
MOC
Název dřeviny mm

MOC/m2 

bez DPH

KEMPAS

21x145 Hladká/Jemná 1100

MUKULUNGU
21x140 Hrubá/Jemná 1 100

21x145 Hladká/Jemná 1 100

BANGKIRAI            

 25x145 Hrubá/Jemná "V" 1 470

 25x145 "ROSA" 1 470

CUMARU

21x145 Hladká/Hladká 1 449

GARAPA

21x145 Hladká/Jemná 1 390

MERBAU "iclip"

22x120 Hladká 1 559

 IPE "iclip" 
22x120 Hladká 2 620

24x143 Jemná/Jemná 599

27x143 Jemná/Jemná 666

27x143 Hladká/hladká 666

27x143 Kartáčovaná/hladká 716

1 331

1 331

3 171

806

1 887

1 754

SIBIŘSKÝ MODŘÍN

1 331

1 682

platnost do 31.7.2016CENÍK TERASOVÝCH DŘEVIN
Profil

MOC/m2          

s DPH

1 779

1 779

725

806

Důvody pro neuznání reklamace: Dřevo je přírodní materiál, každý kousek má unikátní barvu a vzhled a každá terasa bude mít svůj odlišný vizuální charakter. Mějte 

prosím na paměti, že vzorky ve vzorkovnách a obrázkové reprodukce Vám mohou dát pouze příklad jednotlivých druhů vzhledu dřevěných teras , zdaleka tak 

neprezentují celou škálu variací barev, kresby a vláken, které se mohou vyskytovat v daném materiálu. Vyskytování se prasklin; chlupatění povrchu prken; patina 

/šedivění dřeva/; tzv. "krvácení dřeva" neboli vyplavování barviva /typické u merbau/; přítomnost malých otvůrků po hmyzu, který přebýval ve stromě v době jeho 

růstu, avšak nemá vliv na vlastnosti dřeva, boptnání či sesychání. Více viz. technické listy jednotlivých dřevin a na www.mta.cz . Dodržujte montážní pokyny a 

příslušenství k tomu určené! Pro montáž teras používejte určené montážní vruty, né jiné!

Ceny jsou EX Chrášťany u Prahy. Platné pří poměrném odběru délek vybrané dřeviny.

867

Rozměry desek jsou uváděny při 25% vlhkosti a můžou se tak lišit od skutečnosti z důvodu sesychání dřeva. Dodavatel si vyhrazuje možnost změnit obsah ceníku. Ceník 

je platný do odvolání. Na Vaše dotazy rádi odpovíme na tel. nebo e-mailu: +420 702 210 778, havlik@mta.cz, +420 724 350 598, martinantos@mta.cz

CENY OSTATNÍCH EXOTICKÝCH TERASOVÝCH DŘEVIN (Teak, Massaranduba, Tatajuba a jiné) JSOU NA 

POPTÁNÍ!



MOC
mm

SVLAKY KERUING 42x70

SVLAKY CUMARU * 42x70

SVLAKY EVR.MODŘÍN 40x70

SVLAKY SIB.MODŘÍN 40x70

67

platnost do 31.7.2016CENÍK TERASOVÝCH DESEK - SVLAKY

Ceník je platný do odvolání. Na Vaše dotazy rádi odpovíme na tel. nebo e-mailu: +420 702 210 778, havlik@mta.cz, +420 724 350 598,  martinantos@mta.cz

Rozměry desek jsou uváděny při 25% vlhkosti a můžou se tak lišit od skutečnosti z důvodu sesychání dřeva.

Název dřeviny

* označené položky jsou platné do vyprodání zásob

78

138

MOC/bm 

194

Ceny jsou EX Chrášťany u Prahy. Platné pří poměrném odběru délek vybrané dřeviny.

MOC/bm                 

Důvody pro neuznání reklamace: Dřevo je přírodní materiál, každý kousek má unikátní barvu a vzhled a každá terasa bude mít svůj odlišný vizuální charakter. Mějte 

prosím na paměti, že vzorky ve vzorkovnách a obrázkové reprodukce Vám mohou dát pouze příklad jednotlivých druhů vzhledu dřevěných teras , zdaleka tak 

neprezentují celou škálu variací barev, kresby a vláken, které se mohou vyskytovat v daném materiálu. Vyskytování se prasklin; chlupatění povrchu prken; patina 

/šedivění dřeva/; tzv. "krvácení dřeva" neboli vyplavování barviva /typické u merbau/; přítomnost malých otvůrků po hmyzu, který přebýval ve stromě v době jeho 

růstu, avšak nemá vliv na vlastnosti dřeva, boptnání či sesychání. Více viz. technické listy jednotlivých dřevin a na www.mta.cz . Dodržujte montážní pokyny a 

příslušenství k tomu určené! Pro montáž teras používejte určené montážní vruty, né jiné!

160

Dodavatel si vyhrazuje možnost změnit obsah ceníku.

114

64

55

Důvody pro neuznání reklamace: Dřevo je přírodní materiál, každý kousek má unikátní barvu a vzhled a každá terasa bude mít svůj odlišný vizuální charakter. Mějte 

prosím na paměti, že vzorky ve vzorkovnách a obrázkové reprodukce Vám mohou dát pouze příklad jednotlivých druhů vzhledu dřevěných teras , zdaleka tak 

neprezentují celou škálu variací barev, kresby a vláken, které se mohou vyskytovat v daném materiálu. Vyskytování se prasklin; chlupatění povrchu prken; patina 

/šedivění dřeva/; tzv. "krvácení dřeva" neboli vyplavování barviva /typické u merbau/; přítomnost malých otvůrků po hmyzu, který přebýval ve stromě v době jeho 

růstu, avšak nemá vliv na vlastnosti dřeva, boptnání či sesychání. Více viz. technické listy jednotlivých dřevin a na www.mta.cz . Dodržujte montážní pokyny a 

příslušenství k tomu určené! Pro montáž teras používejte určené montážní vruty, né jiné!



MOC

Název Popis
MOC/bal 

bez DPH

35 - 55 80 97

55 - 70 94 114

60 - 105 114 138

70 - 110 114 138

100 -140 124 150

110 - 150 124 150

150 - 170 185 224

170 - 200 190 230

VRUT NEREZ L-GoFix 5x50 200 ks v bal. 800 968

VRUT NEREZ L-GoFix 5x50 1000 ks v bal. 3560 4308

VRUT NEREZ L-GoFix 5x60 200 ks v bal. 920 1113

VRUT  ANTIK HNĚDÝ L-GoFix 5x50 200 ks v bal. 990 1198

DielenFix DF 17 nerez vč.vrutů 300 ks v bal. 3660 4429

DielenFix DF 22 nerez vč.vrutů 300 ks v bal. 3800 4598

TerrassenFix záhlubník 1 ks 592 716

OLEJ REMMERS 2,5 l 462 559

OLEJ REMMERS 5 l 905 1095

NASTAVITELNÉ 

REKTIFIKAČNÍ TERČE PRO 

VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ 

TERASY BARVA ČERNÁ 

(Cena za 1 ks)

Ceny EX sklad Chrášťany.

Dodavatel si vyhrazuje možnost změnit obsah ceníku před jeho skončením

Ceny platné do odvolání.  Na Vaše dotazy rádi odpovíme na tel. nebo e-mailu: +420 702 210 778, havlik@mta.cz, +420 724 350 598,  

martinantos@mta.cz 

PŘÍSLUŠENSTVÍ K TERASÁM platnost do 31.7.2016
MOC/bal 

s DPH

SYSTÉM ÚCHYTÚ iCLIP 1160
150 ks vrutů+150 

ks spojek
1404


