
TERASOVÁ PRKNA
KVALITNÍ, TRVALÁ, BEZÚDRŽBOVÁ, EKOLOGICKY ŠETRNÁ

STÁLOBAREVNOSTGARANCE

LET LET

Trex Transcend®



STÁLE KRÁSNÉ TERASY TREX – 
stálobarevné, bezúdržbové, odolné proti 
poškrábání.  



Začátkem 90. let začal v USA TREX s produkcí dřevoplastových prken (WPC). Od té doby má podnik z 

Winchesteru ve Virginii nesporně přední místo ve výrobě WPC prken na trhu v USA a je největším celosvětovým 

producentem. Mezitím se terasová prkna TREX dlouhodobě osvědčila ve více než 40 zemích.

Základem úspěchu je spolupráce při zdokonalování na následnou nejvyšší kvalitu prken TREX. Aktuální produkty 

jsou vytvořeny tak, že se odlišují nejen vzhledem ale také odolností a jsou  navíc bezúdržbové.

TREX není jen přední výrobce nejvyšší kvality, ale také zohledňuje šetrnost k životnímu prostředí. TREX je z 95 % 

vyroben z recyklovaných materiálů. Kvůli výrobě těchto prken nebyly pokáceny žádné stromy. 

NESROVNATELNÝ VZHLED

»  Dřevěná textura

KVALITNÍ

»  Nejvyšší produktová kvalita

TRVALÝ 

»  Stálobarevnost bez blednutí

VARIABILNÍ

»   Mnoho barevných odstínů

OSVĚDČENÝ

»  Odolnost proti poškrábání

ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PŘOSTREDÍ 

»  Vyrobeno z 95 % z recyklovaného materiálu 

TREX TRANSCEND®
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TREX PŘEDNÍ VÝROBCE 
WPC TERASOVÝCH PRKEN



TREX Transcend jsou WPC terasovými prkny nové generace. Terasy TREX nabízí nepřekonatelnou funkčnost a 

dlouhotrvající krásu pro vaši zahradu, balkon nebo střešní terasu.

JEDNODUCHÁ 
MONTÁŽ –
rychlá a jednoduchá 
montáž bez speciálního 
nářadí

ÚŽASNÉ VENKOVNÍ PROSTORY 
K ODPOČINKU

GARANCE 
DESETILETÍ – 
bez blednutí, skvrn, škrábanců, 
díky nezničitelnému plášti

SNADNÁ 
ÚDRŽBA – 
žádné broušení, 
olejování nebo 
lakování, stačí omýt 
vodou s mýdlem
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JEDNODUŠE 
KVALITNÍ –
ať ve stínu nebo na slunci, 
TREX vypadá úžasně

ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU 
PROSTŘEDÍ –
z 95 % vyrobeno z recyklovaných 
materiálů

ELEGANTNÍ DŘEVĚNÁ 
TEXTURA –  
čistý vzhled bez vrutů a otvorů díky 
skrytému upevňovacímu systému
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Ať restaurace, hotely, parky nebo koupaliště ve 

městě či horách, terasová prkna TREX vytváří 

nezaměnitelný jedinečný vzhled. 

VÝJIMEČNÝ VZHLED I V 
EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH

Nenáročný na údržbu. Perfektní do 
pohostinství.

Žádné vyblednutí a poškrábání. 
Skvělé využití v náročných 
podmínkách.

Vhodné na vyhlídky pro návštěvníky 
památek.

Ideální k bazénům nebo do 
přístavů.
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Elegantní přírodní vzhled dřeva. 

Na objednání terasová prkna v 
délce 6,09 m na větší projekty.
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Terasová prkna TREX s možností vytvoření osobitých tvarů nabízí 

zcela nové možnosti pro řešení specifi ckých dispozic – od teras u 

domů po velké komerční projekty. Mimo jiné je možné využít oblá 

prkna u bazénů, teras u domů a zahrad. Terasová prkna oblých tvarů 

dodávají plochám výjimečný vzhled.    

TERASOVÁ PRKNA OBLÝCH 
TVAR °U – VYTVOŘÍ JEDINEČNÝ 
VZHLED 
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Terasová prkna TREX nabízí rozmanité tvary prostřednictvím techniky zahřátí při ohýbání (Trex CustomCurveTM). 

Prkno si zchladnutím uchová stálý tvar a může být zkráceno na požadovanou délku a použito k montáži.

Terasová prkna TREX přináší široký výběr typických odstínů. Prkna jsou ve standardních délkách nebo vytvořena 

dle individuální potřeby na objednávku.  
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Prkna TREX Fascia jsou vysoce kvalitní speciální prkna k zalištování vertikálních ploch – terasových hran a schodů. 

Terasová prkna TREX jsou k dostání v přírodním čistém vzhledu s jejich 3D strukturou dotvářejí celkový vzhled teras 

a ostatních ploch. 

Stejně jako terasová prkna, tak i prkna Fascia TREX jsou z 95 % vyrobena z recyklovaného materiálu. Fascia prkna 

jsou chráněna novým nezničitelným pláštěm. Jsou prakticky bezúdržbová a odolná: žádné vyblednutí, poškrábání, 

plíseň, lámání nebo štěpení.   

PRKNO FASCIA – OBLOŽENÍ 
LIŠTAMI PODTRHNE CELKOVÝ 
VZHLED PLOCHY
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TERASOVÉ OSVĚTLENÍ – 
VYTVÁŘÍ NEOBYČEJNOU 
ATMOSFÉRU

Elegantní integrované osvětlení v terasách Trex vytváří mimořádně příjemnou atmosféru. 
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PŘÍRODNÍ VZHLED S ŽÍHÁNÍM – 
BEZÚDRŽBOVÝ A ODOLNÝ 
PROTI MECHANICKÉMU 
POŠKOZENÍ

Odolná terasová prkna TREX Transcend a TREX Fascia jsou od ostatních odlišná aktraktivním přírodním vzhledem s 

3D strukturou. Pět intenzivních barevných odstínů s žíháním patří do řady TREX Transcend Tropical a mají ušlechtilý 

tropický nádech. Všechny odstíny jsou vzájemně kombinovatelné k dosažení celkového elegantního a osobitého 

vzhledu.   

Fascia Trex prkna k zakončení vertikálních ploch jsou dostupná také v odstínu přírodní bílé „Woodgrain White“. 

HAVANA GOLD

LAVA ROCK

SPICED RUM

ISLAND MIST
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TIKI TORCH ROPE SWING*

GRAVEL PATH* WOOD GRAIN WHITE*

* pouze na objednání
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Terasová prkna Trex Transcend

2 ks terasových prken 

odpovídají 1 m2

Plný profi l s drážkou

Profil Rozměry Příklad

SKRYTÝ UPEVŇOVACÍ SYSTÉM TREX HIDEAWAY®

Dostupné jak pro dřevěné a WPC podkladní hranoly, tak i pro hliníkové a ocelové konstrukce.

Počáteční klip včetně vrutu z 

nerezové oceli

Klip z nylonového vlákna plněného 

sklem s vrutem z nerezové oceli

Počáteční klip – nerez   

Univerzální 

upevňovací klip 

Montážní díl Popis

UPEVŇOVACÍ SYSTÉM

Bez viditelných vrutů a vrtaných otvorů. Skrytý systém upevnění s klipy zjednodušuje 

a urychluje montáž. Jednotlivá prkna se snadno montují a také vyměňují. Další 

informace v montážním manuálu.

PROFIL A UPEVNĚNÍ

Délka: 3660 / 4880 / 6100 mm

Šířka:  140 mm, Výška: 25 mm
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Prkna Trex Fascia

PROFIL

Délka: 3660 mm,  Šířka: 184 mm, Výška: 15,9 mmPlný profi l

Rozměry

UPEVNĚNÍ

Pro prkna Trex Fascia jsou určeny vruty Starborn® DeckFast® Fascia. Tyto vruty zajistí správnou montáž a jsou dostupné 

v barevných odstínech terasových prken Trex. 

5 % = Receptura složená 
z 9 speciálních komponentů

95 % = recyklované dřevo 
a plast

Trex je nejen prvotřídní a kvalitní produkt, ale je také šetrný k životnímu prostředí. Od počátku jsou terasová prkna 

vyráběna z recyklovaného dřeva a plastu. Podíl recyklovaného materiálu je 95 %. 

Trex klade velký důraz na výrobu šetrnou k životnímu prostředí. Téměř kompletní přínos, na rozdíl od ostatních produktů 

ve výrobních procesech, je využití recyklovaného papíru a plastu rovněž pro obalový materiál.

Výrobky Trex pravidelně přezkoumávají nezávislé organizace, aby byly zajištěny přísné standardy bezpečnosti, kvality a 

ochrany životního prostředí. Terasová prkna Trex jsou testována podle ASTM a EN (Evropských norem).

OD ZAČÁTKU ŠETRNĚJŠÍ 
K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 

GO
GREEN WITH

95%
GO
GREEN WITH

95%
GO
GREEN WITH

95%
GO
GREEN WITH

95%



18

PROTO Trex!

ODOLNÝ  
Povrchová vrstva z 9 speciálních 
komponentů zajistí, že se povrch 
neštěpí, nepoškrábe a je chráněn před 
UV zářením. Trex poskytuje garanci 
stálobarevnosti 10 let! 

TRVALÝ  
Pouze terasová prkna Trex nevyblednou 
a jsou odolná před plísněmi.

Garance 25 letSnadná údržba Přírodní vzhled Ekologicky šetrný
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Terasa je více než podlaha, je rozšířením obytného prostoru pod širým nebem. Terasová prkna Trex spojují přírodní 

vzhled s maximální trvanlivostí a snadnou údržbou. Tímto se odlišují WPC terasová prkna nové generace od těch 

tradičních. Je to možné díky jedinečné vrstvě ze speciálních komponentů, která zaručuje pevnost terasové podlahy.   

Majitelé terasy Trex neztrácí čas údržbou a opravami a mají více volného času pro sebe. 

PŘÍRODNÍ VZHLED  
Povrch terasových prken s 3D 
strukturou v elegantních barvách a 
přírodním vzhledu.

RECYKLOVANÝ 
Vyrobeno z 95 % z recyklovaného  
plastu a dřeva.

NEODDĚLITELNÉ

SPOJENÍ 
Povrchová vrstva a jádro terasových 
prken tvoří neoddělitelný celek. 

Odolný všem klimatickým 
podmínkám

Hladký povrch bez viditelných 
vrutů a otvorů

Snadná montáž Bez použití speciálního 
nářadí



© 2019 Trex Company, Inc. Všechna práva vyhrazena – www.terasyexpert.cz. Trex®, Trex Transcend®, Trex Enhance® a Trex Hideaway®

jsou ochrannými známkami fi rmy Trex Winchester, Virginia, USA. 
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NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZNAČKA TERAS NA SVĚTĚNEJOBLÍBENENEJOBLÍBENĚNEJOBLÍBENEJŠÍ ZNACJŠÍ ZNAČJŠÍ ZNACKA TERAS NA SVE

Bezúdržbový Dřevěný
vzhled

25 LET
záruka

Šetrný 
k životnímu

prostředí

Snadná
montáž

Odolný


