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Modulární stavebnice terasy 

Vzorová sestava o velikosti 3,6 x 4 m 

 

 

 

Lehko sestavitelná stavebnice ze dvou základních modulů  - malého o velikosti 40 x 80 cm (2ks 
dlažby na modulu) a velkého o velikosti 80 x 80 cm (4ks dlažby na modulu). Finální terasa tak 
může mít neomezené rozměry i tvary (L, U) či může být využita jako pochozí chodníček. 

Kovové rámy mají výškově stavitelné nohy. Terasa může být nad terénem v rozsahu 16-23 cm. 

Při větším vychýlení výšek musí dojít k úpravě terénu - podložení nohou podesty, popř. 
zabetonování patek. 
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Ke kovové konstrukci nabízíme kvalitní mrazuvzdornou terasovou dlažbu s vysokou pevností 
v těchto odstínech: 

                          

 

 Vzor 065            Vzor 066       Vzor 069  Vzor 080                  Vzor 081 

 

Podlahu terasy kromě dlažby mohou tvořit terasová prkna, atd.  

Výhody modulární stavebnice terasy: 
 

 Snadná manipulace 

 Převoz v kufru vozidla, příp. vozíku 

 Lehká montáž 

 Sestavení do různého tvaru 

 Možnost sestavení terasy kaskádovitě, např. ve dvou rovinách 

 Dokoupení jednotlivých dílů stavebnice při následném rozhodnutí pro zvětšení terasy 

 Snadná demontáž z důvodu změny umístění terasy, přestěhování, …bez jakéhokoliv 
poškození nebo nákupu jakéhokoliv spojovacího materiálu 

 

Dále nabízíme: 

 Odbornou montáž terasy kdekoliv na území na ČR 

 Návrh a výrobu ocelového schodiště navazujícího na terasu 

 Návrh a výrobu ocelové konstrukce pergoly dle přání a vkusu zákazníka 
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