


Deck Clic je revoluční podlaha 
z masivního dřeva vhodná pro vylepšení 
interiéru a exteriéru. Tato unikátní pod-
laha s modulovým systémem je vyráběna 
z uznávaných tropických tvrdých dřevin 
jako hlavní materiál pro použití v ex-
teriéru, doplněný o inovativní „do sebe 
zapadající“ systém podkladu/roštu 
umožňující mnohonásobné využití 
a snadnou pokládku.
Osm elegantních vzorů uspokojí všechny 
požadavky kladené na podlahu. Deck 
Clic výrobky jsou vyvinuty tak, aby spl-
nily požadavek velkého výběru žádaných 
stylů a dokonale zdůraznily kvalitu a hod-
notu podlahy.
Deck Clic poskytuje vysokou estetiku 
a životnost. Je nenáročný na  údržbu  
a instalaci. Žádné lepidlo, žádné šrouby 
a celkově žádný nepořádek během 
montáže. 

Co je Deck Clic



Nabídka Deck Clic 

Č. produktu 
SA.4545.5

Rozměry:
30 x 450 x 450 mm

Č. produktu 
EA.2.4545

Rozměry:
30 x 450 x 450 mm

Č. produktu 
EA.4.4545

Rozměry:
30 x 450 x 450 mm

Č. produktu 
EC.1.9090

Rozměry:
30 x 900 x 900 mm

Č. produktu 
EA. 1.4545

Rozměry:
30 x 450 x 450 mm

Č. produktu 
EA. 3.4545

Rozměry:
30 x 450 x 450 mm

Č. produktu 
EA. 5.4545

Rozměry:
30 x 450 x 450 mm

Č. produktu 
SB.4590.5

Rozměry:
30 x 450 x 900 mm



PP rošt

Výběr dřevin

pero drážkasystém 
zámku

Název 
Akácie (Acacia Mangium)

hustota ve vzduchosuchém stavu (kg/m3)
650 - 900

Název 
Balau (Shorea spp)

hustota ve vzduchosuchém stavu (kg/m3)
850 - 1155

Název 
Merbau (Intsia palembanica, I. bijuga)

hustota ve vzduchosuchém stavu (kg/m3)
511 - 1040

Název 
Belian  (Malaysian Ironwood)

hustota ve vzduchosuchém stavu (kg/m3)
835 - 1185

Deck Clic patentovaný, voděodolný polypropylénový (PP) rošt je 
specielně konstruován pro venkovní použití, odolávající extrém-
ním povětrnostním vlivům. Tolerance teploty pro použití  Deck 
Clic teras je mezi -10 °C až do 50 °C, týká se hlavně PP roštu 
z důvodu zajištění  jeho normální funkčnosti v tomto rozmezí.
Rošt je konstruován tak, aby efektivně zajistil rychlé odtékání 
vody z povrchu dřeva. Tento efektivní systém prodlužuje 
životnost terasy a přitažlivý vzhled Deck Clic podlah.  



Balení a logistické informace

Montáž

Balení Paleta
ks v balení
(jednotlivě)

m2 nebo 
bm / balení

balení 
v paletě

m2 nebo 
bm / paleta

4545 10 2 025 12 24,30

4590 5 2 025 12 24,30

9090 3 2 430 10 24,30

Krok 1 
Změřte délku a šířku podlahové plochy. Vložte rozměry 
do kalkulátoru Deck Clic Modulator, který se nachází 
na webových stránkách www.au-mex.cz. Tak získáte 
přibližný počet kusů potřebných k pokládce

Krok 2 
Instalaci Deck Clic teras začněte z vnějšího rohu. Položte 
první dlaždici a připojte další jednoduše spojením do 
zámku sousedního modulu.

Krok 3 
Pokračujte v montáži  dle Kroku 2 do té doby, než  bude 
nainstalována celá plocha.

Krok 4 
Povrch dlaždic je připraven pro ošetření nátěrem. Pod-
laha musí být ošetřena  olejem vhodným pro využití 
v exteriéru. Nátěr se aplikuje ihned po montáži, pokud 
ne, dřevo může oxidovat a tím šednout nebo tmavnout.   
Doporučujeme nátěry OSMO COLOR  (pro další infor-
mace se ptejte svého nejbližšího prodejce).      

Krok 5
V případě nepravidelných tvarů nebo rohů je možné 
přizpůsobit dlaždici do požadovaného rozměru nebo 
tvaru jednoduše použitím ruční nebo přímočaré pily. 
Nejdříve však před řezáním odstraňte šrouby.  V řezné 
části můžete přeinstalovat část roštu obsahující zámek 
pro plynulé nastavení další dlaždice, nebo pro pevné 
uchycení k podkladu. 



www.nejlepsiterasa.cz


