
RAL 7016 Antracitová Šed' 
Standardní Vybírat múžete z těchto barev 

ŽÁRUVZDORNÉ HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO TERASY A BALKONY 

Hliníkové terasy Teckwood Proactive 22 jsou technicky dokonalé a nehořlavé hliníkové terasy s atestací A2, které 
jsou vhodné pro všechny balkony a terasy s ocelovým nosníkem nebo hliníkovým nosným systémem. Krásně 

upravené desky vyrobené z vysoce kvalitního hliníku T6 z nich činí snadnou volbu pro nové stavby nebo projekty 
renovace, které musí splňovat nejnovější předpisy o požární bezpečnosti. Proactive 22 jsou nízkoprofilové desky 
navržené k instalaci bez použití klipsů, čímž zajišťují velmi efektivní a snadnou instalaci, která šetří čas a mzdové 

náklady. 
Byly navrženy a vyvinuty s ohledem na jejich maximální funkčnost, samozřejmostí tedy například je integrovaný 
systém sběru vody, který umožňuje směrování odtoku vody do systému dešťové vody v budově, nebo možnost 

odmontování jednotlivých palubek, v případě nutnosti, a to bez ohledu na jejich umístění. Tyto esteticky 
příjemné, žáruvzdorné a velmi odolné hliníkové terasy se hodí také pro veškerá venkovní pracoviště. 

Se zárukou na 25 let je tento produkt naprosto ideální volbou pro vaše nehořlavé terasy. 

Žáruvzdornost třídy A2 Protiskluzové Recyklovatelné Snadná instalace 

Stále chladné 

na dotek 

Integrovaný systém 
pro odvod vody 

Snadná údžba Dlouhá životnost 
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Hliníkové terasy Proactive 22 od společnosti Teckwood jsou chytrým řešením při hledání nehořlavých materiálů 
pro váš projekt, plně vyhovují stavebním předpisům a jsou certifikovány pro třídu A2. 

Jejich na dotek chladný povrch dosahuje velmi vysoké protiskluzové ochrany, a to ve všech směrech a za každého 
počasí. Díky své vynikající odolnosti proti požáru, jakožto i dalším vlastnostem, splńuje tento produkt ty 

nejnáročnější stavební předpisy a je proto ideálním řešením pro použití v budovách nad 18 metrů. Lze jej snadno 
instalovat na vyčnívající balkony, přišroubované balkony, plochy střešních 

teras nebo betonové vložené balkony bez použití spon. Projektovaná životnost tohoto produktu je 50 let, tak 
proč si vybrat něco jiného?! 

Rozměr – 3200 x 147 x 22mm Váha - 7.5Kg 

POPIS 

Proactive 22 žáruvzdorné terasy 

třídy A2 (100% recyklovatelné) 

Vzdálenost mezi nosníky – 600mm 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

60 x 40mm hliníkový nosník 

ŠROUBKY 

samozařezávací šroubky 

4.2 x 12mm 

HLINÍKOVÉ LIŠTY 

27 x 40mm 
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