
Užijte si svá oblíbená místa!

Terasová prkna
a WPC ploty
MADE in GERMANY



Vineria, Norimberk
NaturLINIE, jantarová hnědá



NATURinFORM

Vítejte v našem SVĚTĚ NATURinFORM

Máte výběr! Našich 5 modelů v podobě prken s voštinovým profilem nebo masivních prken
a 17 barevných variant představuje nejobsáhlejší nabídku vysoce kvalitních terasových prken. 
K produktovému programu patří i praktické a pěkne WPC ploty.
Nechte se přesvědčit skvělou optikou dřeva, dobrými vlastnostmi materiálu a jednoduchou 
technikou pokládky. V kvalitě se pro vás skrývá mnoho radosti, která budete stále cítit a vidět.
NATURinFORM je německý výrobce a již více než 15 let dodává atraktivní a bezpečné 
výrobky WPC.

WPC (WOOD-Polymer-Composite) je přírodní bezúdržbový a povětrnosti odolávající materiál,
 který se dá zpracovávat jako dřevo. Vyrábíme jen z nejlepších surovin - cca 70% dřevěných 
vláken z německých lesů (certifikace PEFC) a cca 30% ekologického polymeru (PE).

Jen za poslední tři roky jsme dodali více než 10 milionů metrů terasových prken
pro oblíbená místa. Jako člen společenství pro kvalitu Qualitätsgemeinschaft
Holzwerkstoffe e.V. v Gießenu důraz na nepřetržité kontroly 
kvality a zátěžové testy.

Těšte se na to, jak dobře se budete cítit na svém oblíbeném místě, kolik času 
získáte a jak se zvýší kvalita vašeho života!

vas

Horst Walther
zakladatel a jednatel

P.S.: Navštivte také naši domovskou stránku www.naturinform.com. 
        Najdete zde nejnovější informace a 5 filmů o pokládce.
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Soukromý
DIE KERNIGE, šedá s kresbou dřeva



NATURinFORM

DIE KERNIGE
Masivní prkno

Nechte se unést ušlechtilostí plochy z těchto krásných prken. Jejich styl evokuje romantiku vlahých nocí a třpytivých hvězd. 
„DIE KERNIGE“ vytváří díky své kresbě mimořádný dojem dřeva, který láká ke slavnostem na stabilní a krásné terase. 
Tichá relaxace nebo hlučné veselí. Oblíbené místo, které láká k oslavám a užívání.

Masivní prkna mají geniální použití, pokud plánujete vytvořit „oblíbená místa“ se zaoblenými konci ploch nebo harmo-
nickým přechodem do zahrady. Třísky a praskliny prostě neexistují.

Formát  výška cca 21 mm
  šířka cca 139 mm
Povrch  s kresbou dřeva nebo jemně rýhovaný 
Standardní délky  3 m/ 4 m/ 5 m/ 6 m
Zvláštní délky od 1,5 m do 13 m za příplatek
Spotřeba  1 m2 plochy sestává

Hmotnost  cca 3,2 kg/m
Zatížitelnost        600 kg/dm2

Die NaturLINIE Masivní vícebarevné prkno

 NaturLINIE, hnědý buk

NOVÁ

hnědý dub    jantarově hnědá   kaštanově hnědá     grafitová šedáhnědá        antracit               šedá
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Lodní molo, Finkenwerder u Hamburku
DIE BELIEBTE, hrubé rýhování, antracit



NATURinFORM

DIE BELIEBTE
Prkno s voštinovým profilem a masivní prkno

Přívětivé, krásné a trvanlivé - takové má být vaše nové oblíbené místo pod širou oblohou?
Chcete pod svýma nohama cítit pohodu? Kouzlo rýhovaného povrchu je klasické a přesto moderní. Toto místo láká k 
zastavení a odpočinku. Vyberte si z neobvyklé a velké palety, která barva pro vás bude mít po dlouhou dobu nádherně 
přívětivou atmosféru.
Toto prkno je již mnoho let oblíbené pro malé terasy i velká prostranství. Plocha, která je bez třísek a viditelných 
šroubových spojů, bude dlouho bezpečná a krásná. Kartáčovaný povrch WPC je nenáročný na údržbu, neklouzavý i 
zavlhka a jeho celkový vzhled je dlouhodobě elegantní.

Povrch  oboustranně kartáčovaný,
  jemně nebo hrubě rýhovaný 
Standardní délky  3 m/ 4 m/ 5 m/ 6 m
Zvláštní délky od 1,5 m do 13 m za příplatek
Spotřeba  1 m2 plochy sestává
  z cca 7 m terasových prken

 Prkno s voštinovým profilem  Masivní prkno
Hmotnost cca 2,35 kg/m cca 3,6 kg/m
Zatížitelnost 600 kg/dm2 800 kg/dm

DIE BELIEBTE, jemné rýhování, natur

   natur        hnědá               hnědočená         antracit         šedá

hnědočerná
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HausGartenPark, obchod se stavebninami Bauzentrum Mayer, 
DIE RATIONELLE, jemné rýhování, hnědá



NATURinFORM

Die NaturLINIE, Eichenbraun

DIE RATIONELLE
Prkno s voštinovým profilem a masivní prkno

Zrealizujte nápady. Žijte velkoryse. Hrajte si s rozměry. Široké pruhy překračují hranice klasického designu. Prkno o šířce 
24,5 cm může být na požádání vyrobeno v délce až 13 metrů. Díky tomu lze rychle realizovat moderní terasy a střešní 
zahrady. Pohoda na velkorysé ploše tvoří decentní základ vašich “prken, která znamenají svět”. Kvalita života, která 
zůstane viditelná a jejíž jemnost pocítí vaše nohy.

Atmosféra pohody je pro odpočinková místa a areály koupališť přínosem. Moderní terasová prkna dokazují právě svou 
suverénní šířkou velkorysost, která může tvořit nádherný kontrast k subtilní formě.

DIE RATIONELLE, široké pruhy, šedá

hnědá         antracit              šedá  titanová šedá

Povrch  oboustranně kartáčovaný
  jemně rýhovaný nebo široké pruhy 
Standardní délky  3 m / 4 m / 5 m / 6 m
Zvláštní délky od 1,5 m do 13 m za příplatek
Spotřeba  1 m2 plochy sestává
  z cca 4 m terasových prken

 Prkno s voštinovým profilem  Masivní prkno
Hmotnost cca 2,9 kg/m cca 5,3 kg/m
Zatížitelnost 400 kg/dm2 600 kg/dm
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Vineria, Norimberk
NaturLINIE, jantarová hnědá
DIE KOMPAKTE, jemné rýhování, šedá



NATURinFORM

Die NaturLINIE, Eichenbraun

DIE KOMPAKTE
Prkno s voštinovým profilem a masivní prkno

Vychutnejte si slunné chvíle na ploše s krásnou stylovou optikou dřevěných prken. Načerpejte sílu s vědomím, že se vás 
netýka ani příští rok, terasu opétovně přetírat.Na jedné straně klasika - jemné rýhování. Na druhé straně velkorysost - 
hrubé blokové pruhy. Kartáčované jsou obě strany. Váš styl, vaše představa je moderní.
Ten, kdo má rád neobvyklost, ji může zcela tvůrčím způsobem zkombinovat s DIE RATIONELLE. Optika a tloušťka prken 
se báječně doplňují.
Je to prostě krása, neboť pokládka je jako u všech prken NATURinFORM možná bez viditelných šroubů.
Stabilní prkno KOMPAKTE má s tloušťkou cca 21 mm navíc ještě výhodu poněkud nižší instalační výšky, když jde 
například při renovaci o každý milimetr.

DIE KOMPAKTE, široké pruhy, hnědá“

hnědá                antracit                šedá

Povrch oboustranně kartáčovaný,
 jemné rýhování nebo široké pruhy 
Standardní délky  3 m/ 4 m/ 5 m/ 6 m
Zvláštní délky od 1,5 m do 13 m za příplatek
Spotřeba 1 m2 plochy sestává
 z cca 7m terasových prken

 Prkno s voštinovým profilem  Masivní prkno
Hmotnost cca 1,8 kg/m cca 3,2 kg/m
Zatížitelnost 400 kg/dm2 600 kg/dm2
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DIE NATURinFORM FarbEDITION

dostupná pro:
DIE BELIEBTE
viz strana 9

titanová šedá          krémová                  citronová žlutá        sluneční žlutá        cihlově červená      mechově  zelená    lesní zelená           mořská modrá

Někdy člověk musí přiznat barvu. Aby něco zdůraznil nebo si zkrátka jen prodloužil jarní nebo letní náladu.
Díky naší FarbEDITION se vám otevírají rozmanité tvůrčí možnosti pro terasové plochy: Můžete například vkládat barevné akcenty, 
označovat cesty nebo vtáhnout volné prostory do architektonického barevného vzhledu a v případě komerčních objektů do jednot-
ného vizuálního stylu. Ve vzdělávacích zařízeních pak barevné řešení volných ploch podporuje optimisticky a inspirativně studijní 
prostředí. Naše FarbEDITION vystihla ducha doby a do popředí postavila téma - barvu. U našich produktových řad „DIE KOMPAK-
TE“,
 „DIE BELIEBTE“ a „DIE RATIONELLE“ si můžete podle obliby vybrat z 8 barev od 100 m2 (každé barvy).
Dle požadavku jsou možné speciální barvy a řešení. Rozluštěte svůj osobní barevný kód na svém oblíbeném místě.

DIE RATIONELLE
viz strana 11

DIE KOMPAKTE
viz strana 13

Prkna s voštinovým profilem a masivní prkna

DIE BELIEBTE, citronová žlutá



NATURinFORM

Zahradní lavice NATURinFORM

Zahradní lavice NATURinFORM se vyznačuje čistým puristickým designem a ekonomickým produktovým profilem. Je 
ideálně vhodná k posezení u domu nebo v zahradě, stejně jako pro městská centra a odpočinková místa. Sedací plo-
chu lavice tvoří terasové prkno „DIE KERNIGE“. Lavice se tedy nevyznačuje jen solidním provedením, odolností proti 
povětrnosti a absencí třísek, ale je také maximálně rezistentní proti hrubému používání.

Zahradní lavice NATURinFORM Gartenbank je 200 cm dlouhá, 55 cm široká a cca 45 cm vysoká a je k dostání v podobě 
stavebnicového systému.

hnědá

Formát  délka cca 200 cm
  šířka cca 55 cm výška cca 45 cm
Materiál  ocel, pozinkovaná
  a s práškovým lakováním
Sedací plocha DIE KERNIGE
Barvy  hnědá
Hmotnost  cca 41 kg
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Překrývání 
základních profilů
min. 2 šířky prkna nebo
jedna šířka prkna v 
případě přímého
                 přišroubování

Pryžový pad 
60x60x10 s EPDM 
černá min. 6-8 na m2 

Korkový pad 
70x70x3 mm 
70x70x10 mm korek, 
samolepící min. 6-8 na m2

Korková podložka 
pro otočné nožky
250x250x3 mm, korek

Speciální šroub 
5x60 mm, kalená ušlechtilá 

ocel V2A nebo V4A, 
pro upevnění masivních

 prken, lišt nebo
 počátečního/koncového

 prkna (Není určen
 pro celkové sešroubování 

terasy z prken s voštinovým profilem)

Hadice se 
spárovým 
profilem 
ø 14 / 18,5 mm 
(pryžová) vhodná 
k prknům (dodržte
min. montážní 
výšku 8 cm)

Okrajové prkno
85x5 mm, délka 4 m
pro montáž pod prkna pro zakrytí spodní konstrukce
barevně ladí s terasovými prkny
vzdálenost okrajového prkna od 
posledního terasového prkna 1 cm

Připojovací/ukončovací profil – WPC
85x5 mm, délka 4 m
jako tvarově pěkné připojení/a ukončení,
které barevně ladí s terasovými prkny kvůli 
zadnímu větrání dodržte vzdálenost 
min. 2 cm od zdi.

Spojovací prvek - WPC
pro prodloužení prken, 

vhodný pro prkna s
 voštinovým profilem,

z důvodu stability musí
 tento spoj ležet na spodní konstrukci

Při překrývání
 vzdálenost mezi 
základními profily

max. 10 cm

Přesah
na okraji a k pevných 
konstrukčním 
částem max. 5 cm

Vzdálenost od pevných 
konstrukčních částí 

(každá strana)
Podle délky prkna a rámu:

u 3,00 m cca 1,0 cm
u 4,00 m cca 1,5 cm

u 5,00 m cca 2,00 cm
u 6,00m cca 2,5 cm

 

Vzdálenost mezi 
základními profily 
pro všechna prkna s 
voštinovým profilem a 
masivní prkna max. 40 cm
 při diagonální pokládce se 
vzdálenost spodní
konstrukce zmenší na 30 cm 

Sklon 1,5 % až 2,0 %

Domovní zeď 
vždy odvádějte dešťovou vodu od 
domovních zdí se sklonem 
min. 1,5 % až 2,0 %
Prkna položte ve směru sklonu

Otočné nožky pro 
vyrovnávání výšky
plynule přestavitelné
small 2,5-4 cm (opěrná 
patka ø 10 cm) medium
 se zástrčnou 
funkcí: 3,5-6 cm 
(opěrná patka ø 15 cm)
large XL se zástrčnou 
funkcí: 7-17 cm
(opěrná patka ø 21 cm) 
cca 6 na m2)

Ukončovací 
úhelník – ALU
35x30 mm
Délka 2,7 m
horní strana 
drážkovaná, 
zapuštěný, vrtaný

Základní profil – WPC
40x60 mm / 20x40 mm

délka 4 m
na m2 min. 2,5 m pro spodní 
konstrukci max. 5 cm přesah 
volného základního profilu nad
 otočnou nožku (20x40 mm 
pro speciální použití na pevném 
podkladu s pryžovými pady 
á max. 20 cm)

Systémový profil z hliníku s 
montážní svorkou a 
hliníkovou spojovací částí 
38x30 mm délka 4 m na m2 
min. 2,5 m vysoce kvalitní 
profil pro spodní konstrukci - 
může překrýt 1 m pro překrytí
až 3 m a čisté obložení 
doporučujeme hliníkový nosný
systém

Rostlinné rouno 
1,6 x 10 m
na ochranu před 
nežádoucím porostem

Počáteční/koncová spojka
nerez ocel V2A, černá k upevnění 
prvního a posledního

Terasové prkno WPC
DIE KOMPAKTE cca 139 x 21 mm

DIE NATURLINIE/DIE KERNIGE cca 139 x 21 mm
 DIE BELIEBTE cca 138 x 27 mm 

DIE RATIONELLE cca 244 x 21 mm 
vzdálenost prken cca 8 mm

Spotřeba na m2:
DIE KOMPAKTE, DIE NATURLINIE, DIE KERNIGE, DIE BELIEBTE: prkno cca 7 m, cca 16 svorek/šroubů a základní profil min. 2,5 m
DIE RATIONELLE: prkno cca 4 m, cca 11 svorek/šroubů a základní profil min. 2,5 m

svorka s nerez oceli 
V2A/V4A
černá na m2 
cca 16 / 11 kusů
pokládková sada (stačí na
cca 6 / 8-9 m2)
skládá se z:
100 x svorky z nerez oceli
100 x šrouby z nerez oceli
1 x bit
1 x pokládková pomůcka

Koncový kryt - WPC 
barevně ladící 

ukončení prken s
voštinovým profilem,

 také na ochranu proti vlhku

 
Vzdálenost mezi 

otočnými nožkami 
na vyrovnávání výšky

nebo betonovými
 deskami s pryžovými 

pady pod základním
 profilem 

40x60 mm 
cca 50-65 cm

Podklad
10 cm zhutněná drenáž (štěrk/drť) 
nebo pevný podklad (např. existující
terasové desky)



NATURinFORM

Systém příslušenství

Plocha by vám měla dělat radost dlouho. To začíná jednoduchou montáží.
Jako v případě skládanky vám nabízíme všechna důležitá detailní řešení jako příslušenství s prováděcími tipy.
Pro dlouhou životnost má největší význam správná odborná pokládka podle předpisu výrobce s naším systémem 
příslušenství. Aktuálně platnou verzi najdete v oddíle „O nás/Ke stažení” na naší www.naturinform.com stejně jako předpisy 
a 5 filmů o pokládce.
Komise a dodávky, které jsou přesně sestavené pro vaši stavbu nebo oblíbené místo, jsou s naším systémem příslušenství 
možné k dodání z jedné ruky.

pro rychlou a bezpečnou montáž
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Vineria, Norimberk
NaturLINIE, jantarová hnědá

NOVÁ zahradní branka

DIE VARIABLE, šedá



NATURinFORM

Die NaturLINIE, Eichenbraun

DER VARIABLE
Pohledová zábrana

Bezpečí vzniká z dobrého pocitu, že jste chráněni. Jednoduše si užívejte slunce, čerstvý vzduch a čas na svém nap-
rosto soukromém oblíbeném místě. WPC ploty dokáží ochránit místa, kde je průvan. Někdy je ale pěkné ohrazení také 
nejlepším řešením pro výhled, který není právě hezký, nebo zvědavé pohledy. Odolnost je trumf. Povrch je nekartáčovaný 
a jeho údržba je jako u všech výrobků NATURinFORM absolutně nenáročná. Vytvořte si své útočiště ve volné přírodě. 
Každý prvek je dodáván jako stavebnice - sada pro plochu a sada sloupků s ocelovým jádrem jako zemní kotva či spojení 
na kolík. Lamely a rám je možné dodatečně individuálně zkrátit. Osmihranný sloupek s kroky po 45° umožňuje vytváření 
nových rohů. Jako doplněk k lamelám jsou k dispozici dva individuálně použitelné moduly oken z nerez oceli nebo akry-
látového skla. Naprostou novinkou jsou zahradní dveře, které můžete do pohledové ochrany ihned integrovat. V konečném 
součtu dlouhodobě krásný systém WPC plotů, který je možné snadno sestavit podle podrobného návodu. Aktuální verzi 
najdete v oddíle „O nás/Ke stažení” na www.naturinform.com

DER VARIABLE, šedá s modulem okna z akrylu

hnědá        antracit               šedá       písková          lesní zelená

Formát vnitřních prvků Velký: šířka cca 170 cm, výška cca 182 cm
   Malý: šířka cca 170 cm, výška cca 92 cm

Základní sloupky
z pozinkované oceli  jako zemní kotva nebo spojení na kolík
   šedá mat, ø cca 75 mm
Vysoké sloupky s krytem velké cca 197 cm (od země)
   malé cca 107 cm (od země)
Nekartáčovaný   povrch

Hnědá s integrovanými zahradními dveřmi
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

Co přesně je WPC? 

Jaké jsou jeho  
výhody?

Dochází ke změně 
barevného odstínu?

Spotřeba na
metr čtvereční?

Reference?

WPC pochází z anglického „Wood Polymer Composite“ (materiál kombinující dřevo a polymer) a má 
toto složení: 70 % dřevěných vláken z borovice a smrku, cca 30 % zdravotně nezávadného PE, UV 
stabilizátory a pigmentů.
• Naše prkna WPC zabraňují uklouznutí, a protože se na nich netvoří třísky ani    
 trhliny, jsou pohodlná pro chůzi naboso.
• Požadovaná barva zůstane zachována po dlouhou dobu. Existuje ještě větší    
 výběr než šedá jako zvětralé dřevo.
• Už jen snadné ošetřování znamená kvalitu života.
 Ušetříte čas, práci a peníze, neboť nemusíte prkna každoročně ošetřovat olejem ani natírat.
• Jsou možné speciální délky od 1,5 metru do 13 metrů.

Stejně jako dobré víno, potřebují i naše prkna zrát, aby dosáhla nejvyšší kvality. Procházejí procesem 
zrání,

     čerstvě položené                                      po několika dnech                            po 3-6 měsících

který je vyvolán světlem, vzduchem, sluncem a vlhkostí. Charakter přírodních vláken se při tvorbě 
patiny proměňuje od svěžího barevného odstínu přes nádech dožluta až po vyzrálé prkno. Tato 
barevná změna se podle stavu počasí a místa montáže odehraje v prvních 1 až 6 měsících. Stálo-
barevné barevné podíly ve vysoce kvalitním plastu dlouhodobě zachovávají zvolený barevný odstín. 
Probarvené prkno
si tak může dlouhodobě uchovat své vlastnosti a těšit tím uživatele. Barva se dokonce zintenzivní - a 
to bez olejování, natírání nebo obrušování.
NATURinFORM WPC je přírodní stavební materiál. Vyznačuje se vysokým podílem dřevěného 
vlákna. Ve výrobě to znamená, že dbáme na to, abychom zpracovávali pokud možno homogenní
kvalitu. Odchylky vysoce kvalitní suroviny však mohou při pokládce různých šarží způsobit rozdíly v 
barvě. To nemá žádný vliv na trvanlivost, a proto to není důvod k reklamaci.

• pro DIE KERNIGE, DIE KOMPAKTE, DIE BELIEBTE cca 7 prken à 1 m, cca 2,5metrový  
 základ ní profil a cca 16 svorek z nerez oceli se šrouby
• pro DIE RATIONELLE cca 1 prkna à 1 m, cca 2,5metrový základní profil a cca 1 svorek z  
 nerez oceli se šrouby
• Otočné nožky: Podle požadavků na zatížení: max. 6 kusů na m2
Podrobné technické informace najdete v našem návodu na pokládku na naší domovs   
ké stránce (i ke stažení).

Na www.naturinform.com je také 5 krátkých filmů s dalšími tipy na pokládku.
Plochá dráha Speedway, St. Johann/PoFinkenwerder bei Hamburg / PUMA Vision Headquarter, 
Herzogenaurach / zážitkové, rekreační a otevřené koupaliště Königsbad, Forchheim / most pro pěší 
Hjorthoj Stibro-Bridge v Dánsku / střešní terasa, kino v Papenburgu
Parkhotel Residence, Bad Wörishofen v Allgäu / obytný útvar „Atrium“ v Kelsterbachu
hotel Sonnenhof, Zell am Ziller v Rakousku a mnoho dalších objektů najdete na naší domovské 
stránce www.naturinform.com



NATURinFORM

Existují kontrolované vlastnosti?

Společnost NATURinFORM GmbH je jako člen společenství pro kvalitu Holzwerkstoffe e.V. Gießen 
hnacím motorem zabezpečené kvalitní výroby. Vysoké požadavky, které z toho vyplývají, každý den interně 
a pravidelně testujeme s velmi dobrými výsledky také u externích zkušebních ústavů. Naše kvalita WPC se 
ze 100 % skládá z německých dřevěných vláken s certifikací PEFC a použité pojidlo je PE přímo z výroby.

Certifikace PEFC
Společnost HW-Zert GmbH, von PEFC Deutschland e. V. tímto potvrzuje, že NATURinFORM GmbH pro-
vozuje podnikový kontrolní systém, který souhlasí s požadavky Chain of Custody Programu pro vzájemné 
uznávání certifikačních systémů PEFC  podle německého standardu PEFC D 1003:2013 „Řetězec zpětné 
vysledovatelnosti dřevěných výrobků - požadavky“, německý překlad mezinárodního standardu PEFC - 
PEFC ST 2002:2013 - v aktuálně platném znění (viz také www.pefc.org).

Kontrola odolnosti proti dřevokazným houbám – třída trvanlivosti 1 (velmi trvanlivé) V oddělení 
technologie výrobních postupů Fraunhoferova institutu pro výzkum dřeva, Institutu Wilhelma Klau-
ditze WKI, Brunšvik, byla v únoru 2012 kontrolována odolnost našich prken WPC podle DIN/TS 15534-1 
(2007), resp. DIN ENV 12038 (2002). Hodnocení se uskutečnilo podle zkoušky pro dřevo (DIN CEN/TS 
15083-1) s výsledkem – třída trvanlivosti 1 – velmi trvanlivé.

Kontrola protiskluznosti – DIN 51130 a DIN 51097
Kartáčované povrchy našich prken jsou zvlášť protiskluzové, a to i zavlhka. Díky tomu je lze s úspěchem 
použít ve veřejných prostorách (koupaliště, mateřské školy, hotelové terasy atd.). Konkrétně bylo u TÜV 
Rheinland/LGA dosaženo těchto výsledků testů:
- DIE KOMPAKTE  podle DIN 51130 obě strany R 12
- DIE BELIEBTE podle DIN 51130 jemně rýhované R 12 /hrubě rýhované R 13 (nejvyšší stupeň) 
 podle DIN 51097 TŘÍDA C (nejvyšší stupeň)
- DIE RATIONELLE  podle DIN 51130 obě strany R 13 (nejvyšší stupeň)

Kontrola „Bezpečnost hraček, část 3: Migrace určitých prvků” – DIN EN 71-3:1994
Fraunhoferův institut pro výzkum dřeva, Institut Wilhelma Klauditze WKI, Brunšvik,
testoval v únoru 2013 „bezpečnost hraček” DIE KOMPAKTE.
Zkušební zpráva potvrzuje, že testovaný materiál dodržuje limity podle DIN EN 71-3:1994 „Bezpečnost
hraček – část 3: Migrace určitých prvků”.

Zkouška požárních vlastností – třída E
Organizace ift Rosenheim GmbH otestovala klasifikaci požárních vlastností DIE BELIEBTE podle DIN EN 
13501-1 s výsledkem třída E. To je naprosto srovnatelné s dřevem.

NATURinFORM používá výhradně zdraví neškodný a čerstvý plast PE a zhruba sedmdesátiprocentní 
podíl dřeva certifikovaného PEFC. Použité výrobky WPC s podílem dřeva více než 50 % jsou zařazeny 
do kategorie použitého dřeva AII (vyhláška o použitém dřevu § 2 č. 3 - stav říjen 2012). To znamená, že 
mohou být přijímány a recyklovány s použitým dřevem. Odřezky mohou tedy být nezávadně likvidovány s 
domovním odpadem.

Filmy o pokládce na internetu a podrobný návod ukazují, jak důležitá je pokládka prken podle
předpisů. Dodržování předpisu o montáži pohledové zábrany a předpis o pokládce prken jsou základem 
záruky, kterou poskytujeme. Tento návod k pokládce a předpis o montáži si můžete stáhnout na 
www.naturinform.com.

Výrobky NATURinFORM se čistí bez problémů vodou. Stopy používání a povětrnosti lze snadno odstranit 
pomocí zahradní hadice a smetáku nebo kartáče. Při větším znečištění lze navíc použít i vysokotlaký čistič 
(ne parní čistič) s maximálně 80 bar, a to ze vzdálenosti minimálně 20 cm od podlahových prken. Díky po-
dílu polymerů jsou naše výrobky WPC nenáročné na péči. Není třeba je natírat ani olejovat pro prodloužení 
životnosti. V případě těžko odstranitelných skvrn, jaké vznikají v domácnosti, například od tuku nebo sazí, 
použijte naše speciální biologicky odbouratelné čistidlo, které bylo vyvinuto speciálně pro nás.

 

Dáváme vám písemně pětiletou záruku na materiálové vlastnosti výrobků WPC 
NATURinFORM. Podrobnosti záručního plnění najdete na naší domovské stránce.
 

Jak vypadá bu-
doucnost? Lik-
vidace? Životní 
prostředí?
Návod na poklád-
ku/
výstavbu?

Jaká je péče?

19

ZÁRUKA 5 LET



NATURinFORM GmbH 
Flurstraße 7
D-96257 Redwitz a. d. Rodach 
Tel +49 (0) 9574 65473-0 
Fax +49 (0) 9574 65473-20 
info@naturinform.com 
www.naturinform.com

„Atrium“ obytného komplexu Kelsterbach
DIE RATIONELLE, široké pruhy, antracit

Tato publikace byla pro vás pečlivě vytvořena a je stále inovována.
Aktuální a platná verze na www.naturinform.com. Barvy tisku se mohou odlišovat. Stav: červen 2014.

MADE in GERMANY

Hotel Sonnenhof, Zell am Ziller v Rakousku 
DIE RATIONELLE, jemné rýhování, hnědá
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