
Název Foto Materiál Informace o produktech 

Vrut pro terasy s 

redukovanou zápustnou 

hlavou, frézkou, břitem, 

torx 10. 

 

Baleni: 100 ks, 200 ks 

 

Nerez A2 

Tloušťka, mm 3,2 

Délka, mm 50/30 

Cena, kč 
bez DPH s DPH 

1,6 1,9 

Popis produktů: Vrut pro terasy s redukovanou zápustnou hlavou, frézkou, 
břitem, torx 10, rozměr 3,2 x 50 nerez A2 

Vrut pro terasy s 

redukovanou zápustnou 

hlavou, frézkou, 

vrtáčkem, torx 15. 

 

Baleni: 100 ks, 200 ks 

 

Nerez C1 

Tloušťka, mm 4,0 

Délka, mm 50/30 

Cena, kč 
bez DPH s DPH 

3 3,6 

Popis produktů: Popis produktů: vrut pro terasy s redukovanou zápustnou 
hlavou, frézkou, vrtáčkem, torx 15, rozměr 4,0 x 50 nerez 

Vrut pro terasy s 

redukovanou zápustnou 

hlavou, frézkou, břitem, 

částečný závit, torx 25. 

 

Baleni: 100 ks, 200 ks 

 

Nerez C1 

Tloušťka, mm 5,0 

Délka, mm 50 

Cena, kč 
bez DPH S DPH 

3 3,6 

Popis produktů: tyto terasové vruty jsou vyrobeny z tvrzené nerezové oceli AISI/SUS 410. To 
znamená, že jsou pevné a odolávající korozi a tudíž jsou použitelné ve venkovním prostředí. Mají 
výraznou, zápustnou a lehce čočkovitou hlavu s drážkováním ze spodní strany. Pohon vrutu TORX 
poukazuje na možnost vysokých kroutících momentů. Vrut má částečný závit s frézičkou a řezný 
břit. Je určen pro montáž v jednom kroku – bez předvrtání. S minimálně vynaloženým úsilím se 

snadno zavrtá i do tvrdého dřeva. Masivní tělo vrutu jej předurčuje k víceúčelovému použití. Hodí 
se zejména pro zhotovování teras, fasád, lávek, altánů a dalších dřevostaveb. 



Vrut pro terasy s 

redukovanou zápustnou 

hlavou, frézkou, břitem, 

částečný závit, torx 25. 

 

Baleni: 100 ks, 200 ks 

 

Nerez C1 

Tloušťka, mm 6,0 

Délka, mm 50 

Cena, kč 
bez DPH s DPH 

3,7 4,5 

Popis produktů: tyto terasové vruty jsou vyrobeny z tvrzené nerezové oceli AISI/SUS 410. To 
znamená, že jsou pevné a odolávající korozi a tudíž jsou použitelné ve venkovním prostředí. Mají 
výraznou, zápustnou a lehce čočkovitou hlavu s drážkováním ze spodní strany. Pohon vrutu TORX 
poukazuje na možnost vysokých kroutících momentů. Vrut má částečný závit s frézičkou a řezný 
břit. Je určen pro montáž v jednom kroku – bez předvrtání. S minimálně vynaloženým úsilím se 

snadno zavrtá i do tvrdého dřeva. Masivní tělo vrutu jej předurčuje k víceúčelovému použití. Hodí 
se zejména pro zhotovování teras, fasád, lávek, altánů a dalších dřevostaveb. 

Vrut pro terasy s 

redukovanou zápustnou 

hlavou, frézkou, břitem, 

částečný závit, torx 25. 

 

Baleni: 100 ks, 200 ks 

 

Nerez C1 

Tloušťka, mm 7,0 

Délka, mm 50 

Cena, kč 
bez DPH s DPH 

4 4,8 

Popis produktů: tyto terasové vruty jsou vyrobeny z tvrzené nerezové oceli AISI/SUS 410. To 
znamená, že jsou pevné a odolávající korozi a tudíž jsou použitelné ve venkovním prostředí. Mají 
výraznou, zápustnou a lehce čočkovitou hlavu s drážkováním ze spodní strany. Pohon vrutu TORX 
poukazuje na možnost vysokých kroutících momentů. Vrut má částečný závit s frézičkou a řezný 
břit. Je určen pro montáž v jednom kroku – bez předvrtání. S minimálně vynaloženým úsilím se 

snadno zavrtá i do tvrdého dřeva. Masivní tělo vrutu jej předurčuje k víceúčelovému použití. Hodí 
se zejména pro zhotovování teras, fasád, lávek, altánů a dalších dřevostaveb. 

Nerezové vruty FAST 

DECK TOOl pro 

neviditelný spoj 

terasových prken 

 

Balení: 200 ks, 1000 ks 

 

Nerez A4 

Tloušťka, mm 4,8 

Délka, mm 60 

Cena, kč 

bez DPH s DPH 

4 4,8 

Popis produktů: Speciální nerezové vruty, nerezová ocel skupiny A4 DECK 
TOOL na téměř neviditelné spojení 4,8×60 mm, včetně prodlouženého bítu. 



FAST DECK TOOL – 

Nástroj na montáž 

terasových prken 

 

Použitelné pro šířku prkna 95-150 mm 

Použitelné pro tloušťku prkna 24-34 mm 

Cena, kč 

bez DPH s DPH 

780 944 

Popis produktů: FAST DECK TOOL – nástroj na vrtaní vrutů do boční strany 
prkna pro těměř nevidítelně ukotvení terasových prken 

Utahovací hrot 

Bit WERA 

 

Ocel 

Délka, mm 25 

Cena, kč 
bez DPH s DPH 

29 35 

Popis produktů:  Křížové PZ bity vám díky drážkám, které umožňují lepší uchycení bitů v hlavě 

vrutu, ulehčí práci a ukončí problémy s prokluzováním bitů. Díky nástavcům na aku vrtačky pak 
budete moct lehce jednotlivé bity střídat s ostatními a nebudete tedy potřebovat několik typů 

šroubováků. 

Skrytý klip univerzální 

(terasový / fasadní) 

 

Balení: 250 ks, 1000 ks 

 

Nerez A2 

Tloušťka, mm 3 

Délka, mm 32x22 mm 

Cena, kč 

bez DPH s DPH 

11 13,3 

Popis produktů:  Skrytý klip univerzální (terasový / fasadní) TVM1 nerez A2 



Skrytý spoj univerzální 

(terasový / fasadní) 

 

Balení: 100 ks 

 

Nerez černý A2 

Tloušťka, mm 8 

Délka, mm 20x60 mm 

Cena, kč 
bez DPH s DPH 

18 21,8 

Popis produktů:  Skrytý spoj univerzální (terasový / fasadní) nerez černý A2 

Těsnicí pryž 

 

Guma 

Tloušťka, mm 3 

Délka, mm 1000x2000 mm 

Cena, kč 
bez DPH S DPH 

450 545 

Popis produktů: Gumové podložky se používají pro optimální zajištění větrání mezi spodní 

konstrukcí a základem terasy, nebo mezi spodní konstrukcí a terasovými prkny, případně obou 
variant najednou. Různé tloušťky podložek, umožňují vyrovnání různých podlahových úrovní. 

Folie střechové 

 

Fólie 

Šířka, mm 250 

Délka, mm 20 000 

Cena, kč 
bez DPH s DPH 

200 242 

Popis produktů: Fixační střetech fólie slouží ke zpevnění balíků. 

 


