1. Odstraňte volnou nečistotu.

2. Udržujte vlhkost po dobu 15 minut.

Wasserränder.
Vodní
kámen.

CLASSIC Varia z POWOLIT s ventilační mřížkou.

4. Opláchněte, stáhněte a nechejte uschnout.

Pořádné čištění s naším práškem pro drhnutí.

Voda proti dešti.

Pokyny k údržbě

Pořádné čištění

Po čištění vodou.

Dobrá volba

Po instalaci terasy megawood® byste měli provést první čištění podlahy k otření prachu z
výroby. Pravidelná údržba minimalizuje trvalé usazování, jako například pylu, prachu nebo
organických substancí. Doporučujeme terasu pečlivě vyčistit minimálně 2x za rok, v případě
potřeby a u (částečně) zastřešených teras i častěji. Venkovní teplota by přitom měla činit
minimálně 15 °C. Při čištění postupujte následovně:

Mnohé druhy skvrn budou časem odstraněny sluncem a deštěm. Ulpělé nečistoty
můžete odstranit naším speciálním a ekologickým práškem na drhnutí. Neobsahuje
tenzidy i další chemikálie a neohrožuje spodní vodu. 2 kg stačí na plochu asi 20 m2.

Je dobře známo, že počasí nelze ovlivnit. Vodní kámen po dešti nebo okraje s usazeninami
prachu jsou nevyhnutelným důsledkem a často se vyskytují v přechodové oblasti přístřešků
nebo na otevřených prostranstvích. K odstranění stačí umytí čistou vodou. Pravidelné čištění
a údržba ploch působí proti novým skvrnám od vody a časem zredukují tento efekt.

megawood® – opticky i pohmatem vypadá jako dřevo. Je homogenní, kompletně probarvené
a nemá plastový povrch. Poškození povrchu můžete jednoduše upravit mechanicky a po pár
týdnech vystavení povětrnostním vlivům má podlaha terasy zase rovnoměrný barevný odstín.

1. Zameťte suchou, volnou nečistotu z podlahy terasy.
2. Celou podlahu terasy dostatečně smočte vodou a udržujte ji vlhkou min. 15 minut.
3. Podlahu terasy vyčistěte tvrdým kartáčem nebo kartáčem na terasy megawood®.
Pokud je zapotřebí důkladné čištění použijte čistič ploch s rotujícím kartáčem.
4. Podlahu terasy pořádně opláchněte čistou vodou z kohoutku. Stáhněte ji gumovou
stěrkou a nechejte uschnout.

1. Na předběžné vyčištěnou a navlhčenou podlahu rovnoměrně rozdělte
prášek na drhnutí.
2. Vmasírujte jej a vydrhněte podlahu kartáčem megawood®.

Bezpečnost – od roku 2005 bylo položeno více než 13 milionů metrů čtverečních terasových
prken společnosti NOVO-TECH. Toto množství namontovaných ploch a naše zkušenosti vám nabízejí vysokou úroveň zabezpečení.

3. Pak podlahu pořádně opláchněte vodou a vodu stáhněte gumovou stěrkou.
4. Použití s kartáčem na terasy megawood® a čistou vodou.
V případě potřeby proces zopakujte.

wood v
ga

sti
o
d
r
tv
Test skrz

Kvalita – naše výrobky jsou „Made in Germany“ a jsou průběžně kontrolovány z hlediska jejich
kvality interními a pravidelně externími subjekty. Získaly pečeť kvality Gütegemeinschaft Holzwerkstoﬀe e.V. a jsou vyráběny dle DIN-EN 15534-4. NOVO-TECH má certiﬁkaci podle ISO
9001.

Citlivé povrchy takto nečistěte nebo je napřed zakryjte.
Nepoužívejte na koextrudované terasové podlahy!

Odpovědnost – u nás je také zajištěna bezpečnost pro děti. megawood® např. neobsahuje
změkčovadla a PVC. Náš materiál splňuje všechny požadavky a je vhodný pro dětské hračky dle
DIN EN 71-3, získal certiﬁkaci „Cradle to Cradle Certiﬁed Gold“ a EPD.

Upozornění: Spád minimálně 2 % usnadňuje údržbu terasy, protože tak je z velké části zabráněno zamokření a skvrnám od vody.

Další informace získáte na naší internetové stránce na:
www.megawood.com/pﬂege. Videa s radami pro čištění můžete shlédnout i na
www.youtube.com/megawood_com.

Promyšlená terasa

me

3. Vyčistěte kartáčem za vlhka.

CERTIFIKÁT
k terase

Další informace a pokyny k použití jsou uvedeny
na etiketě nebo je najdete na:
www.megawood.com/scheuerpulver.

Zprostředkujeme Vám servisního partnera ve Vaší blízkosti.
Zašlete nezávislou poptávku prostřednictvím našeho kontaktního formuláře:
www.megawood.com/kontakt
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Nekonečný oběh materiálu

A

bez další spotřeby zdrojů

E

A

Počáteční obohacení oběhu materiálu o
odřezky z regionálního dřevařského a
pilařského průmyslu a polymery (vstupní zdroj)

B

Výroba materiálu megawood®

vyhlazení, např. nábytkem.

C

Výroba a používání nových
výrobků megawood®

D

Zpětný odběr a recyklace výrobků

E

Obohacení oběhu materiálu o kvalitní,
použité materiálové zdroje

Fasádní systém

... po vystavení povětrnostním vlivům.

B

D

Více dobrých důvodů a odpovědí k megawood®
naleznete pod vedlejším QR kódem nebo na
www.megawood.com/gute-gruende

Světy výrobků megawood®
mnohostranné použití,
dřevěný materiál pro
vaši venkovní oblast!

Další informace naleznete v montážním plánu
a pod vedlejším QR kódem:
www.megawood.com/farbvielfalt

C

Konstrukční dřevo
inkluze přírodních vláken.

... po mechanickém ošetření.

Plot a pohledová ochrana

GCC – dřevěný materiál po generace

Cradle to Cradle

Rozmanitost barev a jejich zrání

Život na terase

Perfektní, že jste se rozhodli pro terasu megawood® a že kvůli tomu nemusel být poražen žádný
strom. Vaše nové výrobky megawood® jsou vyrobeny z našeho dřevěného materiálu GCC
(German Compact Composite). Se 75 % obsahuje GCC vysoký podíl přírodních vláken, je to
světový unikát, tato vlákna pocházejí z našeho regionálního dřevařského a pilařského průmyslu
a z udržitelně obhospodařovaných lesů. Pozitivní vlastnosti dřeva, které tím dominují také u GCC,
jsou zvýšeny přidáním vysoce kvalitních polymerů a přísad. Výsledkem je trvanlivý dřevěný
materiál, který je velmi vhodný pro použití ve venkovní oblasti.

Pokud je nějaká věc zakódovaná v našich genech, pak je to princip Cradle to Cradle®, že každý
zdroj slouží jako živina pro nový životní cyklus. Cradle to Cradle® popisuje oběh materiálu,
ve kterém výrobky, popř. suroviny cirkulují v opakujících se cyklech „z kolébky do kolébky“.

Malé barevné odchylky v barvě a stínování jsou žádoucí a zdůrazňují vzhled dřeva.
Smíchání prken před pokládkou zajistí vyvážený celkový obraz. Prkna terasy megawood®
nemají plastový povrch. Vyrovnají se barevné rozdíly vzniklé v důsledku odlišných do
pokládky nebo otevřených balení. Asi po 6–8 měsících získají prkna svůj ﬁnální vzhled.
Podle stanoviště a povětrnostních vlivů působících na vaši terasu může tento proces
trvat různě dlouho.

Používání terasy bude mít za následek stopy po použití nebo „vyhlazení“ povrchu. Ty se
časem vyrovnají a obvykle zmizí v důsledku přirozeného vystavení povětrnostním vlivům.
Na pravidelně čištěných terasách vzniká méně viditelných stop po použití..

PŘíRODNí HNĚDÁ

Pravá přírodní vlákna

Jsme přesvědčeni, že i po mnoha letech budete se svou terasou megawood® velmi spokojeni.
Pokud byste si někdy v budoucnu přáli jinou barvu nebo povrch, pak svému prodejci megawood® odevzdejte použitá prkna. Nebudete muset zaplatit náklady na jejich likvidaci, materiál
nekončí ve spalovnách odpadu nebo na skládkách, protože tento materiál používáme k
opětovné výrobě nových výrobků megawood®. Neboť vaše terasa megawood® dneška je naše
surovina zítřka! Vytvořte s námi zdravou budoucnost pro budoucí generace a zaregistrujte své
výrobky megawood® na: www.novo-tech.de/c2c.

Náš dřevěný materiál GCC, základ všech výrobků megawood®, je jedním z 20 špičkových
certiﬁkovaných stavebních materiálů „Cradle to Cradle“ na celém světě. To znamená nepoužívání
materiálů škodlivých pro zdraví s vysokou recyklovatelností a bez využívání dalších zdrojů.
Dřevěný materiál je ekologicky udržitelný, vyrábí se klimaticky neutrálním způsobem a
dlouhodobě se používá na terasách, fasádách, u plotových systémů nebo v individuálním
venkovním nábytku megawood®.
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Opětovné využití materiálů

Naše prodejce, kteří zajišťují zpětný odběr, najdete ve vyhledávači
www.megawood.com/haendler

prodejců na adrese:

Obnovitelné energie
a management CO2
Využívání vodních zdrojů

A

B

C

A

CLASSIC VARIA | DELTA

SEL GRIS

B

C

A

B

CLASSIC VARIA

C

INGWER

*
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Nádoba na rostliny
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PO POKLÁDCE
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PO 1-2 MĚSíCíCH

C

PO 6-8 MĚSíCíCH

V závislosti na surovině může dojít k drobným inkluzím lýkových a přírodních vláken.
Tyto mohou po vystavení povětrnostním vlivům v důsledku nasáknutí vody vystoupit na
povrch. Používáním terasy tyto částice v průběhu času do značné míry
zmizí. Můžete je také odstranit mechanicky. Nedojde tím k poškození
výrobku.
Další informace naleznete na webové stránce megawood® na:
www.megawood.com/bast
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Plot a pohledová ochrana

GCC – dřevěný materiál po generace

Cradle to Cradle

Rozmanitost barev a jejich zrání

Život na terase

Perfektní, že jste se rozhodli pro terasu megawood® a že kvůli tomu nemusel být poražen žádný
strom. Vaše nové výrobky megawood® jsou vyrobeny z našeho dřevěného materiálu GCC
(German Compact Composite). Se 75 % obsahuje GCC vysoký podíl přírodních vláken, je to
světový unikát, tato vlákna pocházejí z našeho regionálního dřevařského a pilařského průmyslu
a z udržitelně obhospodařovaných lesů. Pozitivní vlastnosti dřeva, které tím dominují také u GCC,
jsou zvýšeny přidáním vysoce kvalitních polymerů a přísad. Výsledkem je trvanlivý dřevěný
materiál, který je velmi vhodný pro použití ve venkovní oblasti.

Pokud je nějaká věc zakódovaná v našich genech, pak je to princip Cradle to Cradle®, že každý
zdroj slouží jako živina pro nový životní cyklus. Cradle to Cradle® popisuje oběh materiálu,
ve kterém výrobky, popř. suroviny cirkulují v opakujících se cyklech „z kolébky do kolébky“.

Malé barevné odchylky v barvě a stínování jsou žádoucí a zdůrazňují vzhled dřeva.
Smíchání prken před pokládkou zajistí vyvážený celkový obraz. Prkna terasy megawood®
nemají plastový povrch. Vyrovnají se barevné rozdíly vzniklé v důsledku odlišných do
pokládky nebo otevřených balení. Asi po 6–8 měsících získají prkna svůj ﬁnální vzhled.
Podle stanoviště a povětrnostních vlivů působících na vaši terasu může tento proces
trvat různě dlouho.

Používání terasy bude mít za následek stopy po použití nebo „vyhlazení“ povrchu. Ty se
časem vyrovnají a obvykle zmizí v důsledku přirozeného vystavení povětrnostním vlivům.
Na pravidelně čištěných terasách vzniká méně viditelných stop po použití..

PŘíRODNí HNĚDÁ

Pravá přírodní vlákna

Jsme přesvědčeni, že i po mnoha letech budete se svou terasou megawood® velmi spokojeni.
Pokud byste si někdy v budoucnu přáli jinou barvu nebo povrch, pak svému prodejci megawood® odevzdejte použitá prkna. Nebudete muset zaplatit náklady na jejich likvidaci, materiál
nekončí ve spalovnách odpadu nebo na skládkách, protože tento materiál používáme k
opětovné výrobě nových výrobků megawood®. Neboť vaše terasa megawood® dneška je naše
surovina zítřka! Vytvořte s námi zdravou budoucnost pro budoucí generace a zaregistrujte své
výrobky megawood® na: www.novo-tech.de/c2c.

Náš dřevěný materiál GCC, základ všech výrobků megawood®, je jedním z 20 špičkových
certiﬁkovaných stavebních materiálů „Cradle to Cradle“ na celém světě. To znamená nepoužívání
materiálů škodlivých pro zdraví s vysokou recyklovatelností a bez využívání dalších zdrojů.
Dřevěný materiál je ekologicky udržitelný, vyrábí se klimaticky neutrálním způsobem a
dlouhodobě se používá na terasách, fasádách, u plotových systémů nebo v individuálním
venkovním nábytku megawood®.
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V závislosti na surovině může dojít k drobným inkluzím lýkových a přírodních vláken.
Tyto mohou po vystavení povětrnostním vlivům v důsledku nasáknutí vody vystoupit na
povrch. Používáním terasy tyto částice v průběhu času do značné míry
zmizí. Můžete je také odstranit mechanicky. Nedojde tím k poškození
výrobku.
Další informace naleznete na webové stránce megawood® na:
www.megawood.com/bast
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1. Odstraňte volnou nečistotu.

2. Udržujte vlhkost po dobu 15 minut.

Wasserränder.
Vodní
kámen.

CLASSIC Varia z POWOLIT s ventilační mřížkou.

4. Opláchněte, stáhněte a nechejte uschnout.

Pořádné čištění s naším práškem pro drhnutí.

Voda proti dešti.

Pokyny k údržbě

Pořádné čištění

Po čištění vodou.

Dobrá volba

Po instalaci terasy megawood® byste měli provést první čištění podlahy k otření prachu z
výroby. Pravidelná údržba minimalizuje trvalé usazování, jako například pylu, prachu nebo
organických substancí. Doporučujeme terasu pečlivě vyčistit minimálně 2x za rok, v případě
potřeby a u (částečně) zastřešených teras i častěji. Venkovní teplota by přitom měla činit
minimálně 15 °C. Při čištění postupujte následovně:

Mnohé druhy skvrn budou časem odstraněny sluncem a deštěm. Ulpělé nečistoty
můžete odstranit naším speciálním a ekologickým práškem na drhnutí. Neobsahuje
tenzidy i další chemikálie a neohrožuje spodní vodu. 2 kg stačí na plochu asi 20 m2.

Je dobře známo, že počasí nelze ovlivnit. Vodní kámen po dešti nebo okraje s usazeninami
prachu jsou nevyhnutelným důsledkem a často se vyskytují v přechodové oblasti přístřešků
nebo na otevřených prostranstvích. K odstranění stačí umytí čistou vodou. Pravidelné čištění
a údržba ploch působí proti novým skvrnám od vody a časem zredukují tento efekt.

megawood® – opticky i pohmatem vypadá jako dřevo. Je homogenní, kompletně probarvené
a nemá plastový povrch. Poškození povrchu můžete jednoduše upravit mechanicky a po pár
týdnech vystavení povětrnostním vlivům má podlaha terasy zase rovnoměrný barevný odstín.

1. Zameťte suchou, volnou nečistotu z podlahy terasy.
2. Celou podlahu terasy dostatečně smočte vodou a udržujte ji vlhkou min. 15 minut.
3. Podlahu terasy vyčistěte tvrdým kartáčem nebo kartáčem na terasy megawood®.
Pokud je zapotřebí důkladné čištění použijte čistič ploch s rotujícím kartáčem.
4. Podlahu terasy pořádně opláchněte čistou vodou z kohoutku. Stáhněte ji gumovou
stěrkou a nechejte uschnout.

1. Na předběžné vyčištěnou a navlhčenou podlahu rovnoměrně rozdělte
prášek na drhnutí.
2. Vmasírujte jej a vydrhněte podlahu kartáčem megawood®.

Bezpečnost – od roku 2005 bylo položeno více než 13 milionů metrů čtverečních terasových
prken společnosti NOVO-TECH. Toto množství namontovaných ploch a naše zkušenosti vám nabízejí vysokou úroveň zabezpečení.

3. Pak podlahu pořádně opláchněte vodou a vodu stáhněte gumovou stěrkou.
4. Použití s kartáčem na terasy megawood® a čistou vodou.
V případě potřeby proces zopakujte.
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Kvalita – naše výrobky jsou „Made in Germany“ a jsou průběžně kontrolovány z hlediska jejich
kvality interními a pravidelně externími subjekty. Získaly pečeť kvality Gütegemeinschaft Holzwerkstoﬀe e.V. a jsou vyráběny dle DIN-EN 15534-4. NOVO-TECH má certiﬁkaci podle ISO
9001.

Citlivé povrchy takto nečistěte nebo je napřed zakryjte.
Nepoužívejte na koextrudované terasové podlahy!

Odpovědnost – u nás je také zajištěna bezpečnost pro děti. megawood® např. neobsahuje
změkčovadla a PVC. Náš materiál splňuje všechny požadavky a je vhodný pro dětské hračky dle
DIN EN 71-3, získal certiﬁkaci „Cradle to Cradle Certiﬁed Gold“ a EPD.

Upozornění: Spád minimálně 2 % usnadňuje údržbu terasy, protože tak je z velké části zabráněno zamokření a skvrnám od vody.

Další informace získáte na naší internetové stránce na:
www.megawood.com/pﬂege. Videa s radami pro čištění můžete shlédnout i na
www.youtube.com/megawood_com.

Promyšlená terasa

me

3. Vyčistěte kartáčem za vlhka.

CERTIFIKÁT
k terase

Další informace a pokyny k použití jsou uvedeny
na etiketě nebo je najdete na:
www.megawood.com/scheuerpulver.

Zprostředkujeme Vám servisního partnera ve Vaší blízkosti.
Zašlete nezávislou poptávku prostřednictvím našeho kontaktního formuláře:
www.megawood.com/kontakt
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týdnech vystavení povětrnostním vlivům má podlaha terasy zase rovnoměrný barevný odstín.

1. Zameťte suchou, volnou nečistotu z podlahy terasy.
2. Celou podlahu terasy dostatečně smočte vodou a udržujte ji vlhkou min. 15 minut.
3. Podlahu terasy vyčistěte tvrdým kartáčem nebo kartáčem na terasy megawood®.
Pokud je zapotřebí důkladné čištění použijte čistič ploch s rotujícím kartáčem.
4. Podlahu terasy pořádně opláchněte čistou vodou z kohoutku. Stáhněte ji gumovou
stěrkou a nechejte uschnout.

1. Na předběžné vyčištěnou a navlhčenou podlahu rovnoměrně rozdělte
prášek na drhnutí.
2. Vmasírujte jej a vydrhněte podlahu kartáčem megawood®.

Bezpečnost – od roku 2005 bylo položeno více než 13 milionů metrů čtverečních terasových
prken společnosti NOVO-TECH. Toto množství namontovaných ploch a naše zkušenosti vám nabízejí vysokou úroveň zabezpečení.

3. Pak podlahu pořádně opláchněte vodou a vodu stáhněte gumovou stěrkou.
4. Použití s kartáčem na terasy megawood® a čistou vodou.
V případě potřeby proces zopakujte.
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Kvalita – naše výrobky jsou „Made in Germany“ a jsou průběžně kontrolovány z hlediska jejich
kvality interními a pravidelně externími subjekty. Získaly pečeť kvality Gütegemeinschaft Holzwerkstoﬀe e.V. a jsou vyráběny dle DIN-EN 15534-4. NOVO-TECH má certiﬁkaci podle ISO
9001.

Citlivé povrchy takto nečistěte nebo je napřed zakryjte.
Nepoužívejte na koextrudované terasové podlahy!

Odpovědnost – u nás je také zajištěna bezpečnost pro děti. megawood® např. neobsahuje
změkčovadla a PVC. Náš materiál splňuje všechny požadavky a je vhodný pro dětské hračky dle
DIN EN 71-3, získal certiﬁkaci „Cradle to Cradle Certiﬁed Gold“ a EPD.

Upozornění: Spád minimálně 2 % usnadňuje údržbu terasy, protože tak je z velké části zabráněno zamokření a skvrnám od vody.

Další informace získáte na naší internetové stránce na:
www.megawood.com/pﬂege. Videa s radami pro čištění můžete shlédnout i na
www.youtube.com/megawood_com.

Promyšlená terasa

me

3. Vyčistěte kartáčem za vlhka.

CERTIFIKÁT
k terase

Další informace a pokyny k použití jsou uvedeny
na etiketě nebo je najdete na:
www.megawood.com/scheuerpulver.

Zprostředkujeme Vám servisního partnera ve Vaší blízkosti.
Zašlete nezávislou poptávku prostřednictvím našeho kontaktního formuláře:
www.megawood.com/kontakt
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1. Odstraňte volnou nečistotu.

2. Udržujte vlhkost po dobu 15 minut.

Wasserränder.
Vodní
kámen.

CLASSIC Varia z POWOLIT s ventilační mřížkou.

4. Opláchněte, stáhněte a nechejte uschnout.

Pořádné čištění s naším práškem pro drhnutí.

Voda proti dešti.

Pokyny k údržbě

Pořádné čištění

Po čištění vodou.

Dobrá volba

Po instalaci terasy megawood® byste měli provést první čištění podlahy k otření prachu z
výroby. Pravidelná údržba minimalizuje trvalé usazování, jako například pylu, prachu nebo
organických substancí. Doporučujeme terasu pečlivě vyčistit minimálně 2x za rok, v případě
potřeby a u (částečně) zastřešených teras i častěji. Venkovní teplota by přitom měla činit
minimálně 15 °C. Při čištění postupujte následovně:

Mnohé druhy skvrn budou časem odstraněny sluncem a deštěm. Ulpělé nečistoty
můžete odstranit naším speciálním a ekologickým práškem na drhnutí. Neobsahuje
tenzidy i další chemikálie a neohrožuje spodní vodu. 2 kg stačí na plochu asi 20 m2.

Je dobře známo, že počasí nelze ovlivnit. Vodní kámen po dešti nebo okraje s usazeninami
prachu jsou nevyhnutelným důsledkem a často se vyskytují v přechodové oblasti přístřešků
nebo na otevřených prostranstvích. K odstranění stačí umytí čistou vodou. Pravidelné čištění
a údržba ploch působí proti novým skvrnám od vody a časem zredukují tento efekt.

megawood® – opticky i pohmatem vypadá jako dřevo. Je homogenní, kompletně probarvené
a nemá plastový povrch. Poškození povrchu můžete jednoduše upravit mechanicky a po pár
týdnech vystavení povětrnostním vlivům má podlaha terasy zase rovnoměrný barevný odstín.

1. Zameťte suchou, volnou nečistotu z podlahy terasy.
2. Celou podlahu terasy dostatečně smočte vodou a udržujte ji vlhkou min. 15 minut.
3. Podlahu terasy vyčistěte tvrdým kartáčem nebo kartáčem na terasy megawood®.
Pokud je zapotřebí důkladné čištění použijte čistič ploch s rotujícím kartáčem.
4. Podlahu terasy pořádně opláchněte čistou vodou z kohoutku. Stáhněte ji gumovou
stěrkou a nechejte uschnout.

1. Na předběžné vyčištěnou a navlhčenou podlahu rovnoměrně rozdělte
prášek na drhnutí.
2. Vmasírujte jej a vydrhněte podlahu kartáčem megawood®.

Bezpečnost – od roku 2005 bylo položeno více než 13 milionů metrů čtverečních terasových
prken společnosti NOVO-TECH. Toto množství namontovaných ploch a naše zkušenosti vám nabízejí vysokou úroveň zabezpečení.

3. Pak podlahu pořádně opláchněte vodou a vodu stáhněte gumovou stěrkou.
4. Použití s kartáčem na terasy megawood® a čistou vodou.
V případě potřeby proces zopakujte.
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Kvalita – naše výrobky jsou „Made in Germany“ a jsou průběžně kontrolovány z hlediska jejich
kvality interními a pravidelně externími subjekty. Získaly pečeť kvality Gütegemeinschaft Holzwerkstoﬀe e.V. a jsou vyráběny dle DIN-EN 15534-4. NOVO-TECH má certiﬁkaci podle ISO
9001.

Citlivé povrchy takto nečistěte nebo je napřed zakryjte.
Nepoužívejte na koextrudované terasové podlahy!

Odpovědnost – u nás je také zajištěna bezpečnost pro děti. megawood® např. neobsahuje
změkčovadla a PVC. Náš materiál splňuje všechny požadavky a je vhodný pro dětské hračky dle
DIN EN 71-3, získal certiﬁkaci „Cradle to Cradle Certiﬁed Gold“ a EPD.

Upozornění: Spád minimálně 2 % usnadňuje údržbu terasy, protože tak je z velké části zabráněno zamokření a skvrnám od vody.

Další informace získáte na naší internetové stránce na:
www.megawood.com/pﬂege. Videa s radami pro čištění můžete shlédnout i na
www.youtube.com/megawood_com.
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k terase

Další informace a pokyny k použití jsou uvedeny
na etiketě nebo je najdete na:
www.megawood.com/scheuerpulver.

Zprostředkujeme Vám servisního partnera ve Vaší blízkosti.
Zašlete nezávislou poptávku prostřednictvím našeho kontaktního formuláře:
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Nekonečný oběh materiálu

A

bez další spotřeby zdrojů

E

A

Počáteční obohacení oběhu materiálu o
odřezky z regionálního dřevařského a
pilařského průmyslu a polymery (vstupní zdroj)

B

Výroba materiálu megawood®

vyhlazení, např. nábytkem.

C

Výroba a používání nových
výrobků megawood®

D

Zpětný odběr a recyklace výrobků

E

Obohacení oběhu materiálu o kvalitní,
použité materiálové zdroje

Fasádní systém

... po vystavení povětrnostním vlivům.

B

D

Více dobrých důvodů a odpovědí k megawood®
naleznete pod vedlejším QR kódem nebo na
www.megawood.com/gute-gruende

Světy výrobků megawood®
mnohostranné použití,
dřevěný materiál pro
vaši venkovní oblast!

Další informace naleznete v montážním plánu
a pod vedlejším QR kódem:
www.megawood.com/farbvielfalt

C

Konstrukční dřevo
inkluze přírodních vláken.

... po mechanickém ošetření.

Plot a pohledová ochrana

GCC – dřevěný materiál po generace

Cradle to Cradle

Rozmanitost barev a jejich zrání

Život na terase

Perfektní, že jste se rozhodli pro terasu megawood® a že kvůli tomu nemusel být poražen žádný
strom. Vaše nové výrobky megawood® jsou vyrobeny z našeho dřevěného materiálu GCC
(German Compact Composite). Se 75 % obsahuje GCC vysoký podíl přírodních vláken, je to
světový unikát, tato vlákna pocházejí z našeho regionálního dřevařského a pilařského průmyslu
a z udržitelně obhospodařovaných lesů. Pozitivní vlastnosti dřeva, které tím dominují také u GCC,
jsou zvýšeny přidáním vysoce kvalitních polymerů a přísad. Výsledkem je trvanlivý dřevěný
materiál, který je velmi vhodný pro použití ve venkovní oblasti.

Pokud je nějaká věc zakódovaná v našich genech, pak je to princip Cradle to Cradle®, že každý
zdroj slouží jako živina pro nový životní cyklus. Cradle to Cradle® popisuje oběh materiálu,
ve kterém výrobky, popř. suroviny cirkulují v opakujících se cyklech „z kolébky do kolébky“.

Malé barevné odchylky v barvě a stínování jsou žádoucí a zdůrazňují vzhled dřeva.
Smíchání prken před pokládkou zajistí vyvážený celkový obraz. Prkna terasy megawood®
nemají plastový povrch. Vyrovnají se barevné rozdíly vzniklé v důsledku odlišných do
pokládky nebo otevřených balení. Asi po 6–8 měsících získají prkna svůj ﬁnální vzhled.
Podle stanoviště a povětrnostních vlivů působících na vaši terasu může tento proces
trvat různě dlouho.

Používání terasy bude mít za následek stopy po použití nebo „vyhlazení“ povrchu. Ty se
časem vyrovnají a obvykle zmizí v důsledku přirozeného vystavení povětrnostním vlivům.
Na pravidelně čištěných terasách vzniká méně viditelných stop po použití..

PŘíRODNí HNĚDÁ

Pravá přírodní vlákna

Jsme přesvědčeni, že i po mnoha letech budete se svou terasou megawood® velmi spokojeni.
Pokud byste si někdy v budoucnu přáli jinou barvu nebo povrch, pak svému prodejci megawood® odevzdejte použitá prkna. Nebudete muset zaplatit náklady na jejich likvidaci, materiál
nekončí ve spalovnách odpadu nebo na skládkách, protože tento materiál používáme k
opětovné výrobě nových výrobků megawood®. Neboť vaše terasa megawood® dneška je naše
surovina zítřka! Vytvořte s námi zdravou budoucnost pro budoucí generace a zaregistrujte své
výrobky megawood® na: www.novo-tech.de/c2c.

Náš dřevěný materiál GCC, základ všech výrobků megawood®, je jedním z 20 špičkových
certiﬁkovaných stavebních materiálů „Cradle to Cradle“ na celém světě. To znamená nepoužívání
materiálů škodlivých pro zdraví s vysokou recyklovatelností a bez využívání dalších zdrojů.
Dřevěný materiál je ekologicky udržitelný, vyrábí se klimaticky neutrálním způsobem a
dlouhodobě se používá na terasách, fasádách, u plotových systémů nebo v individuálním
venkovním nábytku megawood®.
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OŘíšKOVĚ HNĚDÁ
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A

CLASSIC | PREMIUM

BŘIDLICOVĚ šEDÁ

B

ČEDIČOVÁ šEDÁ

C

A

CLASSIC | PREMIUM

B

LÁVA NĚDÁ

C

TONKA

MUSKAT

A

CLASSIC | PREMIUM

B

C

CLASSIC | PREMIUM PLUS

VARIA ČOKOLÁDOVÉ

V těchto kategoriích byl náš dřevěny4materiál GCC certiﬁkován dle Cradle to Cradle Certiﬁed™*:
BRONZ STŘÍBRO

ZLATO

PLATINA
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B
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B

CLASSIC | PREMIUM PLUS

Materiály, které jsou
bezpečné pro zdraví

VARIA šEDÁ

C

A

B

SIGNUM

C

A

SIGNUM

VARIA HNĚDÁ

B

C

CLASSIC VARIA | DELTA

CARDAMOM

NIGELLA

Opětovné využití materiálů

Naše prodejce, kteří zajišťují zpětný odběr, najdete ve vyhledávači
www.megawood.com/haendler

prodejců na adrese:

Obnovitelné energie
a management CO2
Využívání vodních zdrojů

A

B
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A

CLASSIC VARIA | DELTA

SEL GRIS

B
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CLASSIC VARIA

C

INGWER

*

Verze 3.1, Renewal 27. srpna 2022, s výjimkou terasových prken DELTA, více informací k certiﬁkaci získáte na adrese www.megawood.com/c2c
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LORBEER

Sociální spravedlnost
A

A
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B
DELTA | DYNUM

C

A
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DELTA | DYNUM

C

Nádoba na rostliny

A

PO POKLÁDCE

B

PO 1-2 MĚSíCíCH

C

PO 6-8 MĚSíCíCH

V závislosti na surovině může dojít k drobným inkluzím lýkových a přírodních vláken.
Tyto mohou po vystavení povětrnostním vlivům v důsledku nasáknutí vody vystoupit na
povrch. Používáním terasy tyto částice v průběhu času do značné míry
zmizí. Můžete je také odstranit mechanicky. Nedojde tím k poškození
výrobku.
Další informace naleznete na webové stránce megawood® na:
www.megawood.com/bast
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1. Odstraňte volnou nečistotu.

2. Udržujte vlhkost po dobu 15 minut.

Wasserränder.
Vodní
kámen.

CLASSIC Varia z POWOLIT s ventilační mřížkou.

4. Opláchněte, stáhněte a nechejte uschnout.

Pořádné čištění s naším práškem pro drhnutí.

Voda proti dešti.

Pokyny k údržbě

Pořádné čištění

Po čištění vodou.

Dobrá volba

Po instalaci terasy megawood® byste měli provést první čištění podlahy k otření prachu z
výroby. Pravidelná údržba minimalizuje trvalé usazování, jako například pylu, prachu nebo
organických substancí. Doporučujeme terasu pečlivě vyčistit minimálně 2x za rok, v případě
potřeby a u (částečně) zastřešených teras i častěji. Venkovní teplota by přitom měla činit
minimálně 15 °C. Při čištění postupujte následovně:

Mnohé druhy skvrn budou časem odstraněny sluncem a deštěm. Ulpělé nečistoty
můžete odstranit naším speciálním a ekologickým práškem na drhnutí. Neobsahuje
tenzidy i další chemikálie a neohrožuje spodní vodu. 2 kg stačí na plochu asi 20 m2.

Je dobře známo, že počasí nelze ovlivnit. Vodní kámen po dešti nebo okraje s usazeninami
prachu jsou nevyhnutelným důsledkem a často se vyskytují v přechodové oblasti přístřešků
nebo na otevřených prostranstvích. K odstranění stačí umytí čistou vodou. Pravidelné čištění
a údržba ploch působí proti novým skvrnám od vody a časem zredukují tento efekt.

megawood® – opticky i pohmatem vypadá jako dřevo. Je homogenní, kompletně probarvené
a nemá plastový povrch. Poškození povrchu můžete jednoduše upravit mechanicky a po pár
týdnech vystavení povětrnostním vlivům má podlaha terasy zase rovnoměrný barevný odstín.

1. Zameťte suchou, volnou nečistotu z podlahy terasy.
2. Celou podlahu terasy dostatečně smočte vodou a udržujte ji vlhkou min. 15 minut.
3. Podlahu terasy vyčistěte tvrdým kartáčem nebo kartáčem na terasy megawood®.
Pokud je zapotřebí důkladné čištění použijte čistič ploch s rotujícím kartáčem.
4. Podlahu terasy pořádně opláchněte čistou vodou z kohoutku. Stáhněte ji gumovou
stěrkou a nechejte uschnout.

1. Na předběžné vyčištěnou a navlhčenou podlahu rovnoměrně rozdělte
prášek na drhnutí.
2. Vmasírujte jej a vydrhněte podlahu kartáčem megawood®.

Bezpečnost – od roku 2005 bylo položeno více než 13 milionů metrů čtverečních terasových
prken společnosti NOVO-TECH. Toto množství namontovaných ploch a naše zkušenosti vám nabízejí vysokou úroveň zabezpečení.

3. Pak podlahu pořádně opláchněte vodou a vodu stáhněte gumovou stěrkou.
4. Použití s kartáčem na terasy megawood® a čistou vodou.
V případě potřeby proces zopakujte.
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Kvalita – naše výrobky jsou „Made in Germany“ a jsou průběžně kontrolovány z hlediska jejich
kvality interními a pravidelně externími subjekty. Získaly pečeť kvality Gütegemeinschaft Holzwerkstoﬀe e.V. a jsou vyráběny dle DIN-EN 15534-4. NOVO-TECH má certiﬁkaci podle ISO
9001.

Citlivé povrchy takto nečistěte nebo je napřed zakryjte.
Nepoužívejte na koextrudované terasové podlahy!

Odpovědnost – u nás je také zajištěna bezpečnost pro děti. megawood® např. neobsahuje
změkčovadla a PVC. Náš materiál splňuje všechny požadavky a je vhodný pro dětské hračky dle
DIN EN 71-3, získal certiﬁkaci „Cradle to Cradle Certiﬁed Gold“ a EPD.

Upozornění: Spád minimálně 2 % usnadňuje údržbu terasy, protože tak je z velké části zabráněno zamokření a skvrnám od vody.

Další informace získáte na naší internetové stránce na:
www.megawood.com/pﬂege. Videa s radami pro čištění můžete shlédnout i na
www.youtube.com/megawood_com.
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me
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k terase

Další informace a pokyny k použití jsou uvedeny
na etiketě nebo je najdete na:
www.megawood.com/scheuerpulver.

Zprostředkujeme Vám servisního partnera ve Vaší blízkosti.
Zašlete nezávislou poptávku prostřednictvím našeho kontaktního formuláře:
www.megawood.com/kontakt
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