
DREVOplus® …viac než drevo 

 

Všeobecné informácie 

 
 DREVOplus® je modifikované drevo. Materiál vytvorený kombináciou drevenej hmoty so 

zdravotne nezávadným polyetylenem


 Hlavnou surovinou DREVOplus® je drevená hmota (60%) s prímesou vysoko hustotného 
polyetylénu (30% HDPE) a nevyhnutnými aditívami (cca 10%)

 DREVOplus® je ekologický produkt. Neobsahuje PVC
 Pri práci s materiálom DREVOplus® sa používa rovnaké náradie ako pri práci s tvrdým drevom


 Všetky časti systému majú rozmerové tolerancie podmienené výrobou. Tieto tolerancie však 

nemajú vplyv na funkciu systému


 Záruka na terasové dosky sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté neodbornou montážou a 
nedodržaním tohto montážneho návodu

 
 
Všeobecné odporúčania 

 
 Rozťažnosť 2-3mm/bm (umožnenie dilatácie vyvŕtaním väčších otvorov, alebo vhodným 

úchytom plotového poľa)
 Vyššia merná hmotnosť, ktorú je nutné brať v úvahu pri voľbe nosníka (doporučujeme kovový)
 Nutnosť prevŕtavania otvorov pre spojovací materiál


 Používať doporučený spojovací materiál (skrutky s hríbovou hlavou min. 4,8mm, trhacie nity, 

vratové skrutky, …)
 Voľný koniec u zvislých plotoviek 10 max. 15cm
 Uchytenie (opora) u vodorovných plotoviek v dĺžke 100, max. 120 cm
 Pred montážou odporúčame zjednotiť teplotu materiálu (optimálne 15-25°C po dobu 48h)


 Doporučujeme preto nákup všetkého materiálu v rovnakom čase. Vzhľadom k technológii 

výroby môžu vznikať drobné rozdiely odtieňov u jednotlivých výrobných šarží
 
 
Informácie k plotovkám DREVOplus STANDARD 

 
 Materiál DREVOplus® nevyžaduje takmer žiadnu údržbu. Stačí umytie mydlovou vodou alebo 

ostriekanie raz, dvakrát ročne pre zbavenie nečistôt a zamedzenie tvorby mechových nánosov.
 Bežné čistenie- teplou mydlovou vodou (vhodné pridanie octu alebo kyseliny citrónovej)
 Pleseň, mechy- rovnakými prostriedkami ako sú určené pre drevo


 Mastnota- čo najskôr vydrhnúť teplou mydlovou vodou, starší škvrny odmasťovačom (napr. 

Perchlorethylen), nepoužívať prípravky na bázi rozpúšťadiel!
 Bežné mastné škvrny obvykle zmiznú samé po niekoľkých týždňoch vystavených UV žiareniu


 V prípade poškrabania, rýh a ťažko odstrániteľných nečistôt vykefujte povrch oceľovým 

kartáčkom, brusným papierom alebo pieskom v smere vlákien
 

 
Záruka 15rokov je platná v rozsahu poškodenia hnilobou, drevokazným hmyzom a hubami v 
štandardných podmienkach. Uznanej reklamácie obnáša dodanie náhrady za poškodený materiál.  
Záruka sa nevzťahuje na zmenu odtieňa profilov DREVOplus® STANDARD. Jedná sa o produkty na báze 
dreva a tak ako u dreva sa aj u nich časom vyskytnú mierne odchýlky v odtieni následkom vystavení UV 
žiareniu a vlhkosti. U bežných drevoplastových materiálov dochádza predovšetkým v prvých 3-6 
mesiacoch k miernemu zosvetlenia odtieňa. Následne sa už farba stabilizuje a ďalej nemení. 



Informácie k plotovkám DREVOplus PROFI 
 

Profily DREVOplus® PROFI sú vyrobené technológiou tzv. koextruza. Jadro s obsahom 60% drevenej 
hmoty a 40% HDPE je pokryté vrstvou odolného tvrdeného 100% HDPE. 
 

Drevoplastový materiál novej generácie je vyrábaný koextruziou, kedy je na povrch profilu nanesená ešte 
veľmi odolná ochranná vrstva. Túto technológiu zvláda kvalitne zatiaľ len niekoľko málo svetových výrobcov. 
 

DREVOplus® PROFI odstraňuje slabšie stránky bežného drevoplastového materiálu (predovšetkým určité 
počiatočné zosvetlenia odtieňu a menšiu odolnosť voči znečisteniu). 
 

Výhody DREVOplus® PROFI oproti bežnému drevoplastovému materiálu sú: 
 

 jedinečný dizajn

 stálofarebnosť

 vysoká tvrdosť

 vyššia životnosť

 bezúdržbovosť (odolnosť proti znečisteniu)
 

Predpokladaná životnosť materiálu DREVOplus® PROFI je viac ako 20 rokov. 
 

Vzhľadom k technológii výroby môžu vznikať i drobné rozdiely odtieňov u jednotlivých výrobných šarží. 
Doporučujeme preto nákup všetkého potrebného materiálu v rovnakom čase. V prípade odlišných 
odtieňov vhodne prestriedajte dosky. 
 

Záruka 15 rokov je platná v rozsahu poškodenia hnilobou, drevokazným hmyzom a hubami v 
štandardných podmienkach. Uznanej reklamácie obnáša dodanie náhrady za poškodený materiál. 

 

Materiál DREVOplus® PROFI nevyžaduje takmer žiadnu zvláštnu údržbu. Stačí umytie mydlovou vodou 
alebo ostriekanie raz, dvakrát ročne pre zbavenie nečistôt a zamedzenie tvorby mechových nánosov. 
 

 

Ošetrenie reznej plochy plotoviek DREVOplus® PROFI 
 

Miesto rezu doporučujeme ošetriť ochranným prostriedkom zabraňujúcim prístupu vlhkosti. Overeným 
prostriedkom pre drevoplastový materiál je nami ponúkaný ADLER Allwetterlack 50020 ff. prípadne 
obdobný prípravok (napr. SOLIGNUM® WaterShield, REMMERS Induline SV 910, …) 
 

  

Najdôležitejšie PRAVIDLA MONTÁŽE: 
 

 Prevŕtavanie otvorov pre skrutky
 Umožnenie dilatácie vyvŕtaním väčších otvorov, alebo vhodným úchytom plotového poľa
 Uchytenie plotoviek v predpísaných, maximálne doporučených dĺžkach
 Použitie doporučeného spojovacieho materiálu
 Ošetrenie rezných plôch doporučeným ochranným prostriedkom

 
 

 

Váš predajca: 
 

DŘEVOplus® 

 

 

 


