
VÁŠ NEJLEPŠÍ EN

TERASY A DALŠÍ PRODUKTY



SPLŇTE SI SVŮJ SEN
Terasa je naším útočištěm, místem pro relaxaci a odpočinek. Pro tuto konkrétní část Vaší
zahrady jsme vyvinuli vysoce kvalitní produkty. Prkna z různých druhů dřevin Vám dodají
dobrý pocit, navíc i pěkně vypadají a lze je vyrobit tak, aby vyhovovaly každému
architektonickému nebo zahradnímu stylu.



AKÁT
funkční a všestranný

SIB. MODŘÍN
naprosto rodinný

DOUGLASKA
domácí, výhodná a praktická

MASSARANDUBA
elegantní po celou dobu
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FUNKČNÍ
Akát - všestranné použití
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Akát je evropský listnatý strom. Toto tvrdé dřevo 
vyniká především extrémně dlouhou životností a 
robustností své povahy (třída trvanlivosti jádro-
vého dřeva 1). Je určeno pro oblasti s vysokými 
mechanickými nároky.

Jeho nadstandartní technické vlastnosti navíc 
navyšuje cinkování na délku. Akát je dodáván 
bez  chemického povrchového ošetření a je 
odolný vůči dřevokazným houbám a hmyzu. 

AKÁT

118 mm 118 mm

23 mm 23 mmObkladová prkna kartáčovaná Flex

40 mm
Podkladové 

hranoly

560 mm 



Z přírody k přírodně 
smýšlejícím lidem.

„

6 Akát Akát Flex



7Akátová obkladová prkna kartáčovaná



8 Akátová prkna kartáčovaná - povrchově neošetřená po dvou letech



Akát 9

Akát – 
robustní a dlouholetý

„

Akátová prkna kartáčovaná - povrchově neošetřená po dvou letech



RODINNÝ
Sibiřský modřín
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Dřevo sibiřského modřínu má dobrou odolnost 
vůči dřevokazným houbám a je tak předurčeno 
pro použití ve venkovním prostředí. Sibiřský 
modřín má žluto- červený odstín. Živá struktura 
tohoto trvanlivého dřeva tvoří základ pro 
konstrukci moderních teras. Jemnoletý sibiřský 
modřín z nejlepších lesních porostů vyniká 
optimálním poměrem mezi cenou a vlastnostmi 
a díky tomu tak získává stále na větší oblibě.

SIB. MODŘÍN

142 mm 143 mm

26 mm
28 mm
und
36 mm

Gala Flex

143 mm 

28 mm Obkladová prkna

70 mm 

40 mm

Podkladové 
hranoly
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Okouzluje svou 
krásou.

„

12 Sib. modřín Sib. modřín Flex



13Sib. modřín Flex



14 Obkladová prkna ze sibiřského modřínu olejovaná



Extrémní odolnost vůči 
povětrnostním vlivům
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Sib. modřín     15Sib. modřín v provedení Flex neošetřený po jednom roce



optimální pro vlhké prostředí 
kolem bazénů
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16 Sib. modřín



17Zakázkový profil ze sibiřského modřínu



DOMÁCÍ
výhodná a praktická - Douglaska
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Domácí douglaska se vyznačuje výraznou 
strukturou se žluto - červeným zabarvením. 
Díky své dobré pevnosti a odolnosti vůči 
povětrnostním vlivům je vhodná pro venkovní 
užití, především jako terasové prkno. Je snadno 
zpracovatelná. Postupným zvětráváním je 
dosaženo krásné přirozené šedé patiny, která 
je tolik populární v současné moderní architektuře.

DOUGLASKA

143 mm

27 mm Flex
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Snadné opracování
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20 Douglaska Douglaska Flex olejovaná



21Douglaska Flex



22 Douglaska Flex olejovaná



Douglaska – domácí dřevina!
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Douglaska     23Douglaska Flex



ELEGANTNÍ
po celou dobu - Massaranduba
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118 mm 

25 mm
Flex

70 mm 

45 mm

Podkladové 
hranoly

Massaranduba je brazilská dřevina, která splňuje 
nejvyšší požadavky třídy odolnosti 1. Díky svému 
pevnému a povětrnostním vlivům odolnému dřevu 
se skvěle hodí na terasová prkna - má jemnou 
strukturu a není náchylná na vznik třísek. Je 
skvělým stavebním prvkem i ve vlhkém prostředí. 
Dobře odolává plísním a houbám. Terasová prkna 
z massaranduby vynikají elegantním vzhledem a 
svojí trvanlivostí.

140 mm 143 mm 

24 mm 25 mmGala olejováno Flex

MASSARANDUBA

Flex
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Dlouhá životnost.
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26 Massaranduba Massaranduba Flex



27Massaranduba Flex

Massaranduba Flex olejovaná



28 Massaranduba Gala olejováno



Massaranduba –
elegantní vzhled, vysoká 
kvalita!
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Massaranduba     29Massaranduba Gala olejováno



MONTÁŽNÍ SYSTÉM 
PRO PROVEDENÍ 
GALA TOP-FIXX
Plocha bez viditelných šroubů a přesný odstup 
jednotlivých prken pro dokonalý vzhled. Prodlužuje 
životnost terasy pomocí optimálního provětrávání 
a zabraňuje vlhkosti, aby se držela na podkladové 
konstrukci. Jednotlivá prkna se dají později 
snadno vyměnit. Bit pro montáž je součástí  
balení počátečních / koncových prvků.  

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Ladenburger Vám nabízí celou řadu ošetřujících 
produktů pro Vaše dřevo. Je jedno, zda se jedná o 
ochranu dřeva, údržbu, osvěžení povrchových ploch 
nebo o čištění a odstranění zelených povlaků. Nechte 
si od nás poradit a nalezněte u nás všechny produkty 
pro péči o dřevo ve Vaší zahradě. 
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www.ladenburger.de

Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: (0 73 62) 9 60 5-0
Telefax: (0 73 62) 9 60 5-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Telefon: (03 43 41) 30 6-0
Telefax: (03 43 41) 30 6-80 02
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