
Pochozí rošty z tropického døeva jsou pøedurèeny všude tam, kde je
po�adavek na trvanlivou, venkovním podmínkám odolnou a na dotek
pøíjemnou podlahu, zejména na terasy, balkóny, chodníky v zahradách,
kolem bazénù apod. Nejpou�ívanìjší výchozí surovinou jsou jihoamerické
døeviny Massaranduba (èervenohnìdá) a Garapa (zlato�lutá) v provedení
oboustrannì drá�kovaného (protiskluzového) profilu 21 x145 mm. Obì
strany jak hrubé, tak i
jemné drá�kování lze
pou�ít na pohledovou
stranu. Mimo tìchto
základníchdøevin lze
pou�ít i další døeviny jako jsou Cumaru, Ipé, Itauba v rùzných tlouš�kách
17-28 mm a provedeních - hladký, 3 V drá�ky, jemnì i hrubì drá�kované.
Tropické døeviny jsou velmi trvanlivé,mají výborné mechanické vlastnosti,
jsou vysoce odolné proti døevokaznému hmyzu a houbám. Jsou tzv.
"bezúdr�bové", tzn. �e není tøeba �ádných impregnací ani ochranných
povrchových nátìrù. V takovém pøípadì døevo vlivem okolního prostøedí

Na ka�dou poptávku vypracováváme orientaèní cenovou nabídku. Nejlepšími podklady je stávající projekt, jednoduché pùdo-
rysné schéma se základními rozmìry a výškový øez v návaznosti na okolní terén. Vhodné je i ilustraèní foto vè. dùle�itých
detailù. Po jejím odsouhlasení a slo�ení poplatku plochu zamìøíme a aktualizujeme rozpoèet, který zahrnuje zamìøení, po-
øízení a pøípravu materiálu, dopravu a odbornou montá� na místì. Takový rozpoèet má vzhledem k pohybu cen v�dy èasovì
omezenou platnost. V pøípadì objednávky je odeèten poplatek za zamìøení, vystavena zálohová faktura na 50% ceny.
Po zaplacení záloha zahájíme obratem pøípravu materiálu a v dohodnutý termín provedeme montá�. Základní materiál
dr�íme v dostateèném mno�ství skladem.Pro zruèné øemeslníky a kutily dodáváme veškerý potøebný materiál, ze kterého
si mohou pochozí rošty sami vytvoøit. Pøip prodeji samotného materiálu poskytujeme poradenství a technický servis. Pokud
je ze strany objednatele zájem, provádíme i hrazené poradenství montá�ním technikem na místì.
Záruku na materiál a pevnosti konstrukcí garantujeme po dobu 10 ti let.

bìhem nìkolika týdnù pokryje šedostøíbrná patina. Pokud je po�adavek na zachování pøírodní barvy døeva, napouští se
jeho povrch opakovanì speciálním terasovým olejem.
Pochozí rošt se skládá z podkladní konstrukce - svlakù, do kterých jsou kotveny viditelnými nerezovými vruty drá�kované
profily. Pøi pokládce je nezbytné dodr�ovat dilataèní spáry (6-8 mm) jak mezi profily navzájem tak i od zdí èi jiných vertikál-
ních konstrukcí. Dilataèní spáry umo�òují objemové zmìny materiálu pøi rùzných venkovních podmínkách (vlhkem zvìtšují
svùj objem, teplem se naopak smrš�ují). Jako svlaky se pou�ívají ètyøstrannì frézovaných hranoly o rozmìrech 30x50 èi
45x70mm (dle potøeby i vìtší) z tropické døeviny Angelim Vermelho.
Podle zatí�ení pochozí plochy je nutné dodr�et maximální povolenou osovou vzdálenost svlakù, jinak dojde k prohnutí a
trvalému poškození roštu. Rošty jsou pokládány na vyrovnaný podklad (betonová plocha nebo pasy, jemný zhutnìný štìrk
døevìné nebo ocelové konstrukce). Šikmé plochy mohou být vyrovnány plastovými rektifikaèními no�ièkami.
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Pochozí rošty 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


