
 

 
 

 
 
 

 

 

  
    
    
 

 

 

 
 

 

CCeennííkk  tteerraassoovváá  pprrkknnaa  WWPPCC  PPRRWW  

Typ Provedení Povrch Odstín Rozměr (mm) Max. délka (mm) Cena (bez DPH)

 terasové prkno WPC HOME komůrkové broušený s drážkami
třešeň, cihla, eben, slonová kost, světlý 

dub, šedý kámen, tmavý kaštan, smrk
147x28 4000 255 Kč / m

 terasové prkno WPC WESTERN
plný                        

(drásané dřevo)
kartáčovaný

třešeň, cihla, eben, slonová kost, světlý 

dub, šedý kámen, tmavý kaštan, smrk
161x21 4000 410 Kč / m

 terasové prkno WPC FARM plné s drážkou broušený
třešeň, cihla, eben, slonová kost, světlý 

dub, šedý kámen, tmavý kaštan, smrk
161x21 4000 386 Kč / m

 terasové prkno WPC CITY plné hladké emboss
třešeň, cihla, eben, slonová kost, světlý 

dub, šedý kámen, tmavý kaštan, smrk
161x21 4000 366 Kč / m

 terasové prkno WPC COUNTRY plné embos broušený
třešeň, cihla, eben, slonová kost, světlý 

dub, šedý kámen, tmavý kaštan, smrk
161x21 4000 386 Kč / m

 konstrukční hranol WPC - hladký různé dekory 50x30 3000 / 4000 240 Kč / m

 krycí lišta "L" WPC - hladký
třešeň, cihla, eben, slonová kost, světlý 

dub, šedý kámen, tmavý kaštan, smrk
59x21x8 4000 120 Kč / m

 krycí lišta "L" WPC - broušený
třešeň, cihla, eben, slonová kost, světlý 

dub, šedý kámen, tmavý kaštan, smrk
59x21x8 4000 120 Kč / m

 krycí lišta plochá WPC - broušený / emboss
třešeň, cihla, eben, slonová kost, světlý 

dub, šedý kámen, tmavý kaštan
70x11 4000 120 Kč / m

 montážní klip dvojitý - - černý 25x11x28 - 10 Kč / ks

 montážní klip jednoduchý - - černý 16x10x28 - 10 Kč / ks

 dlažba WPC 300x300 mm

 lišty hliníkové

 hranoly hliníkové

 vyrovnávací a stavitelné podložky

 vruty, šrouby

dle poptávky

dle poptávky

dle poptávky

dle poptávky

dle poptávky
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