


8 nyomós érv, hogy miért érdemes 
TERAFEST® teraszburkolatot választania

1. Időt és pénzt takarít meg a burkolat alacsony karbantartási igénye miatt. 
Szükségtelen az olajozás, vagy felületkezelés.

2. Az európai unióban gyártott termék, gyorsan beszerezhető, utánrendelés rövid 
idő alatt.

3. Környezetbarát, 100% -ban újrahasznosítható anyagból készül, PEFC -
környezetvédelmi tanúsítvánnyal rendelkezik.

4. A burkolat tömör profilú, teljes anyagában szín azonos. Színtartóssága és 
minősége az idő múlásával sem változik.

5. Biztonságos, csúszásgátló felület, amely soha nem szálkásodik. Könnyű, 
biztonságos , rejtett rögzítő rendszer.

6. Időjárásálló tulajdonságai miatt ellenáll az eső, a hó, a fagy, az UV sugárzás, a 
sós vagy klóros vízzel szemben.

7. A teraszburkolat széles színválasztékban kapható, felülete vonzó és kellemes 
tapintású.

8. A WoodPlastic termékcsalád kínálatában teraszburkolat, falburkolat és 
kerítéselem egyaránt megtalálható, így házának, kertjének külső megjelenését 
szín azonos burkolat választással teheti harmonikussá. 



A gyártóról

A WPC-WOODPLASTIC a.s., európai

gyártó, 12 éves szakmai tapasztalattal

rendelkezik a woodplastic termékek

értékesítésében. A vállalat telephelye

a Cseh Köztársaságban, mindössze 50

km-re Prágától, Bukovanyban

található, ahol a gyártás és a

raktározás egy helyen történik. A cég

2013 óta gyárt WPC termékeket

amerikai licenc alapján.



Wood Plastic – Fa-műanyag kompozit

• A kompozit, (60%) fa, (polimerek 
40%) műanyag és adalékanyagok 
keveréke, mely védi az anyagot az 
öregedéstől, az UV sugárzástól és 
az időjárási hatásokkal szemben.

• A kompozit összetétele biztosítja 
az anyag merevségét, 
nedvességgel, rothadással, 
rovarokkal szembeni ellenállást, 
valamint a tömör fa tapintását és 

megjelenésének érzetét.



Előnyei

• Színtartó anyag

• Karbantartás mentes

• Várható élettartama legfeljebb 50 év 

• Csúszásmentes, szálkamentes felület

• Nem reped és nem csavarodik 

• Minimális vízfelvétel (fagyálló)

• Ellenáll a klórnak és a medencékben használt  

különböző sóknak

• Egyszerű telepítés x rejtett rögzítések

• Ökológiai és újrahasznosítható termék



Előnyei a fa teraszburkolatokkal szemben



A gyártás során használt komponensek- fa

• 60% fa őrlemény, csak 
megújuló forrásokból 
származó minőségi 
faanyagból

• Egyéb alternatívák fa 

helyett: bambusz, rizshéj, 
papír, bútor stb.



A gyártás során használt komponensek- POLYMER

 40 % - HDPE

 HDPE (high density polymer) = nagy sűrűségű polimer

 Jellemzői: nagy viszkozitás, méret stabilitás, jó működik együtt más 
komponensekkel

 Tiszta, más összetevőktől mentes (újrahasznosítás nélkül)

 A műanyag eredete is nagyon fontos a gyártásban, mindig a legmagasabb 
minőséget választjuk (Csehországban vásárolunk - Litvínov)

• Előnyök:   - stabilitás -50 °C - 110 °C -ig

- könnyen stabilizálható a gyártás során, könnyen kötődik más

komponensekkel,

pl. UV stabilizátorokkal (gyors színtartás)



WPC profilok típusai 

Tömör profil

Üreges profil



Miért érdemesebb a tömör WPC -t választani?

Az üreges WPC hátrányai: 

• a kivitelezés során az elemeket lejtősen kell fektetni, (1-2 mm / 1 m) –
mert a teherhordó szerkezet, és a felső teraszelemek légkamráiban a víz 
lecsapódik és megtartja azt. Fagy esetén megtöri a WPC profil szálakat, és az 
elemek megrepednek vagy összeroppannak. A profilok deformálódhatnak, 
elhajolnak (a felső és az alsó felületi hőmérséklet különbsége miatt) és 
megcsavarodnak., összeroppannak. 





WOODPLASTIC® TERMÉKCSALÁD

Teraszburkolat - Falburkolat

Kerítés elem



Teraszburkolat profilok - STAR
STAR PROFIL – klasszikus barázdált felületű teraszburkolat

• A bordázott felület fokozza a medencék körüli biztonságot
• Ellenálló képesség a sós és klórozott vízzel szemben
• Időjárásálló (nap, eső, fagy, hó)
• Mechanikai sérülésekkel szembeni ellenálló képesség
• Mérettartó
• Nem szálkásodik
• 100% -ban újrahasznosítható anyag
• Szükségtelen karbantartás – egyszerű, tiszta vízzel való lemosás
• 25 év garancia

TEAK                                                 PALISANDER                                    INOX                                                   ÉBEN



Teraszburkolat profilok - STAR

TEAK                     PALISANDER                      INOX                           ÉBEN

• 23 x 137 x 4000 mm standard méret

• színválaszték: 
teak, palisander, inox, ében



Teraszburkolat profilok - STAR



Teraszburkolat profilok – FOREST
Forest profil – modern megjelenésű, barázdált felülettel kombinált, amely a
valódi fa benyomását kelti.

• Természetes megjelenés, mint a valódi fa
• Csúszásmentes felület
• Időjárásálló (nap, eső, fagy, hó)
• Mechanikai sérülésekkel szembeni ellenálló képesség
• Mérettartó
• Nem szálkásodik
• 100% -ban újrahasznosítható anyag
• Szükségtelen karbantartás, felületkezelés
• 25 év garancia

CEÉDRUS                            TEAK                       PALISANDER                       WENGE                    INOX                                 ÉBEN



Teraszburkolat profilok – FOREST

• 22 x 137 x 4000 mm standard méret
• 22 x 195 x 4000 mm standard méret

• Színválaszték: 
cédrus, teak, palisander, wenge, inox, ében

CÉDRUS            TEAK           PALISANDER       WENGE            INOX                ÉBEN



Teraszburkolat profilok – FOREST



Teraszburkolat profilok – FOREST PLUS 

Forest PLUS profil – modern megjelenésű, barázdált felülettel kombinált, amely a
valódi fa benyomását kelti. A „PLUS” megnevezés arra utal, hogy extra pigment
hozzáadásával fokozzák a burkolat természetes megjelenését, a napi
szennyeződés, por és pollen kevésbé észrevehető a felületen.

• Természetes megjelenés, plusz pigment hozzáadásával
• Csúszásmentes felület
• Időjárásálló (nap, eső, fagy, hó)
• Mechanikai sérülésekkel szembeni ellenálló képesség
• Mérettartó
• Nem szálkásodik
• 100% -ban újrahasznosítható anyag
• Szükségtelen karbantartás, felületkezelés
• 25 év garancia

CEDAR                                         TEAK                                    MERABU                              PALISANDER                                 INOX



Teraszburkolat profilok – FOREST PLUS 

• 22 x 137 x 4000 mm standard méret

• Színválaszték: 
cédrus, teak, merbau, palisander, inox

CÉDRUS                 TEAK                    MERBAU          PALISANDER            INOX



Teraszburkolat profilok – FOREST PLUS



Teraszburkolat profilok – NATUR PLUS

TEAK                                      PALISANDER                                       INOX

NATUR PLUS PROFIL – természetes megjelenésű, jellegzetes fa textúrával rendelkező
felület, amely a valódi fa benyomását kelti. A „PLUS” megnevezés arra utal, hogy extra
pigment hozzáadásával fokozzák a burkolat természetes megjelenését, a napi
szennyeződés, por és pollen kevésbé észrevehető a felületen. Könnyen
harmonizálható a kültéri elemekkel.

• Természetes megjelenés, plusz pigment hozzáadásával
• Csúszásmentes felület
• Időjárásálló (nap, eső, fagy, hó)
• Mechanikai sérülésekkel szembeni ellenálló képesség
• Mérettartó
• Nem szálkásodik
• 100% -ban újrahasznosítható anyag
• Szükségtelen karbantartás, felületkezelés
• 25 év garancia



Teraszburkolat profilok – NATUR PLUS

• 23 x 137 x 4000 mm standard méret

• színválaszték: teak, palisander, inox

TEAK                             PALISANDER                         INOX



Teraszburkolat profilok – NATUR PLUS



Teraszburkolat profilok – MAX /TOP RUSTIC 

A RUSTIC felület és a TOP profil egyedülálló kombinációja. A teraszburkolat illesztései
közötti réseket, optikailag rejti az átfedő profil. Így nem kerül szennyeződés a burkolat
alá. A RUSTIC kefélt, mart felület természetes kialakítású, amely tökéletesen utánozza a
fa padló érzetét. Már kapható extra széles profilú MAX -ban is, amely gyorsabbá teszi a
terasz kivitelezését, pénzt és időt takaríthat meg a rögzítő klipszek megspórolásával.

TEAK                PALISANDER            WENGE                    INOX                   EBEN

• Egyedi RUSTIC felület, utánozza a fa padló érzetét
• Átfedő profil elrejti az elemek közötti réseket
• Időjárásálló (nap, eső, fagy, hó)
• Mechanikai sérülésekkel szembeni ellenálló képesség
• Mérettartó
• Nem szálkásodik
• 100% -ban újrahasznosítható anyag
• Szükségtelen karbantartás, felületkezelés
• 25 év garancia



Teraszburkolat profilok – MAX /TOP RUSTIC 

• 22 x 140 x 4000 mm standard méret

• színválaszték TOP: teak, palisander,

wenge, inox, ében

• 22 x 192 x 4000 mm standard méret

• színválaszték MAX: cédrus, teak,

palisander, wenge, inox, ében



Teraszburkolat profilok – MAX /TOP RUSTIC 



Kerítés elemek – FOREST PLUS / FOREST RUSTIC

Hagyja abba egyszer és mindörökké a régi fa kerítés csiszolását és festését! Tegye 
kényelmesebbé az életét a Forest Plus WoodPlastic® kerítéselemek használatával! 

Forest / Rustic felület esetén tetszőlegesen forgatható a kerítés két oldala, a barázdált, 
illetve a sűrűn kefélt felület közül választhat.

• Szükségtelen karbantartás, felületkezelés 

• Időjárásálló (nap, eső, fagy, hó)

• Mérettartó

• 25 év garancia 

• 100% -ban újrahasznosítható anyag 

• Az Európai Unióban gyártott termék



Kerítés elemek – FOREST PLUS / FOREST RUSTIC

• Forest Plus: 11 x 120 x 3600 mm

• színválaszték:

cédrus, teak, merbau, palisander,  

inox

• Forest Rustic: 11 x 120 x 3000 mm

• színválaszték:

cédrus, teak, palisander,  wenge

inox, ében

• Forest Rustic: 19 x 150 x 4000 mm

• színválaszték:

cédrus, teak, palisander,  wenge

inox, ében



Kerítés elemek – FOREST PLUS / FOREST RUSTIC



Kerítés elemek – FOREST PLUS / FOREST RUSTIC



Falburkolat profil – FOREST ECO 

TEAK                                         MERBAU                                 PALISANDER                  WENGE                                         INOX

A WoodPlastic® ECO falburkolat profilok a fa természetes megjelenését utánzó
homlokzati elemek. Az eredeti fával szemben, kiváló megoldás a felületkezelés
nélküli, hosszú távú tartós használat érdekében. Alkalmas kültéri falfedések, kerti
falak, pergolák és parkolóházak körüli falburkoláshoz.

• Természetes, a fához hasonlító megjelenés
• Nincs szükség felületkezelésre vagy festésre
• Időjárásálló (nap, eső, fagy, hó)
• Hosszú élettartam, alaktartás
• 25 év garancia
• 100% -ban újrahasznosítható anyag
• Európai Unióban gyártott termék



Falburkolat profil – FOREST ECO 

TEAK                    MERBAU          PALISANDER             WENGE                INOX

• Forest ECO: 14 x 150 x 3100 mm

• színválaszték:

teak, merbau palisander, wenge

inox



Falburkolat profil – FOREST ECO 



Falburkolat profil – FOREST ECO 



Teraszburkolat rögzítők - kiegészítők

Alátét profil (párnafa)

Profil méret: 50 x 30 mm

Hosszúság: 4 m

Súly: 1,5 kg / m

Alátét profil (párnafa)

Profil méret: 50 x 50 mm

Hosszúság: 4 m

Súly: 2,3 kg / m



Teraszburkolat rögzítők - kiegészítők

START CLIP

STANDARD CLIP
KETTŐS KLIP

TOP profilhoz (kompatibilis az ALU  SMART rendszerrel)

CLICK KLIP 
(rögzítő klipsz a teraszburkolat 

- ház fal találkozásnál)

STANDARD CLIP
TOP profilhoz



Falburkolat rögzítők – kiegészítők – FOREST ECO 

STANDARD CLIP 
falburkolathoz

START CLIP 
falburkolathoz



Kiegészítők – burkolat végzáró profilok

SMALL 70 x 16 x 2000 mm

SIMA / FOREST felület

MEDIUM 90 x 16 x2000 mm

SIMA / FOREST felület

120 120 x 11  x 4000 mm 

FOREST / RUSTIC felület

150 150 x 19 x 4000 mm

FOREST /  RUSTIC felület



ALUMÍNIUM RENDSZER – SMART

• gyorsabb szerelés – akár 50%

• könnyű szerkezet

• könnyen kezelhető

• pontos szerelés

• fekete kompozit klipszek

• könnyen szétszerelhető (a terasz teljes területén)

• fúrás nélküli szerelés

• 5 év garancia

A hagyományos WPC hordozók alternatívája Minden típusú profilhoz 



ALUMÍNIUM RENDSZER – SMART

TERMÉKEK SZERELÉS

Emelőláb esetén maximális távolság:

ALU párnafa 23 23 x 35 x 4000 mm párnafa 23 max:   30 cm

ALU párnafa 40 40 x 43 x 4000 mm párnafa 40 max:   50 cm

ALU párnafa 75 75 x 40 x 4000 mm párnafa 75 max: 100 cm

Sarok csatlakozó 40/75

Standard klipsz 100 db/csomag

Kezdő klipsz 1 db/csomag



SMART párnafa 23

párnafa 23 csatlakozó – párnafa 23 csatlakozó használata

párnafa 40 csatlakozó – párnafa 40 sarokcsatlakozó

párnafa 75 csatlakozó – párnafa 75                        sarokcsatlakozó

standard klipsz

ALUMÍNIUM RENDSZER tartozékai – SMART

kezdő klipsz

SMART párnafa 40

SMART párnafa 75



WoodPlastic termékek - SZÍNVÁLTOZÁS
A kivitelezést követő első hetekben vagy hónapokban, a napfény intenzitásától, az
esőzéstől és az évszaktól függően, a burkolat felületén a színek beérnek. Ez a tannin
(csersav) kimosódása, ami a WPC kompozit fa összetevőjéből származik. A fa-műanyag
kompozit anyag, fa (60%) és HDPE (40%) keveréke. A tannin bármilyen fafaj természetes
összetevője. A tannin kimosódását a víz és a napfény okozza. A felületi WPC elemek az
első hetekben vagy hónapokban ideiglenesen megváltoztatják színárnyalatukat, melyek
általában sárgásba fordulnak. A napfénynek és esőnek köszönhetően, azonban ez a
folyamat az idő múlásával visszafordul, és a burkolat megtartja eredeti színét.

KIVITELEZÉS UTÁN

UV FÉNY      
EXPOZÍCIÓJA UTÁN ÉRÉSI FOLYAMAT UTÁN 25 ÉV ELTELTÉVEL



WoodPlastic - terasz építés, kivitelezés képekben



WoodPlastic - terasz építés, kivitelezés képekben



WoodPlastic - terasz építés, kivitelezés képekben



WoodPlastic - terasz építés, kivitelezés képekben



WoodPlastic - terasz építés, kivitelezés képekben



WoodPlastic - terasz építés, kivitelezés képekben



WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!
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WoodPlastic – Amit kínálunk, a természetes kényelem!




