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Titulní strana:
Terasová podlaha terraza, strana 
Medio,
Barva: 483 topino
elegance se sametovou texturou

Na této stránce:
povrch příjemný pro chodidla 
terasová dlaždice terraza, Barva: 
482 teracotta

terraza s. 4 – 11
paseo s. 12 – 17
entero s. 18 – 23
Čistění a péče s.   26
Barvy a povrchy s.   27
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Trvanlivé a odolné
Terasové podlahy WERZALIT obsahují poly-merový kompozit 
S2 (WPC) na bázi dřeva, který slučuje dohromady ty nejlepší 
vlastnosti dřeva a plastu: přírodní vzhled dřeva 
a dlouhý život výrobku. Materiál drží tvar, je odolný proti
povětrnostním vlivům (chlad, teplo, kyselé deště, slaná a 
chlorovaná voda, dřevo napadající hmyz a houby). Různé typy 
povrchů jsou protiskluzové, neodlamují se z nich třísky a nepraska-
jí, takže se po něm dá pohodlně chodit bosými chodidly. 
Díky široké škále různých funkcí, povrchům, texturám a for-
mátům je jasné, že Vám komplexní výběr terasových podlah 
WERZALIT přilne k srdci a splní veškeré Vaše osobní očekávání 
a požadavky.

Barvy z přírody
Na rozdíl od dřevěných podlah, terasové podlahy WERZALIT 
časem nezešednou. Přírodní změna barvy, například zesvětlení 
vlivem počasí, je možná. Avšak, terasové podlahy WERZALIT si 
vždy zachovají svůj přírodní barevný charakter. Podlahy mají 
nízké nároky na údržbu, jsou recyklovatelné a snadno se o ně 
pečuje. Prosíme, seznamte se s našimi detailními informacemi 
o péči na straně 26.

Nejkrásnější kombinace dřeva a plastu

Terraza, Paseo a Entero: Podlaha může být krásná a nyní zároveň i odolná a praktická. 

Terasové podlahy WERZALIT nabízí tu správnou alternativu k dřevěným palubkám.

✔ Kvalitní, přírodní vzhled dřeva

✔ Skvělé pro bosá chodidla:

žádné praskliny ani třísky

✔ Neklouže ani za mokra 

✔ Odolné proti vlivům počasí

✔  Nízké nároky na údržbu

✔ Nyní dostupné také jako 

podlahy na balkóny

✔ PEFC - certifikováno

✔ Recyklovatelné

✔ 5 let záruka

✔ Nejsou použity tropické
    dřeviny

Klíčové výhody produktu

Bez třísek i oděrků,
Terasové dlaždice 
Largo,
Barva: 484 marrone

Předtím

Poté



terraza
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Relaxujte a užívejte si uzavřené podélné spáry
Podlahová terasa terraza,
Barva: 485 carbone, 
hliníkový kryt hrany eloxuje úhel světla
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Terasy a balkóny, cesty nebo schody 
- terraza se hodí pro nádherné 
venkovní podlahy. Ať už jako terasový 
profil nebo dlaždice, přírodní, po-
ctivý vzhled poukazuje na vlastní styl.
Výjimečné vlastnosti navíc zajišťují 
podlahám terraza odolnost a dlouhou 
životnost. Navrhování venkovních 
prostorů je s terrazou zkrátka zába-
va.

Terasový profil Terraza byl oceněn 
návrhovým a inovačním oceněním v 
Baden-Württemberg.
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Jednoduše: pohodlná montáž
Patentovaný zámkový systém profilů terraza zaručuje snadnou mon-
táž s úzkými nebo širokými podélnými spárami, jak jen si budete přát. 
Speciální tvar tohoto systému je uzavřený podélnými spárami, které 
nedovolují rostlinám prorůst nad podlahu a ani jídlo a odpadky nemo-
hou propadnout skrz. Jediný upevňovací materiál potřebný pro systém 
terraza je několik šroubků různých velikostí. Ty jsou ukryty a nejdou 
vidět. K montáži jsou třeba pouze základní nástroje na opracování dře-
va. Proto Vám terraza ušetří čas a peníze i během pokládky.

Stabilní a silné
S nosností až 500 kg/m2 nabízí zámkový systém vysokou sta-bilitu 
povrchu a profily dovolují široké mezery pro nosné lišty -až 600 
mm*. Profily terraza jsou dostupné v barevných prove-deních terako-
ta, topino, marrone a carbone.

Přírodní vzhled a snadná péče: 
Terasový profil terraza, Barva: 484 
marrone

Terasové profily terraza.
Přírodně krásné

Terasové profily terraza mohou být použi-ty z 

obou stran. Obě povrchové textury, Fino s 

jemnými drážkami a Medio s širšími vlnkami, 

jsou charakteristické klasickým designem a 

uzavřenými podélnými spoji.

✔ Stylový design s mnoha 

možnostmi využití

✔ Rychlá, ekonomická pokládka

✔  Neviditelné upevnění

✔ Vysoce stabilní

✔ Dobře koncipovaný systém od jed-

iného dodavatele

✔ Uzavřené podélné spáry

✔ 5 let záruka

Klíčové výhody produktu

*Neplatí pro samonosné konstrukce nebo balkóny. Více informací lze nalézt v 
sekci terasových profilů Terraza bz na stranách 8 a 9.
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Profil terraza, Strana
Medio,
Barva: 484 marrone

1) Rámová lišta není barvena UV-odolnou barvou;  
nelze zaručit, že budou barvy odpovídat.

   2) Lze použít pouze v kombinaci s hliníkovým kry-
tem hrany.

Terasový profil terraza

Technická data Profil terraza

Krycí šířka cca 150 mm s cca 5 mm spojem
cca 155 mm s cca 10 mm spojem

Standardní délka 4, 5, 6 m (hrubý řez)

Odolnost proti skluzu podle DIN 51130 třída R 10/V 8 (Medio), třída R 11/V 10 (Fino)

Odolnost proti skuzu podle DIN 51097 třída C (nejlepší třída)

Požadované množství / m2 cca 6,7bm s 5 mm spojem
cca 6,5 bm s 10 mm spojem

Výška 38 mm

*Speciální délky dostupné na vyžádání

P o d k l a d o v ý  
hranolek1 Gumová podložka

   Hliníkový profil
pro zakrytí spár 
(základní profil) 

 Hliníkový profil pro zakrytí 
hran (krycí profil)

Hliníkový kryt
hrany

 Hliníkový profil pro zakrytí 
hran (základní profil)

Hliníkový profil pro zakry-
tí spár (krycí p.)

  Hliníkový profil pro
připojení na stěnu2

Více informací o terraze najděte na www.werzalit.com

Držák
Hliníková zakončovací 
lišta

Příslušenství pro profily terraza

Vše, co potřebujete k pokládce podlahy terraza je dostupné na 
jednom místě. Nemusíte zdlouhavě hledat správné příslušen-
ství. Zároveň obdržíte velice dobře koncipovaný

systém, který funguje správně hned napoprvé - pro indi-
viduální design a perfektní, profesionální vzhled.
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Profil terraza bz
Strana Medio Barva: 
484 carbone

* Terasový profil terraza bz i připojené podkladové hranolky bz splňují všechny poža-
davky moderních konstrukčních postupů, použitelných konstrukčních předpisů a 
technických pokynů pro nosné profily, které se používají jako podlahové krytiny.

   Terasové profily Terraza bz

    Nově: schváleno

    německými úřady

    použití na balkónech

2012
Type-certifi ed

Cert. No.
Z-10.9-434

*
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Nosné a certifikované
Terasové profily terraza bz a s tím spojené podkladové 
hranolky bz mohou sloužit jako samonosné podlahy pro 
balkóny, terasy, plošiny, lodžie, schody a odpočívadla. 
Terasové podlahy terraza bz mohou být instalovány jak 
uvnitř budov, tak i vně.

Ušetřete čas a peníze!
terraza bz je volba, která Vám ušetří čas i peníze, 
protože již není požadována žádná nosná kon-strukce. 
Přirozeně, nabízíme také odpovídající schválené šrouby 
v naší škále příslušenství WERZALIT. Ty nesou také oz-
načení bz.

Technická data Profil terraza bz

Krycí šířka cca 150 mm s cca 5 mm spojem
cca 155 mm s cca 10 mm spojem

Standardní délka * 4, 5, 6 m (hrubý řez)

Odolnost proti skluzu po-
dle DIN 51130

třída R 10/V 8 (medio), 
třída R 11/V 10 (fino)

Odolnost proti skuzu po-
dle DIN 51097

třída C (nejlepší třída)

Požadované množství / m2 cca 6,7 bm s 5 mm spojem
cca 6,5 bm s 10 mm spojem

Výška 38 mm

* Speciální délky dostupné na vyžádání.

Více informací o terraza bz najdete na www.werzalit.com

Terasové profily terraza bz
Zátěžové terasové podlahy

WERZALIT je první výrobce, který nabízí zátěžové podlahy schválené stavebními úřady, 

ve formě terasové podlahy terraza bz. terraza bz jsou proto vhodné i pro Váš balkón!

✔ Schváleno úřady jako nosná pod-

laha

✔  Rychlá, ekonomická pokládka       

✔ Neviditelné upevnění

✔  Dobře koncipovaný systém od 

jediného dodavatele

✔  Uzavřená podélná spára

✔  Stylový design s mnoha 

možnostmi využití

✔  5 let záruka

Klíčové výhody produktu

terraza bz může být použita jako nosný profil pouze, pokud jsou splněny všechny poža-
davky stavebních orgánů.

Terasové profily terraza bz

1)Rámová lišta není barvena UV-odolným barvivem; nezaručujeme, že bude    
barevnost odpovídat profilu

2) Může být použita pouze v kombinaci s hliníkovým krytem hrany

 Podkladové 
hranolky  bz1

  Hliníkový kryt
hrany

Hliníkový profil pro   
spojení se zdí2  Hliníková zakončovací 

 lišta 

Terasové profily Terraza bz a příslušenství
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Terasové dlaždice terraza,
Barva:  484 marrone, 
Moderní terasová podlaha ze které vyzařuje pohodlí.

Terasové dlaždice terraza
Čtvercová. Praktická.
Čtvercové terasové dlaždice terraza  nabízí 

atraktivní alternativu k profilům - zejména 

jako podlahy na plochých střechách. Dlaždice 

mohou být pokládány ve stejném směru, 

ve střídavém kostkovaném vzoru nebo po-

sunuty o polovinu dlaždice.

Terasové podlahy s praktickým rozměrem

Vhodná velikost cca 44 cm x 44 cm a jednoduchý zámkový 
systém zajišťují, že pokládka proběhne rychle. Zakryté připínáky 
zajšťují profesionální, stylový vzhled. Dlaždice terraza také nabízí 
řešení pro místa, ve kterých není vhodné použít profily. Jsou 
ideální například pro přístupné, uzavřené ploché střechy nebo 
stavby, u kterých není možné upevnění spodních kon-strukcí
držáky - není vyžadování připevnění k nosné konstrukci.

Terasová dlaždice terraza

Technická data Dlaždice terraza

Krycí šířka cca 442 mm x 442 mm s
cca 3 mm spojem

Rozměry cca 439 mm x 439 mm

Odolnost proti skuzu 
podle DIN 51097

třída C (nejlepší třída)

Požadované množství cca 5,1 ks / m2

Výška 38 mm

Terasové dlaždice terraza byla označena jako „Produkt roku 2008“ a získal 
cenu Designu a inovace v Baden-Württemberg.

Vhodné také pro ploché střechy

439

38

439
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Ideální pro použití na plochých 
střechách: Terasová dlaždice 
terraze, Barva: 484 marrone

1) Rámová lišta není barvena UV-odolným 
barvivem; nezaručujeme, že bude 
barevnost odpovídat profilu

2) Může být použita pouze v kombinaci s 
hliníkovým krytem hrany

Hliníkový rámový
profil

Podkladový 
hranolek bz1 Gumová podložka

Hliníkový profil na zakrytí 
hran  (krycí profil)

Hliníkový kryt hrany

Hliníkový prosil na zakrytí 
hran (základní profil)

 Hliníkový profil pro za-
krytí spár (krycí profil)

  Hliníkový profil pro
zakrytí spár (základní 
profil)

Hliníkový profil pro 
připojení ke zdi

Více informací o terraze najděte na 
www.werzalit.com 

Hliníková zakončovací 
lišta

Příslušenství pro dlaždice terraza

✔ Stylový design s mnoha 

možnostmi využití

✔ Vhodné i na ploché střechy

✔  Rychlá, ekonomická pokládka    

✔ Neviditelné upevnění

✔ Vysoce stabilní

✔  Dobře koncipovaný systém

od jediného dodavatele

✔ 5 let záruka

Klíčové výhody produktu
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paseo

Život venku s terasovými 
dlaždicemi paseo, textura 
Fino Barva: 482 terracotta
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paseo zaujme svým lehkým,
čistým designem a matným, same-
tovým povrchem, úžasně příjem-
ným na bosou nohu. Terasové
profily a dlaždice paseo jsou
vhodné na venkovní terasy, cesty i 
schody. Díky rychlé technice mon-
táže bez pomocných rámů je paseo 
perfektní také pro dočasné stavby, 
jako jsou například výstavní stany 
a plážové bary.
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Terasové profily paseo. Čistý 
design

Terasové profily paseo představují čistý de-

sign, oproštěný od kudrlinek a zdobení. Oba 

povrchy mají vzhled typického přírodního 

dřeva.

Perfektní pro domácí kutily
Jednoduchá upevňovací technika s montážními svorkami
umožňuje každému kutilovi, aby si profily paseo snadno položil 
sám. A stejně tak jako všechny terasové podlahy WERZALIT, lze 
profily opracovat tak snadno jako přírodní dřevo.

Přírodní charakter
Terasové profily paseo lze použít z obou stran a jsou dostupné 
dva atraktivní typy povrchů: Fino  s jemnými drážkami a Medio 
s velkými drážkami a jemným rýhováním. Přídavné opracování 
zlepšuje protiskluzové vlastnosti - dokonce za mokra - a 
propůjčuje profilům paseo typický dřevěný charakter. Čistý styl 
je podpořen otevřenými podélnými spoji. Profily paseo jsou 
namořeny barvivem a vlivem počasí zesvětlují, avšak bez ztráty 
své základní barevnosti.

  Profil paseo

Technická data Profil paseo

Krycí šířka cca 145 mm s cca 5 mm spojem

Standardní délka * 4 m (hrubý řez)

Odolnost proti skluzu
podle DIN 51130

třída R 10/V 6

Odolnost proti skuzu
podle DIN 51097

třída C (nejlepší třída odolnosti)

Požadované množství / m2 cca 6,9 bm

Výška 30 mm

Terasový profil paseo,
Strana Fino,
Barva: 482 Terracotta, Mod-
erní, čistý design

Připevněno pevně a neviditelně
Na připevnění je třeba přibližně 20 montážních spon na
čtvereční metr. Jsou připevněny prakticky neviditelně.

Perfektní systém, jednoduchá montáž
Tento systém je navržen tak dobře, že montáž snadno zvládne 
i schopný kutil. Podrobnější instrukce k montáži, zahrnující i 
péči o podlahu, můžete vždy najít na www.werzalit.com, nebo 
je můžete získat od specializovaného prodejce ve Vaší oblasti.

* Speciální délky dostupné na vyžádání.
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✔ Nízká montážní výška

    ✔ Snadná montáž

    ✔  Použitelné z obou stran

    ✔ Jednoduchý rám 

    ✔ Práce jako se dřevem

   ✔ Téměř skryté upínáky

    ✔ Příslušenství, které sedí

✔ 5 let záruka  

Klíčové výhody produktu

Příslušenství pro terasové profily paseo

Hliníkový profil na zakrytí 
spár (základní profil)

Podkladový 
hranolek  bz1

Montážní spona

Hliníkový kryt hranyHliníkový profil pro 
připojení ke zdi2

Hliníková zakončovací
lišta

Hliníkový profil na zakry-
tí hran (krycí profil)

Hliníkový profil na zakrytí 
spár(krycí profil)

  Hliníkový profil na zakry-
tí hran (základní profil)

Gumová podložka Držák

Profily paseo plní Vaše sny o 
terasách.
paseo, strana profilu Medio,
Barva: 483 topino

1)Podkladový hranolek
není barven UV-odol-
ným barvivem; 
nezaručujeme, že bude
barevnost odpovídat
profilu

2) Může být použita 
pouze v kombinaci s
hliníkovým krytem
hrany
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Více informací o paseo najděte na www.werzalit.com 
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Hodí se všude
Dlaždice paseo jsou ideální na terasy, cesty, balkóny i do 
wellness komplexů. Protože nevyžadují žádný podpůrný rám, 
hodí se i do dočasných staveb jako jsou například veletržní 
stánky a plážové bary.

Volně navržený povrch podlah
Dlaždice jsou dostupné v povrchové textuře Fino, s moderní 
rýhovanou strukturou, a Largo, v klasickém roštovém vzhle-
du. Možnost pokládky ve směru přímém, šikmém i šachovitém 
vzoru otevírá širokou škálu návrhových možností.

✔ Velmi nízká výška

✔ Velice jednoduchá montáž

✔ Žádný podpůrný rám

✔ Žádné upevňování

✔ 5 let záruka

Klíčové výhody produktu:

Terasové dlaždice paseo.
Montáž je hračka

Terasové dlaždice paseo jsou čtvercové alter-

nativy k profilům. Přesvědčí velmi nízkou 

výškou a neuvěřitelně jednoduchou montáží 

bez podpůrného rámu.

Terasová dlaždice paseo,
vzor Fino,
Barva: 482 terracotta
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Terasová dlaždice paseo

Pohled ze strany

Technická data Dlaždice paseo

Krycí šířka cca 316 mm x 316 mm s cca 3 mm spojem

Rozměry cca 313 mm x 313 mm

Odolnost proti skuzu
podle DIN 51097

třída C (nejlepší třída)

Požadované množství 10 ks / m2

Výška 20 mm

Více informací o paseo najdete na www.werzalit.com

Skvělé rozměry, praktické balení
S plochou zakrytí cca 316 mm x 316 mm nemají dlaždice paseo 
pouze pohodlnou velikost, ale také výborně vypadají. Praktické 
balení po 10 kusech odpovídá přesně jednomu čtverečnému 
metru dlaždicpaseo.

Montáž bez nástrojů
Dlaždice Paseo mohou být položeny přímo na úroveň 
uzavřeného povrchu s dostatečným odvodněním.
Terasové podlahy jsou položeny přímo na podklad. Těs-
ně přiléhající spojovací prvky umožňují pevné spojení a 
montáž bez nástrojů. Pouze při zkracování využijete
obyčejnou pilku na dřevo.
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Terasová dlaždice, vzor Largo Bar-
va: 484 marrone, položena v ša-
chovitém vzoru



entero
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Plný terasový profil entero, Brosso,
Barva: 485 carbone,
se střídavými spoji
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S plnými terasovými profily entero 
můžete snadno realizovat i neob-
vyklé požadavky, například různé 
zakřivení a krátké vzdálenosti. Díky 
pevnému návrhu je výsledkem 
případného řezání vždy uzavřený podél-
ný konec - nejsou tak potřeba žádné 
další krycí profily.
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Technická data entero

Krycí šířka cca 146,5 mm s cca 6,5 mm spojem

Standardní délka* 3 m, 5 m (hrubý řez)

Odolnost proti skluzu
podle DIN 51130

třída R 10 - povrch Brosso

Odolnost proti skuzu
podle DIN 51097

třída C (nejlepší třída) - povrch 
Brosso

Požadované množství / m2 cca 6,8 bm

Výška 23 mm

* Speciální délky dostupné na vyžádání.

Gumová podložka
   Podkladový 
hranolek bz1

Hliníková zakončovací 
lišta

  Hliníkový profil na za-
krytí spár (zakrývací 
profil) 

  Hliníkový profil na za-
krytí spár (základní 
profil)

Design moderní a přitom přírodní

Díky plochému, leštěnému povrchu Brosso má entero protisklu-
zové vlastnosti i autentický vzhled. Elegantní, jednoduchý de-
sign je ještě vyzdvižen díky dvěma přírodním barvám, marrone 
a carbone. Tak jako všechny terasové profily WERZALIT, je i 
série entero odolná, má dlouhou životnost a je nenáročná na 
údržbu.

Plný terasový profil entero, Brosso,
Barva: 485 carbone

Plné terasové profily entero. 
Profily s ohromnými
výhodami

Jeden z mnoha rysů plných

terasových profilů entero s leštěným 

povrchem Brosso je integrovaná funkce 

odvodňování.

Spára, která je uzavřená a otevřená zároveň
entero nabízí jedinečné vlastnosti mezi všemi pevnými
terasovými profily. Systém per a drážek umožňuje vizuálně 
uzavřenému povrchu terasy, aby zabránil prorůstání rostlin. 
Zároveň však slouží podélné spoje jako kryté drenáže.

Výjimečné vlastnosti zpracování
S plnými terasovými profily entero se pracuje stejně dobře 
jako se dřevem. Protože jsou výsledkem řezání vždy uzavřené 
rohy, dají se realizovat v terasovém povrchu křivky všeho 
druhu, a zároveň není třeba používat žádné přídavné krycí 
profily. Pevné navržení a speciální tvar umožňují nízkou 
výšku montáže spolu s širokým rozpětím. entero je také velice 
vhodné pro použití na krátké vzdálenosti, například na krátké 
zahradní cesty.

  Plný terasový profil 
entero

Plný terasový profil entero a příslušenství

100100

5

38

72

80

58

23.5

55
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Více informací o Entero najdete na 
www.werzalit.com

  Držák Montážní spona

Hliníkový profil připo-
jující zeď2

Hliníkový kryt hrany

  Hliníkový profil na za-
krytí hran (základní 
profil)

Hliníkový profil na zakry-
tí hran (krycí profil)

1) Podkladový hranolenení barven UV-odolným barvivem; nezaručujeme, že bude 
barevnost odpovídat profilu
2) Může být použita pouze v kombinaci s hliníkovým krytem hrany

Rozmístění spo-
je při instalaci s 
montážními 
sponami

Rozmístění spoje 
při maximálním 
příčném roztažení

Díky odvodňo-
vacím spojům 
může být 
entero 
instalováno 
bez spádu.

Odvodňování a nosnost
Díky speciální technice upevňování je integrována funkce 
odvodňování a zároveň je garantována nosnost. V oblasti 
spojení per a drážek se nachází neviditelná spona s vhodnými 
pružnými rozpěrnými poutky, které zajišťují dostatečnou 
společnou rozteč i při největším možném rozšíření. To umožňuje 
neomezené odtékání povrchové vody. Dokonce i bez vhodné 
sklonu může voda snadno odtékat, což se perfektně hodí pro 
prostory kolem bazénů. V těchto případech však obecně do-
poručujeme instalaci se spádem.

✔  Na pohled uzavřené

podélné spáry

✔  Je možná instalace bez

sklonu, ale i přesto je stále

sklon doporučen

✔  Protiskluzový, vysoce

kvalitní povrch

✔  Odolný proti počasí, dřevo

napadajícímu hmyzu a 

houbám

✔ Jednoduchá údržba a 

snadná péče

✔ PEFC - certifikováno

✔ 5 let záruka

Klíčové výhody produktu:

Plný terasový profil entero, Brosso, 
Barva: 484 marrone

47

3

47

24

8.5

25

15.2
47

6.5

6.5

1.5 1.5
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Plný terasový profil
entero plus. Zcela
uzavřený povrch

Navíc, ke všem již prokázaným vlastnos-tem 

plného terasového profilu entero, nabízí en-

tero plus propojení per a drážek i na krátké 

straně.

✔  Vizuálně uzavřené podélné a 

příčné spoje

✔ Je možná instalace bez

sklonu, i přesto je stále

sklon doporučen

✔ Protiskluzový, vysoce

kvalitní povrch

✔  Odolný proti počasí,

dřevo napadajícímu

hmyzu a houbám

✔ Jednoduchá údržba a

snadná péče

✔ PEFC - certifikováno

✔ 5 let záruka

Klíčové výhody produktu:

Zcela uzavřené
Plné terasové profily entero plus mají propojení per a drážek 
jak na dlouhé, tak i na krátké straně.  Speciální výhoda entero 
plus: Dokonce i krátké strany tvoří vizuálně uzavřený spoj. Z 
tohoto profilu tak může být vytvořen zcela uzavřený terasový 
povrch, který účinně zabraňuje prorůstání rostlin.

Flexibilní a praktické
Síla entero plus je zřejmá obzvláště na rozlehlých površích. Tento 
pevný terasový profil je instalován výhradně v nahodilém 
uspořádání - zcela bez dalšího příslušenství, například krycích 
profilů. Klasický, přímočarý design profilu vytváří elegantní, 
jednoduchý vzhled.

Plný terasový profil entero plus, Brosso, 
Barva: 484 marrone

Více informací o entero najdete na
www.werzalit.com
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Plný terasový profil entero plus, Brosso, 
Barva: 485 carbone

1) Podkladový hranolek není barven UV-odolným barvivem; nezaručujeme, že bude
barevnost odpovídat profilu
2) Může být použita pouze v kombinaci s hliníkovým krytem hrany

Technická data entero plus

Krycí šířka cca 146,5 mm s cca 6,5 mm spojem

Standardní délka 2 m

Odolnost proti skluzu podle DIN 51130 třída R 10 - povrch Brosso

Odolnost proti skuzu podle
DIN 51097

třída C (nejlepší třída) - povrch
Brosso

Požadované množství / m2 cca 6,8 bm

Výška 23 mm

Moderní design s přírodní elegancí
Plochý, leštěný profilový povrch Brosso dodává profilu en-
tero plus protiskluzové vlastnosti. Leštění navíc vytváří orig-
inální vzhled. Přírodní barvy marrone a carbone zdůrazňují 
elegantní a jednoduchý design. Jako všechny terasové pro-
fily WERZALIT, také série entero dlouho vydrží, je odolná a 
snadno se udržuje.

Podstatné výhody
Profily entero plus se opracovávají stejně snadno jako
dřevo. Po řezání jsou okraje vždy uzavřené, takže je možné 
docílit všemožných tvarů bez nutnosti použít další přídavné 
krycí profily. Pevné navržení a speciální tvar umožňují níz-
kou výšku montáže spolu s širokým rozpětím. entero je také 
velice vhodné pro použití na krátké vzdálenosti, například 
na krátké zahradní cesty.

Odvodnění a nosnost
entero plus má stejný odvodňovací systém jako entero.
Můžete si o něm přečíst na straně 21.

Příslušenství pro plné terasové profily entero plus

Gumová podložka   Držák

Podkladový hranolek bz1

Montážní spona

  Hliníkový profil
připojující zeď2

Hliníkový kryt hrany

  Hliníkový profil na za-
krytí hran (krycí profil)

Hliníková zakončovací
lišta

  Hliníkový profil na za-
krytí hran (základní
profil)

  Hliníkový profil na zakrytí 
spár(krycí profil)

  Hliníkový profil 
na zakrytí spár
(základní profil)

  Plný terasový profil 
entero plus
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47

3

47
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Terasové dlaždice paseo, 
Fino,
Barva: 484 marrone;
Na obrázku dále stolová
deska Bosco,
066 brazilský ořech bílý
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Plný terasový profil entero, pro-
filová strana Brosso, Barva: 484 
marrone,
s rozloženými spoji
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Terasové podlahy WERZALIT jsou napuštěny barvivem - zesvětlení vlivem počasí je 

zcela přírodní. K tomu, aby Vaše terasa vypadala báječně, nevynaložíte žádné zvláštní 

úsilí. Pro spolehlivé odstranění závažných nečistot doporučujeme použít náš speciálně 

vyvinutý Čistič teras WERZALIT.

Čistění a péče

Pravidelné čistění
Výraznější znečistění by mělo být odstraněno krátce po jeho 
vzniku. Aby se předešlo růstu řas a množení bakterií, doporuču-
jeme okamžité odstranění špíny a přírodních nečistot. Celkové 
čistění by se mělo provádět nejméně jednou ročně. Podrobné 
pokyny můžete najít na našich stránkách www.werzalit.com.

S klasickými čistícími prostředky
Při čistění terasových podlah WERZALIT použijte vodu s 
normálním čistícím prostředkem a kartáčujte v podélném 
směru. Lze na to použít obyčejné čistící nástroje. Terasové 
podlahy WERZALIT lze čistit i vysokotlakými čističi.

Čistění a péče.
Aby Vaše terasa vypadala báječně po celé roky

Terasové dlaždice paseo, Fino
Barva: 482 terracotta
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terraza/terraza bz

entero/entero plus

terraza

paseo paseo

Terasové podlahy Barvy a povrchy

482
terracotta

482
terracotta

483
topino

483
topino

484
marrone

484
marrone

485
carbone

485
carbone

Terasový profil, dvoustranný, Fino a Medio

484
marrone

485
carbone

Plný terasový profil

482
terracotta

483
topino

Terasové dlaždice

484
marrone

485
carbone

medio

fino

482
terracotta

483
topino

484
marrone

Terasový profil, dvoustranný, Fino a Medio

medio

fino

482
terracotta

484
marrone

Terasová dlaždice, 2 povrchy, Fino nebo Largo

largo

fino

024 
light anodised

025
dark anodised

Hliníkové příslušenství
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česká republika
Idako s. r. o.
Bystrá 39
396 01 Humpolec
Tel +420 737 205 114
E-mail idako@seznam.cz
www.werzalit.com

CZE All Other Countries
www.werzalit.com
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