


PROČ ZVOLIT FIBERON ?
Trvalá krása povrchu, snadná instalace, to je důvod proč zvolit terasy 
Fiberon

Kompozitní terasy s dlouhou trvanlivostí, kombinující krásu přírodního dřeva a nepřekonatelnou 
odolnost, která zajistí, že si vaší terasu budete užívat bez šednutí. Jednoduché na instalaci, snadné na 
údržbu, krásné na pohled v každém počasí, to je Fiberon.

Kompozitní terasy od amerického výrobce Fiberon patří ke světové špičce. Speciálně vyvážený poměr dřeva javoru a 
kompozitních plastů v poměru 50-50% zaručuje vysokou stabilitu a odolnost. Terasy Fiberon jsou řadu let dodávány a 
prověřeny všemi klimatickými pásmy a podmínkami. Jsou navrženy tak, aby odolaly živlům a zajistily dlouhotrvající krásu.

Stylové řešení, fantastické povrchy »
Zvolte si tropický vzhled prken řadami Fiberon Tropics, Professional nebo Horizon.
Tropics to jsou terasy s pigmentovaným povrchem a realistickou barvou vzácných tropických dřevin.
Professional to jsou speciální povrchy se zvýšenou protiskluznou úpravou Micro-Dome.
Horizon nabízí jako jediný na světě povrchy Perma-Tech s vysokou odolností.

Snadná instalace »
Instalace klipy nebo šroubováním - to je pouze na vás. Díky vysoké stabilitě teras Fiberon se instalace provádí na dřevěné 
podkladní hranoly a nevyžaduje použití drahých hliníkových, nebo jiných speciálních podkladních nosníků.
Plný profil prken Fiberon se řeže a instaluje jako dřevo - jen méně nepořádku a žádné vady.



Provedení - rozměry »
Síla 24 mm
Šíře 140 mm

Výrobcem poskytovaná záruka po dobu 20 let proti zešednutí 
povrchu , třískování, poškození dřevokazným hmyzem.

Bez třísek a s vysokou protiskluzností »
Protiskluzný hladký povrch teras Fiberon Tropics rovněž zajišťuje 
volný odtok vody ze svého povrchu a zvyšuje tak odolnost proti 
poškození svého povrchu stojící vodou například za deště a 
snižuje kluznost za mokra. Proto je vhodný  pro plochy kolem Instalace na dřevěné podkladní hranoly »
bazénů, přístavišť lodí, mol a doků.

Fiberon terasy jsou stabilní a umožňují instalaci na dřevěné 
podkladní hranoly. Pro delší životnost doporučujme stabilní dřeviny 

Dvě použitelné strany »s dlouhou životností. Ujistěte se, že rozsah jednotlivých hranolů od 
Obě strany terasových prken lze použít jako vrchní pochozí stranu. sebe nepřesáhne 40 cm od jejich středu. Více informací naleznete 
Dvě identické strany zvyšují použitelnost  při mechanickém v příručce, jak instalovat terasy Fiberon.
poškození povrchu.

Realita vzhledu » 20 let omezené záruky »
Fiberon  Tropics  se přibližuje vzhledu pravého dřeva díky živým 
barvám s různorodými variacemi tónů, který dodává jedinečný 
vzhled každého kusu. To ocení zejména ti, kteří hledají vzhled 
tropických dřevin.

Neměnné barvy »
Navrženo s ohledem na vzhled konečné barvy. Robustní a odolný 
Fiberon Tropics je vytvořen s vysoce reflexními anorganickými 
pigmenty, které minimalizují tepelné hromadění. Někteří 
konkurenti používají organické pigmenty vzhledem k nižší ceně.

Jatoba Mahagon

Uvedené barvy se mohou lišit od vyrobeného odstínu

ŘADA FIBERON TROPICS™
Nepřekonatelná realita vzhledu

Řada terasových palubek Tropics přináší realitu vzhledu povrchu v odstínech Brazilské třešně a 
Mahagonu, s pigmentovaným různorodým povrchem. Žádné třísky, žádné šednutí, vysoká stabilita, 
protiskluzný povrch, dvě použitelné strany, snadná instalace na dřevěné podkladní hranoly.

20LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

Proti zešednutí povrchu



zamezuje vnikání a kondenzování vody uvnitř, které mohou nastat Provedení - rozměry a profilace »
u dutých profilů. Plný profil teras Fiberon umožňuje rovněž použití  Síla 24 mm
standardních dřevoobráběcích strojů.Šíře 133 mm

Instalace na dřevěné podkladní hranoly »Vysoká protiskluzná odolnost »
Fiberon terasy jsou stabilní a umožňují instalaci na dřevěné Micro-Dome™ je exkluzivní úprava povrchu teras Professional, 
podkladní hranoly. Pro delší životnost doporučujme stabilní dřeviny která zlepšuje trakci a snižuje viditelnost poškrábání povrchu. 
s dlouhou životností. Ujistěte se, že rozsah jednotlivých hranolů od Povrch teras Fiberon Professional s povrchem Micro-Dome™ je 
sebe nepřesáhne 40 cm od jejich středu. Více informací naleznete zdoben jemným drážkováním odvádějící vodu pod vašima 
v příručce, jak instalovat terasy Fiberon.nohama. Jemné drážky jsou zaoblené a tak nejsou náchylné k  

lámání či rychlému opotřebení. Micro-Dome™ je technologie 
20 let omezené záruky »vytvářející protiskluzný efekt terasových prken zajišťující nádherný 

vzhled po mnoho let. Výrobcem poskytovaná záruka po dobu 20 let proti zešednutí 
povrchu , třískování, poškození dřevokazným hmyzem.

Skvěle vypadající »
Terasy Fiberon Professional jsou dostupné ve třech barevných 
odstínech Šedé, Cedru, Hnědé. Obě strany prken jsou opatřeny 
realistickou strukturou dřeva a opatřeny protiskluznou technologií 
Micro-Dome ™.

Plný profil »
Plný profil je vysoce kvalitní produkt, to je hlavní charakteristika 
teras Fiberon odlišující se od ostatních konkurentů. Plný profil 
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B
a
re

vn
é
 o

d
st

ín
y

Hnědá

Uvedené barvy se mohou lišit od vyrobeného odstínu

ŘADA FIBERON PROFESSIONAL™
Krása a odolnost povrchu

Nádherný vzhled s kartáčovaným povrchem a protiskluznou strukturou vzhledu dřeva a zvýšenou  
odolností povrchu proti poškrábání.
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Provedení - rozměry  » Revoluční provedení »
Síla 24 mm Testováno, aby odolával nečekanému, Horizon udává nové 
Šíře 136 mm standardy v odolnosti s technologií nové generace. Patentovaná 

technologie PermaTech odolává škrábancům, skvrnám, štěpení a 
šednutí. Ultra odolné složení odolává plísním, dřevokaznému Nově vyvinuté povrchy Perma Tech ™ »
hmyzu vč. termitů, nepříznivým povětrnostním podmínkám více 

Perma-tech je inovativní revoluční průlom v kompozitních 
než jakýkoliv jiný kompozitní decking na světě..

terasových materiálech. Je to dokonalé spojení přírodní krásy, 
nejmodernějších technologií s minimálními nároky na údržbu.

Spokojenost zaručena »
Fiberon Horizon s patentovaným povrchem PermaTech je Atraktivní multichromatické barvy »
podporován 20 letou zárukou proti, šednutí, dřevokaznému 

Premiové multichromatické barvy s různorodým probarvením s 
hmyzu, štěpení povrchu. Horizon vyžaduje pouze příležitostné 

tóny tvrdých dřevin, strukturovaným povrchem. Zakoupením 
čištění mýdlem a vodou, je navržen, aby poskytoval odolnost proti 

produktu Horizon, získáte to nejlepší z nejlepšího, přírodní vzhled, 
poškrábání, odolnost proti skvrnám. Horizon to je vynikající povrch 

trvanlivost kompozitu.
s krásným vzhledem, který přetrvá po mnoho let.

Krásné barvy a odolnost proti vyblednutí »
Fiberon Horizon nevyžaduje olejování či barvení povrchu. Je 
dostupný ve čtyřech barevných odstínech Ipe ( brazilský ořech ), 
Rosewood, Tudor Brown, Gray Castle.
Fiberon Horizon terasy s patentovaným povrchem PermaTech jsou 
převratem v kompozitních terasách. Tato technologie poskytuje 
nejvyšší odolnost povrchu proti skvrnám, vyblednutí a plísním.

Rosewood Ipe Castle Gray Tudor Brown

Uvedené barvy se mohou lišit od vyrobeného odstínu

ŘADA FIBERON HORIZON™
Revoluční povrchy Perma-Tech™

Terasy Fiberon řady Horizon s inovativní technologií povrchu Perma Tech™. Zachovávají krásu 
povrchu déle než jakékoliv konkurenční kompozitní terasy na trhu.
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PLOTY FIBERON
Kompozitní bezúdržbové ploty z USA

Ploty Fiberon to je krása povrchu a vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům, dřevokaznému hmyzu, 
plísním, třískování.  Již žádné broušení, lakování či olejování. 
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Titanová
Weathered Pine

Rosewood Cedar

Rozměry a profilace » Nízká údržba »
Síla 11 x 120 x 1830 mm plotové plaňky. S použitím kompozitních plotovek Fiberon získáte krásný vzhled 

bez nutnosti údržby povrchu. Již žádné broušení staré barvy, 
lakování či olejování povrchu. Krása plotů Fiberon vydrží po mnoho Bezúdržbové ploty Fiberon »
let bez jakékoli údržby. Ploty Fiberon jsou připraveny odolávat Fiberon ploty vám přináší to nejlepší z obou světů. To nejlepší ze 
rozmarům ve  všech podnebních pásmech.světa dřeva a toho nejlepšího ze světa kompozitů. Zamyslete se 

jaký by měl být ideální dřevěný plot. A teď jaký by měl být 
Spokojenost zaručena »kompozitní ? Zkombinováním těch nejlepších atributů z obou světů 

získáte ploty Fiberon. Ploty Fiberon byly navrženy aby vám Stejně jako u ostatních produktů Fiberon je poskytována omezená 
přinášely krásu tradičního dřeva avšak bez nutnosti jeho bez 20ti letá záruka proti zešednutí, dřevokaznému hmyzu, 
údržby. Fiberon kompozitní technologie přírodní vzhled dřeva s třískování.
různorodým zbarvením s bezúdržbovým a vysoce odolnými 
vlastnostmi.  Ploty Fiberon odolávají povětrnostním vlivům lépe 
než tradiční materiály, jsou odolné dřevokaznému hmyzu, plísním, 
třískování, nevyžadují broušení, lakování či olejování.

Multichromatické barvy,  k nepoznání od dřeva »
Ploty Fiberon využívají multichromatické tedy různorodé zbarvení 
povrchu společně s kartáčováním povrchu. Tím je dosaženo 
jedinečného vzhledu a plotobky Fiberon jsou téměř k nepoznání od 
pravého dřeva. Ploty fiberon jsou dodávány v nabídce třech 
barevných odstínů, Pacific Weathered Pine, Redwood a Coastal 
Cedar.

Uvedené barvy se mohou lišit od vyrobeného odstínu



COBRA
karbon-ocelové vruty
pro instalaci kompozitních teras

3 různé barvy: Šedá, Hnědá a Cedr
Dvojitý závit pro vyšší pevnost
Garantovaná odolnost proti korozi

COBRA
klipy - skrytý spoj

® ®

pro instalaci kompozitních teras
a dřevěných teras

Nerezová ocel s tmavým nátěrem
Snadná a rychlá instalace
Krásný, bezpečný, neviditelný
Shodné mezery mezi prkny
Praktické a výměnné

WPC dřevo plastové terasy Fiberon, jsou snadné na instalaci. Díky Cobra vruty jsou skvělou volbou pro instalace kompozitních teras, 
své stabilitě se instalují na dřevěné podkladní hranoly a speciálně navržené pro kombinaci spojů kompozitních, nebo 
nevyžadují, na rozdíl od konkurenčních výrobků instalaci na dřevěných teras s dřevěnými podkladními hranoly.
kompozitní, nebo hliníkové profily. Tím snižují celkovou cenu 
dodávky. Vruty jsou vyrobeny z karbonové oceli a povrch  ošetřen 

speciálním nátěrem pro lepší proti-korizivní odolnost.
Doporučujeme provést instalaci teras Fiberon pomocí  klipů a 
kompozitních vrutů  Cobra. Pro lepší vzhled vaší terasy jsou vruty dodávány ve třech barvách 

podobných povrchu terasy. Vruty Cobra jsou dostupné v barvách, 
Upevňovací systém Cobra jsou vysoce kvalitní spojky pro hnědá, šedá, cedrová.    
neviditelný spoj, jsou cenově dostupné a elegantní. Klipy Cobra 
umožňují na terasových prknech s podélnou boční drážkou Před instalací teras Fiberon si pozorně přečtěte návod na instalaci 
snadnou výměnu uprostřed terasy, bez nutnosti rozebrání teras Fiberon, který naleznete na internetových stránkách 
ostatních prken. Instruktážní video instalace a výměny prken www.fiberon.cz
pomocí systému Cobra naleznete na internetových  stránkách 
www.fiberon.cz, v záložce instalace.

Klipy Cobra celkově snižují čas instalace vaší terasy o 30% oproti 
klasické metodě instalace vruty. Klipy jsou dodávány společně s 
vruty a speciálním tenkým bitem.

Klipy Cobra jsou vyrobeny z nerezové oceli a ošetřeny černou 
barvou pro zamezení odlesků a lepší optické skrytí mezi mezerami 
vaší terasy.

V případě, že zvolíte instalaci vruty Cobra, tedy klasickou metodou 
bez použití klipů, použijte vruty Cobra. Tyto vruty jsou extrémně 
pevné a odolné proti korozi. 

Vruty Cobra jsou univerzální, použitelné pro mnoho dalších značek 
plných kompozitních i dřevěných terasových palubek. Vruty nejsou 
vhodné pro instalaci dutých profilů terasových palubek.

www.fiberon.cz

COBRA - KLIPY A VRUTY
Profesionální řešení instalace teras

Neviditelný spoj pomocí klipů Cobra, profesionální řešení instalace dřevěněných, nebo 
kompozitních plných taras, umožňující snadnou výměnu prken uprostřed terasy.
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