
Nově skladem    

WPC z Rakouska

 WPC Austrialine

* 

* na podlahová prkna za předpokladu dodržení návodu k pokládce

Záruka 
5 let

Terasová prkna

Aktualizace cen vyhrazena. 



Nová terasová prkna ZECTO WPC Austrialine je optimální řešení pro Váš venkovní obývací pokoj. 
WPC se skládá z dřevní hmoty a polypropylenu a spojuje pozitivní vlastnosti dřeva s velmi kvalitními 
plasty. Na výrobu WPC terasových prken se nepoužívá žádná tropická dřevina. Používá se pouze dříví 
z tuzemských certifikovaných těžeb.

              WPC Austrialine
Dřevo zůtulní Vás domov

WPC je pocitově příjemné.  
 

Prkna jsou odolná proti skluzu, bez třísek 
vhodné k dětským hrám. Příjemný pocit při 
chůzi nadchne u všech povrchů.

WPC je spolehlivě tvarově stálé.
 

Kvalitní materiál zaručuje dlouhou životnost. 
Prkna si uchovávají přirozenou barvu a tvar a 
to navzdory větru, počasí a jsou dokonce i 
odolná proti slané vodě.

WPC je estetické
 

S WPC přinesete do Vašeho domova optiku a 
hmatatelnost dřeva. Není potřeba dalších 
povrchových úprav, např. broušení nebo 
olejování.

WPC je nekomplikovaně praktické. 
 

Prkna jsou lehká a snadno se s nimi manipulu-
je. Moderní rychlý systém montáže dělají z 
pokládky dětskou hru.

* 

* na podlahová prkna za předpokladu dodržení návodu k pokládce

Záruka 5 let

Terasová prkna

Aktualizace cen vyhrazena. 



hnědo šedá měděně hnědá čedičově šedá

pískově hnědá granitově šedá

kód povrch d/š/v mm ks/pal. MJ * cena Kč 

22062451 hnědo šedá 4000/140/23 60 bm 186 / 225,06

22062468 hnědo šedá 5000/140/23 60 bm 186 / 225,06

22062475 měděně hnědá 4000/140/23 60 bm 186 / 225,06

22062482 měděně hnědá 5000/140/23 60 bm 186 / 225,06

22062499 čedičově šedá 4000/140/23 60 bm 186 / 225,06

22062505 čedičově šedá 5000/140/23 60 bm 186 / 225,06

22173904 pískově hnědá 4000/140/23 60 bm 186 / 225,06

22173911 pískově hnědá 5000/140/23 60 bm 186 / 225,06

22173881 granitově šedá 4000/140/23 60 bm 186 / 225,06

22173898 granitově šedá 5000/140/23 60 bm 186 / 225,06

Zecto WPC Austrialine

Zecto WPC Austrialine duté

Terasová prkna

* Kč bez DPH / s DPH. Aktualizace cen vyhrazena. 



kód popis MJ * cena Kč 

22062574 100 ks příchytek/100 vrutů, torxbit balení 814 / 984,94

kód popis MJ * cena Kč 

22062581 25 ks příchytek/25 vrutů balení 338 / 408,98

kód popis MJ * cena Kč 

22062598 100 ks příchytek/100 vrutů, torxbit balení 814 / 984,94

kód popis MJ * cena Kč 

22062604 25 ks příchytek/25 vrutů balení 338 / 408,98

kód popis povrch d/š/v mm MJ * cena Kč 

15752048 dutý antracit 3600/40/60 bm 101 / 122,21

kód popis povrch d/š/v mm MJ * cena Kč 

21699597 podkladní hranol antracit 2900/49/29 bm 158 / 191,18

21700248 spojovací článek surový kus 45 / 54,45

V2A ušlechtilá ocel           
pro WPC podkladní hranoly 
spotřeba cca 20 ks/m²

pro WPC podkladní hranoly 
V2A ušlechtilá ocel          

pro hliníkové podkladní hranoly 
V2A ušlechtilá ocel           
spotřeba cca 20 ks/m²

pro hliníkové podkladní hranoly 
V2A ušlechtilá ocel          

Zecto WPC Austrialine spojovací příchytky

Zecto WPC Austrialine ukončovací příchytky

Zecto WPC Austrialine spojovací příchytky

Zecto WPC Austrialine ukončovací příchytky

Zecto WPC podkladní hranol 

Zecto hliníkový podkladní hranol 

Terasová prkna

* Kč bez DPH / s DPH. Aktualizace cen vyhrazena. 



kód povrch d/š/v mm MJ * cena Kč 

21700194 antracit 2900/60/40 bm 79 / 95,59

21700200 stříbrný 2900/60/40 bm 79 / 95,59

Zecto zakončovací profil hliníkový

Terasová prkna

* Kč bez DPH / s DPH. Aktualizace cen vyhrazena. 



* Kč bez DPH / s DPH. Aktualizace cen vyhrazena. 

kód popis povrch d/š/v mm MJ * cena Kč 

15752048 dutý antracit 3600/40/60 bm 101 / 122,21

Zecto WPC profily plné

kód povrch d/š/v mm ks/pal. MJ * cena Kč 

21699511 antracit 4000/145/20 98 bm 197 / 238,37

21699528 antracit 5000/145/20 84 bm 197 / 238,37

21699535 tmavě hnědá 4000/145/20 98 bm 197 / 238,37

21699542 tmavě hnědá 5000/145/20 84 bm 197 / 238,37

21699559 šedá 4000/145/20 98 bm 197 / 238,37

21699566 šedá 5000/145/20 84 bm 197 / 238,37

22155672 písková 4000/145/20 98 bm 197 / 238,37

22155948 písková 5000/145/20 84 bm 197 / 238,37

kód barva povrch d/š/v mm ks/pal. MJ * cena Kč 

21864896 šedá drážkováné/
hladké

4000/ 
140/20 112 bm 241 / 291,61

22155924 šedá drážkováné/
hladké

5000/ 
140/20 80 bm 241 / 291,61

22208804 bílá T-struktura dřeva/
drážkováné

4000/ 
140/20 112 bm 241 / 291,61

22208798 bílá T-struktura dřeva/
drážkováné

5000/ 
140/20 80 bm 241 / 291,61

kód povrch d/š/v mm ks/pal. MJ * cena Kč 

22208781 vlašský ořech/středně šedá 4000/140/20 112 bm 251 / 303,71

22208774 vlašský ořech/středně šedá 5000/140/20 80 bm 251 / 303,71

oboustranně použitelné

Zecto WPC podkladní hranol 

Zecto WPC Pro Solid profil plný

Zecto WPC profil plný bicolor

Zecto WPC profil plný koextrudovaný

Terasová prkna



* Kč bez DPH / s DPH. Aktualizace cen vyhrazena. 

kód popis povrch d/š/v mm MJ * cena Kč 

21699597 podkladní hranol antracit 2900/49/29 bm 158 / 191,18

21700248 spojovací článek surový kus 45 / 54,45

kód MJ * cena Kč 

21842870 50  ks/bal. (kovové příchytky, vruty, 1 torx) 450 / 544,50

21700231 250  ks/bal. (kovové příchytky, vruty, 1 torx) 2146 / 2596,66

kód MJ * cena Kč 

21074219 25  ks/bal. (kovové příchytky, vruty, 1 torx) 228 / 275,88

kód povrch d/š/v mm MJ * cena Kč 

21700194 antracit 2900/60/40 bm 79 / 95,59

21700200 stříbrný 2900/60/40 bm 79 / 95,59

kód závit-Ø mm délka mm bit Ks/bal. MJ * cena Kč 

22073921 4,2 28 TX15 100 balení 188 / 227,48

Zecto hliníkový podkladní hranol 

Zecto upevňovací set (vhodné pro všechny profily)

spotřeba cca 20 ks/m²

Zecto ukončovací příchytky (pro všechny profily)

Zecto zakončovací profil hliníkový

vrut profi

nerez tvrzená černá 
plný závit 
Určeno pro upevnění příchytek na hliníkový podkladní hranol.

Cena za 100 ks

Terasová prkna


