cm
INGWER

KO MPOZ I T N Í DESKA L IT UM
Povrch: jednostranně drážkovaný, spára 5 mm
Třída požární bezpečnosti: Cﬂ-s1 podle DIN EN 13501-1:2010 („nehořlavé“)
Uzavřená spára: Proﬁl spáry P5 dodatečně použitelný při dostatečném spádu a provzdušňování zespodu
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Kompozitní deska LITUM,
vavřín, otevřená spára, poloviční vazba
a LED lineární osvětlení megalite

INGWER
21 × 295 mm
L: 239.5 cm

Příklady použití najdete pod kódem QR
nebo na stránkách
www.megawood.com/718

5 MM
DRÁŽKOVANÝ
POVRCH

SNADNÁ ÚDRŽBA

ÚZKÁ SPÁRA

P5
UZAVŘENÁ SPÁRA

XXL
R10-C
PROTISKLUZOVÉ
VLASTNOSTI

Cﬂ-s1
NEHOŘLAVÉ
PROVEDENÍ

VÍCEBAREVNÁ

ŠÍŘKY
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VÝROBNÍ SORTIMENT – SYSTÉM NOSNÉ KONSTRUKCE FIX STEP

Systém FIX STEP
naše flexibilní nosná
konstrukce
Systém megawood® FIX STEP nabízí promyšlené komplexní řešení od
zacvakávacích konstrukčních trámků až po svorky. Systém se vyznačuje
snadnou manipulací a rychlou pokládkou. Časově náročné přípravné
práce, jako je např. předvrtávání betonu, patří minulosti. Jak přesně se
to dělá zjistíte podle montážního plánu megawood®.
Pokud se rozhodnete pro systém megawood® FIX STEP, získáváte možnost
mimořádně snadné pokládky terasy bez ohledu na to, zda s otevřenou
nebo uzavřenou spárou. Svou minimální hmotností je systém FIX STEP
mimořádně vhodný i pro pokládku plovoucí podlahy na střešní terasu.
Pomocí variabilního výškového nastavenm snadno upravíte i stávající
nerovnou podlahu na terase.

Náš montážní plán najdete pod kódem QR
nebo na stránkách
www.megawood.com/719
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Pokládka
do štěrkového lože

Pokládka na starou podlahu
terasy do maltového lože

Pokládka plovoucí podlahy
na střešní terase
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VÝROBNÍ SORTIMENT – OSVĚTLOVACÍ SYSTÉM MEGALITE

megalite
pro „nocní ptáky“
Chcete svou terasu obdivovat i za tmy? Využijte náladové světlo megalite.
Kombinace lineárního osvětlení LED a bodového osvětlení LED je ideálním
doplňkem našich teras megawood®. Systém megalite můžete instalovat
vodorovně i svisle. Nové lineární osvětlení LED můžete individuálně zkrátit
a upravit je tak pro terasu libovolné velikosti.
Homogenní světelná páska vyzařuje příjemné teplé světlo. Spolu s bodovým
osvětlením LED vytvoříte na terase individuální náladové osvětlení.

Vodorovná instalace
L ED M IN I/M AXI SP OT
Ø 34 mm/Ø 60 mm
0.25 W/0.5 W; 24 V DC IP67
Nerezová ocel

46

svislá instalace

LI NE ÁR NÍ OSVĚ TLE NÍ LE D
H: 21 mm; B: 62 mm
L: 360/480/600 cm;
27 W/36 W/45 W; 24 V DC IP65
Hliník/plast

V Ý H O DY
Individuální ovládání: Svítidla a spoty se stmíváním na dálkové ovládání
Příslušenství: Sada pro dálkové ovládání, repeater, rozdělovač a prodlužovací kabely
Montáž: Lineární osvětlení můžete individuálně zkrátit a upravit je tak podle velikosti terasy.
Všechny součásti jsou jednotlivě výměnné.
Energetická třída: Svítidla jsou opatřena vestavnými žárovkami LED energetické třídy účinnosti A++ až A.
Žárovky ve svítidle nelze vyměnit.

Příklady použití najdete pod kódem QR
nebo na stránkách
www.megawood.com/720
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VÝROBNÍ SORTIMENT – PROGRAM STAVEBNÍHO DŘEVA

Stavební drevo – náš
univerzální výrobek
Stabilní, odolné proti povětrnostním vlivům a nezničitelné – takové je stavební
dřevo megawood®. Vytvářejte i v budoucnu nové kreace z výrobků megawood®,
které budou odpovídat vaší právě prožívané fázi života. Až děti povyrostou,
můžete z pískoviště udělat zvýšený záhon. Objevte celou řadu možností
využití a inspirací. Přitom ale dodržujte všechny stavebně právní předpisy.
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S TAV E B N Í D Ř EVO L: 360 cm
KU L AT I N A | H RANO LY | O SM IH RA N Y | OVÁLY
Ø 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 90 mm | 90 x 60 mm

BAR VY
LÁVOVĚ HNĚDÁ
BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ

L AV I C E
40 x 112 mm,
Celková délka: 180 cm

N Á DOB A NA KVĚ TI NY
100 x 100 cm
Jiné rozměry na vyžádání

PÍ SKOVI ŠTĚ
Jiné provedení na
vyžádání

BARVY
PŘÍRODNÍ HNĚDÁ
OŘÍŠKOVĚ HNĚDÁ
ČEDIČOVĚ ŠEDÁ
BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ
LÁVOVĚ HNĚDÁ

BARVY
LÁVOVĚ HNĚDÁ
BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ

B AR VY
LÁVOVĚ HNĚDÁ
BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ

S CH O D IŠ T Ě
Stavební prkna megawood® vás
osloví odolností proti povětrnostním vlivům a stabilitou.

L ÁV KA
Stavební prkno megawood® je
volbou číslo jedna i ve vysoce
namáhaném prostředí.
Materiál můžete použít i jako
visutou lávku.

PLOT
Plotové dílce ze stavebních
prken megawood® a betonu:
Kombinace pro věčnost.

S TAVE B NÍ PR KNO
40 x 112 mm / D: 360 cm
40 x 145 mm / D: 420 cm

BAR VY
PŘÍRODNÍ HNĚDÁ
OŘÍŠKOVĚ HNĚDÁ
ČEDIČOVĚ ŠEDÁ
BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ
LÁVOVĚ HNĚDÁ

Příklady použití stavebních prken najdete
pod kódem QR nebo na internetu na
stránkách www.megawood.com/721
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PŘÍRODA › VLÁKNO › FASÁDA
Montážní zázrak nyní i od megawood®

N O V IN K A

Promyšlené dřevo... Tato ﬁlozoﬁe se odráží nejen v našich
výrobcích pro terasu a zahrady. Náš materiál megawood®
se nyní dostává i do vzdušných výšin vašich
fasád. Všechny naše zkušenosti a výhody
materiálu nyní plynou i do oblasti ochrany
vaší budovy.
Fasádní systém megawood® odolává všem
živlům. Je nehořlavý, vodoodpudivý, odolný a
především dosahuje dlouhé životnosti. Varianty
panelů v různých šířkách a s různým povrchem
ozdobí vaši budovu, ochrání vaši izolaci a splní
tím energetické a ekologické požadavky
kladené na moderní budovy. A jako vždy
systémově: Naše vhodné proﬁly a nástěnné
úhelníky umožní zacvakáváním rychlou montáž
a vytvoří prostor pro izolaci a větrání.
Systém fasád megawood® je vhodný pro sanaci i pro novostavby
obytných i nebytových budov.
Více informací najdete na stránkách: www.megawood.com/722

Kompletní sortiment ve všech barvách a
úpravách povrchu najdete na naší webové
stránce a v naší brožuře věnované fasádám.
www.megawood.com/722
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Informace o novém systému fasád
megawood® najdete na stránkách:
www.megawood.com/723
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Terasový systém
PRKNA PRO CHŮZI
BOSOU NOHOU

Rozměry

Prkno s hladkou
hranou

Spára

Proﬁl spáry

Barvy

CLASSIC

21 x 145 mm

17 x 72 mm

8 mm

Vodicí lišta

PŘÍRODNÍ HNĚDÁ

s drážkou

OŘÍŠKOVĚ HNĚDÁ

D: 300/360/420/480/540/600 cm D: 360 cm
21 x 242 mm (Jumbo)

ČEDIČOVĚ ŠEDÁ

D: 420/480/600 cm

LÁVOVĚ HNĚDÁ
BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ

CLASSIC VARIA

21 x 195 mm

17 x 72 mm

D: 420/480/600 cm

D: 360 cm

5 mm

Proﬁl spáry

VARIA ČOKOLÁDOVÉ

P5

VARIA HNĚDÉ
VARIA ŠEDÉ

PREMIUM/PLUS

21 x 145 mm

17 x 72 mm

D: 300/360/420/480/540/600 cm

D: 360 cm

8 mm

Vodicí lišta

PŘÍRODNÍ HNĚDÁ

s drážkou

OŘÍŠKOVĚ HNĚDÁ

21 x 242 mm (Jumbo)

ČEDIČOVĚ ŠEDÁ

D: 300*/360*/420/480/540*/600 cm

LÁVOVĚ HNĚDÁ
BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ*

SIGNUM

21 x 145 mm

17 x 72 mm

5 mm

MUSKAT

ne

D: 300/360/420/480/540/600 cm D: 360 cm

TONKA

21 x 242 mm (Jumbo)
D: 300/360/420/480/540/600 cm

DYNUM

21 x 242 mm

17 x 72 mm

D: 360/420/480/540/600 cm

D: 360 cm

5 mm

NIGELLA

ne

CARDAMOM

25 x 293 mm
D: 360/420/480/540/600 cm

XILOLITOVÉ DESKY
LITUM

21 x 295 mm

17 x 72 mm

D: 239.5 cm

D: 239.5 cm

5 mm

Proﬁl spáry

SEL GRIS

P5

LORBEER
INGWER

* pouze Premium Plus

Tipy a rady pro péči najdete v dokumentaci
terasy nebo na internetu na stránkách
www.megawood.com/723
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PŘÍRODNÍ HNĚDÁ

OŘÍŠKOVĚ
HNĚDÁ

ČEDIČOVĚ ŠEDÁ

LÁVOVĚ HNĚDÁ

BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ

MUSKAT

TONKA

CARDAMOM

NIGELLA

LORBEER

SEL GRIS

INGWER

VARIA HNĚDÉ

VARIA ŠEDÉ

VARIA ČOKOLÁDOVÉ

megalite

Rozměry + techn. údaje

Materiál

Zvláštnosti

Ø 34 mm

0.25 W; 24 V DC IP67

Nerezová ocel

10 lumenů / Spot

Ø 60 mm

0.5 W; 24 V DC IP67

28 lumenů / Spot

H: 21 mm; B: 62 mm

Hliník

Dvě varianty krytí pro vodorovnou

24 V DC IP65

Plast

a svislou montáž

D: 360 cm; 27 W

729 lumenů / lineární svítidlo

D: 480 cm; 36 W

972 lumenů / lineární svítidlo

D: 600 cm; 45 W

1,215 lumenů / lineární svítidlo
(odpovídá 200 lum na běžný metr)

Upozornění: Svítidla jsou opatřena vestavnými žárovkami LED energetické třídy účinnosti A++ až A.
Žárovky ve svítidle nelze vyměnit.

VENTILAČNÍ MŘÍŽKA
105 x 21 mm

Nerezová ocel V2A

Zlepšuje odvětrávání a chrání

D: 200 cm

Kartáčováno

nosnou konstrukci před vlhkostí

NOSNÁ KONSTRUKCE
FIX STEP

KO N ST RU KČ N Í T RÁ M K Y

BETONOVÝ

KONS T R U KČ NÍ T R ÁM EK

40 x 60 mm | D: 360 cm

OBR U BNÍ K

40 x 60 mm | D: 360 cm

FIX ST E P N Á STAVE C

G U M OVÁ P ODLOŽKA

79 x 58 x 63 mm

60 x 100 mm
Tloušťka: 3/10 /20 mm

FIX STEP KOMFORTNÍ PODLOŽKA
k tlumení kročejového hluku
J EDNODÍ LNÁ S P ONA
FIX STEP DRŽÁK STANDARD

Usnadnění montáže speciálním

116 x 60 x 55 mm

kombinovaným nástrojem
"ZAMMER"

FIX ST E P STA N DA RDN Í DE SKA
270 x 180 x 71 mm

Všechny výrobky z našeho sortimentu
najdete v montážním plánu nebo na
stránkách www.megawood.com/724
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PLOTOVÝ SYSTÉM
Plotový systém LIMES Tvar
T R AN S OM *

OVÁL

Rozměry

Barvy

Příslušenství

90 x 60 mm

LÁVOVĚ HNĚDÁ

D: 178.6 cm

BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ KONEKTOR

P LAŇKA

2 DÍ LNÉ
(SLOUPKY/PLAŇKY)
Černěná nerezová

O BDÉ L N ÍK

S L OU P KY *

K UL AT É

40 x 112 mm

ocel včetně šroubů

D: 178.6 cm*

M6 x 30

Ø 90 mm

LÁVOVĚ HNĚDÁ

D: 220 / 270 cm

BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ

BAS E P LAT E

120 x 120 mm
incl. screws
M8 x 80, galvanised

H RA N AT É

90 x 90 mm
D: 220 / 270 cm

O SM IHRA N

90 x 90 mm

25 LET
ZÁRUKA

D: 220 / 270 cm
OVÁL

na rozložení v

90 x 60 mm

půdě

D: 220 / 270 cm
270 x 35 mm

PA NE LY * *

INGWER

DR ŽÁK PANELŮ

Pro vlnité panely

AUGU STA

D: 160.2 / 180.5 / SEL GRIS

16 ks v poli,

vlnitý

210 cm

Nerezová ocel

C O L O N IA

LORBEER

239 x 6 mm

P R OF I LOVÁ

38 x 30 mm

D: 158.4 / 210 cm

LI Š TA H

D: 156.6 / 178.6 /
190 cm

hladký

LÁVOVĚ HNĚDÁ
BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ

STEINHOLZPLATTEN
NEREZOVÉ
PLAŇKY
Sada pro 1 plotové pole obsahuje
2 nerezové plaňky
vč. upevnění sloupku
1 vložená lišta

Upozornění

0 % až 10 % stoupání bez šikmého ořezávání panelů
Sloupky objednávejte samostatně.
Lze kombinovat s libovolným jiným systémem sloupků.

7 panelů Augusta
Vč. příslušenství

*V programu stavebního dřeva
(dostupné také v délce 360 cm).
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**Plotový systém LIMES můžete např. kombinovat s akrylátem nebo vrstvou
bezpečnostního skla. Tyto materiály získáte od specializovaného prodejce.

INGWER

SEL GRIS

LORBEER

LÁVOVĚ HNĚDÁ

BŘIDLICOVĚ ŠEDÁ

VARIANTY PLOTŮ
PLOTOVÝ DÍLEC AUGUSTA

PLOTOVÝ DÍLEC COLONIA

Panel Augusta, 7 ks

Panel Colonia, 7 ks

Vzdálenost os: max. 190 cm

Vzdálenost os: max. 190 cm

(oválné sloupky 187 cm)

(oválné sloupky 187 cm)

Výška pole: max. 185 cm

Výška pole: max. 185 cm

PL OTOVÝ DÍL E C AU GU STA

H OR I ZONTÁLNÍ P LOT

S N E RE ZOVÝ M I PL A Ň K A MI

AS C ANI A

Panel Augusta, 7 ks

Plaňka (variabilní počet)

Vzdálenost os: max. 190 cm

Plaňka ovál: 90 x 60 mm

(oválné sloupky 187 cm)

Plaňka obdélník: 40 x 112 mm

Výška pole: max. 185 cm

D: 178,6 cm
Vzdálenost os: max. 190 cm
Výška pole: max. 185 cm

BRANKA/BRÁNA

VARIANTY MONTÁŽE
B RA N K A / B RÁ N A

KOP Í R U J E T ER ÉN

1,020 x 1,850 mm

Š I KM Ý

Světlý rozměr zárubně: 112 x 200 cm
Celková výška zárubně: 270 cm
PA N E L
Dostupné obě varianty panelů

KOP Í R U J E T ER ÉN
S T U P ŇOVI T Ý

POZO R
Spojte zárubeň
5 šrouby M8 x 80 na každé straně
70 cm

se sloupkem a potom společně
zabetonujte.

EVydavatel: NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG, Siemensstraße 31, 06449 Aschersleben, Německo
Koncepce/uspořádání/rozvržení: toolboxx-media, Magdeburg, Německo
Text: toolboxx-media, Stefanie Härtel
Zdroj fotograﬁí: C. Wolf, S. Deutsch, H. Weidhase, S. Johanson, T. Lein, T. Gasparini, H. Eichler
Změny vyhrazeny. Barvy a obrázky se mohou z důvodu techniky tisku lišit.
Stav: 1. vydání 2019 němčina / 21.06.2019

M ONTÁŽ Ú H ELNÍ KŮ
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Znacka
IN T ER A KT I V N Í Z KU Š E NO ST S M EGAWO O D ®
Použitím aplikace megaplaner pro systémy iOS a Android vytvoříte
virtuálně terasu megawood® před svým domem. Stačí zadat rozměry
požadované terasy a získáte vlastní montážní plán! Podívejte se na svou
novou terasu megawood® ze všech směrů, od nosné konstrukce až po
podlahu. Stačí umístit stránku se značkou na místo, na kterém má stát
vaše nová terasa, naskenovat značku pomocí tabletu nebo chytrého
telefonu a podívat se na terasu naživo ve 3D. Značku k vytištění
najdete také na stránkách www.megawood.com/724

www.megawood.com

VÁŠ SPECIALIZOVANÝ PRODEJCE

