
Venkovní dla�ba z tropického døeva je vhodnou alternativou k
pochozím roštùm. Pou�ívá se všude tam, kde je po�adavek na
trvanlivou, zároveò však rozebíratelnou podlahu. Hodí se pøedevším
do pravoùhlých prostor napø. na balkóny, terasy, støechy, chodníky
v zahradách apod.

Tuto dla�bu vyrábíme ze dvou jihoamerických døevin - Massaranduby
(èervenohnìdá) a Garapy (zlato�lutá). Výchozím materiálem je prù-
myslovì vyrábìný, oboustrannì drá�kovaný profil o rozmìrech
21 x145 mm. Na pohledovou stranu je mo�né pou�ít jak hrubé, tak i
jemné drá�kování.
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Tropické døeviny jsou velmi trvanlivé. Mají výborné mechanické
vlastnosti, jsou vysoce odolné proti døevokaznému hmyzu a houbám. Významnou vlastností je jejich "bezúdr�bovost", tzn.
�e není tøeba �ádných impregnací ani ochranných povrchových nátìrù. V takovém pøípadì døevo vlivem okolního prostøedí
bìhem nìkolika týdnù pokryje šedostøíbrná patina. Zejména pro dvojbarevnou - šachovnicovou - dla�bu doporuèujeme pro
zachování pøírodních barev obou døevin, napustit jejich povrch speciálním terasovým olejem. Tento nátìr se musí vzhledem
k malé nasákavosti døeva pravidelnì obnovovat.

PROFIL

PODÉLNÝ ØEZ - DETAIL PØÍÈNÝ ØEZ - DETAIL
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Konstrukce a pokládka je velmi jednoduchá. Drá�kované jsou kotveny z vrchní pohledové strany nerezovými vruty do
podkladních svlakù rozmìru 30x50 nebo 45x70 mm z velmi odolné døeviny Angelim Vermelho. Rozmìry dla�dic jsou
600 x 600 mm. Dla�ba se pokládá na vyrovnanou plochu - beton, zhutnìné štìrkové podlo�í, ale i na zhutnìnou zeminu.
Jednotlivé dla�dice se jednoduše polo�í na gumové nebo plastové terèe kruhového tvaru, které mají distanèní výlisky.
Tím jsou vymezeny dilataèní spáry umo�òující objemové zmìny materiálu. Ve vlhkém prostøedí døevo zvìtšuje svùj objem,
za sucha se naopak smrš�uje. Je-li podklad vyspádovaný, pou�ijeme vyrovnávací podlo�ky nebo rektifikaèní no�ièky.

Dla�ba se prodává hotová, po jednotlivých kusech. Dodací lhùta je
podle velikosti výsledné plochy od 2 do 4 týdnù. Pro zruèné
øemeslníky a kutily je pokládka jednoduchá. Na vedlejším obrázku
je znázornìna jedna z mo�ností kladení dla�ic se støídavou orientací
profilù. Ve slo�itìjších pøípadech zajiš�ujeme odbornou montá�.
Tu provádíme po odsouhlasení cenové nabídky a po úhradì zálohy.

Záruku na materiál, konstrukci a pevnosti spojù garantujeme po
dobu 10 ti let.

Venkovní dla�ba z tropického døeva

ToTEM s.r.o. IÈO 25090372 e- mail: totem@tropickedrevo.cz
kanceláø a vzorkovna : SAZKA Aréna, Èeskomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9- Libeò, T/F +420 281961179
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