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biwood®:  ze dřeva jen to nejlepší.

Dopřejte si vyšší úroveň designu a pohodlí 
a větší bezpečí pro Vaše děti. Produkty biwood® 
zušlechtí Váš domov všude tam, kde si jen budete přát. 
Možnosti využití jsou široké:

• terasy
• balkony
• bazény
• dětská hřiště

Řekněte konec třískám a trhlinám! Už žádné natírání ani olejování! 
Žádné projevy povětrnostních vlivů! Konečně si Vaši terasu budete  
moci skutečně užít!

S terasovými profily a kazetami biwood® si s Vašimi nejdražšími 
budete užívat veškerých výhod dřevěných povrchů, aniž byste 
se museli smiřovat s jejich nedostatky. Inovativní materiál biwood® 
si zachovává přirozený vzhled, příjemný povrch a eleganci dřeva.

Všechny biwood® produkty jsou vyrobeny z kompozitního materiálu  
se složením 60% bambus, 30% HDPE a 10% ekologická aditiva.  
Více informací o technických vlastnostech, montáži a péči  
o naše výrobky naleznete na www.biwood.cz.

Terasové profily biwood® mají delší životnost, větší odolnost, 
jsou masivnější, bezpečnější, nenáročné na údržbu a nezatěžují 
životní prostředí jako klasické dřevěné terasy.

To vše při zachování nepřekonatelného poměru kvality a ceny!



Klasické terasové profily jsou dostupné  
ve dvou základních provedeních:  
• biwood® light (dutinový profil)  
• biwood® pro (plný profil)  

Dutinový profil biwood® light 
Díky své konstrukci má nižší hmotnost a tudíž 
i cenu. Potřebná stabilita je zajištěna výztuhami 
mezi dutinami. Tento profil má na jedné straně 
jemnou a na druhé straně hrubou drážku. 

Plný profil biwood® pro 
Tento profil je ideální pro Vaší terasu, neboť snese 
i velké zatížení a doporučuje se pro větší plochy 
a všude tam, kde nelze kotvit nosnou konstrukci 
k podloží. Tento profil má na jedné straně jemnou 
či hrubou drážku, na druhé straně je hladký. 

Profil biwood® light  
(jemná drážka / hrubá drážka)
Rozměry: 2.000, 3.000, 4.000  
nebo 5.000 x 150 x 25 mm,
dostupný v barvách 
Bangkirai a Ebony grey

Profil biwood® pro  
(jemná či hrubá drážka / hladký povrch)
Rozměry: 2.000, 3.000, 4.000  
nebo 5.000 x 150 x 22 mm,
dostupný v barvách 
Teak, Bangkirai, Wenge, 
Silver grey a Ebony grey

Ebony grey  Bangkirai  

Bangkirai Teak  Wenge  

Ebony grey  Silver grey  

Terasové profily biwood®

5 let



Kladete ty nejvyšší nároky na materiály, které se rozhodnete 
použít ve Vašem domě a jeho okolí? V tom případě jsou profily 
biwood® UltraShield pro Vás to pravé!

Profily biwood® UltraShield sestávají z BPC jádra 
s inovativním plastovým povlakem. Osvědčené pozitivní 
vlastnosti klasických profilů biwood® jsou vylepšeny tvrzenou 
vrstvou, která zcela obklopuje jádro a poskytuje tím ještě 
komplexnější ochranu profilů před poškrábáním, skvrnami 
a barevnými změnami. 

Plastový potah chrání efektivně před případným zbarvením 
profilů v důsledku povětrnostních vlivů. Zároveň zabraňuje 
usazování nečistot ve struktuře vláken, čištění profilů je tudíž 
mnohem snadnější. Díky unikátní kombinaci extra silného 
jádra a téměř nezničitelného potahového pláště mají profily 
biwood® UltraShield delší životnost a jsou odolnější 
ve srovnání s většinou ostatních materiálů na trhu.

Profil biwood® UltraShield je plný profil, který má obě strany 
hladké avšak s nepatrně odlišnou strukturou. Dle Vašeho 
vkusu si při pokládce zvolíte tu stranu, která se bude lépe 
hodit. Profil biwood® UltraShield  

Rozměry: 3.000, 4.000, 5.000 x 138 x 22,5 mm
Dostupný v barevných odstínech:
Antique, Ipe, Walnut a Stone grey 

Profil biwood® UltraShield XL
Rozměry: 3.000, 4.000, 5.000 x 210 x 22,5 mm
Dostupný v barevných odstínech:
Antique a Stone grey 

WalnutIpe  

Stone grey Antique

Jádro

Tvrzená vrstva

Tvrzený profil  biwood® UltraShield



Rozhodli jste se pro exkluzivní 
a designové řešení Vaší fasády při 
použití vysoce kvalitního a odolného 
materiálu? V tom případě je fasádní 
systém biwood® UltraShield to 
správné rozhodnutí!

Stejně jako u profilů UltraShield je jádrem fasádních obkladů 
biwood® UltraShield BPC profil, který je potažen inovativním 
umělohmotným povlakem. Tím tyto fasádní profily kombinují 
osvědčené vlastnosti materiálu biwood® z BPC, tvrzená 
plastová vrstva navíc zajistí ještě lepší ochranu profilů před 
poškrábáním, skvrnami a barevnými změnami. Chrání také 
efektivně před případným zbarvením fasádních profilů v důsledku 
povětrnostních vlivů. Zároveň zabraňuje usazování nečistot 
ve struktuře vláken, čištění profilů je tedy mnohem jednodušší. 
Nutnost pravidelného olejování či natírání u tohoto materiálu 
zcela odpadá.

Díky jedinečné kombinaci pevného jádra a téměř nezničitelného 
potahového pláště mají fasádní profily biwood® UltraShield 
delší životnost a jsou odolnější oproti ostatním srovnatelným 
materiálům. Fasádní profily biwood® UltraShield jsou plné 
profily s hladkým povrchem a jemnou strukturou. Jsou vyráběny 
ve standardní délce 5 m a je možné je umístit jak vodorovně, 
tak i svisle.

Fasádní obklad biwood® je předsazen před zdí domu, čímž je 
zaručena dostatečná mezera pro odvětrání. Jednotlivé fasádní 
profily s perodrážkou do sebe jednoduše zapadají a montují 
se na hliníkovou nosnou konstrukci biwood® tak, že vznikne 
uzavřená, neprodyšná vrstva. Díky systému chytrých montážních 
klipů nejsou na povrchu žádné viditelné spoje.

Nabídka rozsáhlého příslušenství k fasádnímu systému biwood® 
v podobě např. ocelových rohových dílů, hliníkové nosné 
konstrukce, atd. je samozřejmostí.

Fasádní systém 
biwood® UltraShield 

Odstíny: Walnut, Stone grey
Povrch: hladký (jemná struktura)
Rozměry: 142 x 13 mm
Délka: 5.000 mm

Fasádní systém s přirozenou elegancí dřeva 
a vysokou odolností proti povětrnostním vlivům

Walnut

Stone grey



Terasové zástěny biwood® z materiálu BPC (kompozit bambusu a polymeru) 
propojují pozitivní vlastnosti plastových materiálů se vzhledem broušeného dřeva.

Materiál BPC si Vás získá díky své odolnosti proti prasklinám a povětrnostním 
vlivům. Zároveň téměř odpadá nutnost jakékoli údržby. Pravidelné olejování či 
natírání není u tohoto materiálu zapotřebí.

Jedná se o kompozit bambusových vláken a moderních plastů. U všech výrobků 
biwood® činí podíl bambusu 60 %, dále je přidáno 30 % HDPE a 10 % aditiv.

Zástěny biwood® vykazují vlastnosti vysoce kvalitního a stabilního materiálu BPC 
a přitom si zachovávají přirozený vzhled a eleganci dřeva. Pro zaručení dobré 
stability zástěn biwood® jsou jednotlivé profily zasazeny do robustního sloupku 
z hliníku. Pro zachování elegantního designu je sloupek zakončen hliníkovými 
lištami.

Vedle základního a rozšiřujícího setu s rozměry 1.800 x 1.800 mm, je součástí 
sortimentu také poloviční panel se zkosením 45°, kterým je možné zástěnu 
elegantně ukončit.

Zástěny biwood® jsou k dostání 
v odstínech Silver grey a Ebony grey.

Průhledné moduly z plexiskla a ocelové mřížky je možné 
začlenit jak do základních, tak do rozšiřujících setů.

Silver grey  

45° Ukončovací 
panel - Silver grey 

Zástěny biwood®

Jednoduchá montáž –  
Variabilní provedení 
Základní a rozšiřující sety biwood® Vám ve Vašem exteriéru umožní rychle 
a efektivně sestavit působivou zástěnu.

Díky rozdílnému povrchu profilů bude mít zástěna z každé strany mírně odlišný 
vzhled. Sami se můžete rozhodnout, kterým směrem profily umístíte.

Jednotlivé moduly se dají libovolně zkrátit tak, abyste dosáhli požadovaného 
rozměru. Navíc je možné do Vaší zástěny začlenit elegantní prvky,  
jako např. 45° panel nebo průhledné moduly s plexisklem či ocelovou mřížkou.

Při použití průhledných modulů s plexisklem či ocelovou mřížkou se BPC profil 
jednoduše nahradí odpovídajícím designovým prvkem.

Průřez hliníkovým sloupkem

45° Ukončovací 
panel - Ebony grey 

Průhledný modul -
plexisklo

Průhledný modul -
ocelová mřížka

Ebony grey  



Zástěny o rozměru 1,80 x 1,80 m jsou k dispozici 
také ve verzi UltraShield.

I u této variany je využit identický systém 
sloupků s designovými záslepkami.

Zástěny biwood® UltraShield jsou k dostání 
v odstínech Ipe, Antique a Stone grey. Stejně 
jako standardní zástěny se i zástěny UltraShield 
upevňují do robustních sloupků z hliníku.

Zástěny biwood® UltraShield

Vysoké a nízké zahradní truhlíky

Ipe  

Stone grey 

Silver grey 

Ebony grey 

Antique

Ať už se rozhodnete umístit 
truhlíky biwood® samostatně nebo 
je napojit na biwood® zástěnu, 
v obou případech Vám ve Vaší 
zahradě budou dělat parádu!

Vysoké a nízké zahradní truhlíky biwood® jsou samostatně 
stojící prvky, které je však také možné napojit na biwood® 
zástěny. Rozhodnutí je jenom na vás!

Základní set vysokého truhlíku s rozměry  
900 x 900 x 880 mm je možné umístit jako samostatný 
modul, který lze dále libovolně rozšiřovat. Rozšiřující sety 
se stejnými rozměry jednoduše napojíte na základní set. 
Truhlíky je možné nastavovat v jednom směru nebo v úhlu 
90°. Fixace k podkladu je umožněna prostřednictvím 
speciálních podstavců, na které se nasunou sloupky truhlíků.

Na rozdíl od vysokých truhlíků jsou nízké zahradní truhlíky 
biwood® určeny výlučně k montáži k zástěnám biwood®. 
Montáž truhlíků je velmi snadná. Buď je možné sloupky spojit 
prostřednictvím závitových tyčí, které jsou součástí balení, 
nebo je lze fixovat k příslušným podstavcům. Profily se poté 
zasunou do drážek ve sloupcích. Nevyužité drážky se zakryjí 
designovými lištami.

Jelikož je povrch profilů z každé strany mírně odlišný, je 
možné jejich otočením docílit odlišného estetického dojmu. 
Podle Vašeho vkusu si jednoduše zvolíte, která strana se 
Vám bude líbit více.



Kazety biwood® : Ideální pro malé plochy.
Rádi byste Vašemu balkónu nebo zimní zahradě propůjčili stylový 
charakter dřeva? A přitom vynaložili minimální úsilí?

Pak jsou pro Vás kazety biwood® ideální alternativou. 
Kazety Vás okouzlí svým ušlechtilým vzhledem a překvapí 
svou odolností, srovnatelnou s profily biwood®.

Kazety biwood® jsou dostupné v rozměru 300 x 300 mm 
a v barevných odstínech Teak, Bangkirai, Wenge, Silver grey 
a Ebony grey.

Pokládka je opravdu snadná. Spodní strana kazet je po celé 
ploše opatřena stabilní mřížkou, jednotlivé kazety se spojují díky 
promyšlenému systému: Click and relax.

      Dostupné odstíny kazet biwood®  

Bangkirai Teak  Wenge  

Ebony grey  Silver grey  

Tento leták Vám předal prodejce:

Výrobce:
terrasystems GmbH

Ketteler Straße 5 - 7
59929 Brilon, Německo

Zastoupení v ČR:
terrasystems czech s.r.o.

V Zahradách 373
252 43 Průhonice, Praha-západ

Tel.:  +420 267 312 931
GSM:  +420 603 442 329

info@biwood.cz
www.biwood.cz

NAPLáNUJTE  si svoji terasu ON-LINE na:

biwood.cz/kalkulatorbiwood®

kvalita
je samozřejmost


