
Vetedy je mezinárodní organizace složená z organizací a zástupců ochraňující životní prostředí, organizací ochraňující lidská práva a práva menšin, ochraňující přírodu 
včetně lesů. Tím, že se připojila VETEDY GROUP k této organizaci potvrzuje svůj závazek ochraňovat přírodní zdroje v těch zemích, kde těží z přírodních zdrojů.
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Již VíCE NEž 20lET sE VETEDY GROUP sPECialiZUJE Na VýRObU a DisTRibUCi 
ExOTiCkéhO DřEVa ZEJméNa  PRO VašE ZahRaDY a baZéNY.

VETEDY
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lUxEmbOURG
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50 zone artisanale
de Weyler
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VETEDY
CamEROUN s.à R.l.

bP 4363 NlONGkak
YaOUNDE 
CamEROUN

PT VETEDY
iNDONEsia

Ji. bukit Darmo boulevard
Office Park 2 b2 No. 11
sURabaYa iNDONEsia

VETEDY Group roste rychlým tempem zejména díky revolučnímu produktu softline®, skrytému 
uchycení terasových prken.

VETEDY Group je mezinárodní společnost se sídle v lucembursku, výrobou v belgii a pobočkami v 
kamerunu a indonésii. má již vybudovanou siť prodejců po celém světě.

řešení venkovních teras pomocí pohledově skryté fixace je technickým kropk kupředu. Tento 
systém softline® je patentován (EP 1567731) a kromě unikátního uchycení se vyzbnačuje výběrem 
trvanlivého a stabilního dřeva, které nehnije. Zkušenosti podložené výzkumem a ověřováním nám 
dávají odpovědi na vznikající otázky.

www.vetedy.com

Tél. : (+352) 26 30 61-1
Fax : (+352) 26 30 61-61
info@vetedy.com

CONTaCT

NEViDiTElNý.  sTabilNí.  TRVaNliVé.

softline ®, JE REVOlUčNí sYsTém UPEVNěNí 

TERasOVýCh PRkEN, OblOžENí baZéNů a sChODů 

POmOCí skRYTýCh kliPů. 



softline® – způsob skrytého uchycení prken dovoluje cirkulaci vzuduchu mezi prkny bez zhoršení kvality prken.

Terasová prkna jsou vysušena na vlhkost  
13% (+/-2%),  odolávají hnilobě bez 
chemické úpravy a jsou v exteriéru velmi 
stabilní.

Padouk, africká dřevina,  byla speciálně 
vybrána pro své vlastnosti, barvu a ods-
tíny. Pochází z  kamerunu.

asijská dřevina merbau  je dovážena z 
indonésie. Teak z myanmaru (barma).

ipe se těží v amazonském lese Jižní 
ameriky.

Veškeré dřevo vybrané v  různých konti-
nentech je pečlivě tříděno  a kontrolo-
vána naší společností.

>  Umožňuje skryté uchycení k podkladním 
 hranolům. >  Zkracuje dobu instalace.

>  kompozitní materiál klipu s vysokou 
 mechanickou pevností garantuje vysokou 
 kvalitu celého systému. 

>  Zajišťuje stejné mezery mezi prkny.

>  Flexibilita v reakci na smrštění a/nebo bobtnání 
 dřeva dovoluje návrat do původního stavu (na 
 rozdíl od ocele).

>  Ochraňuje před kroucením prken.

>  Zkracuje čas montáže – bez předvrtání a přípravy 
 pro zapuštění vrutu. >  Zajišťuje cirkulaci vzduchu.

>  Dovoluje boční pohyb mezi prkny bez zhoršení 
 kvality dřeva.

>  Celá plocha je zpevněna dřevěným rámem, který 
 není uchycen viditelnými vruty a zůstává tak skrytý
  pohledu.

>  Zajišťuje mezeru/izolaci prken od podkladních 
 hranolů. >  Dovoluje i instalaci prken svislým směrem

>  Poskytuje garanci dlouhé trvanlivosti. >  možnost odstranění a výměny prken

VýhODY softline® sYsTémU 

NEViDiTElNé UChYCENí. sTabilNí DřEViNY. DřEVO. ODOláVaJíCí hNilObě. sTabilNí.
Neviditelné softline® uchycení prken je revoluční způsob fixace prken umožňující instalaci bez 
viditelných vrutů zvyšující jak trvanlivost prken (vruty nesnižují životnost prken a netvoří třísky) tak 
poskytující perfektní ucelený estetický dojem.

Naše vyjímečné druhy dřeva : Padouk, merbau, ipe a Teak 
byly vybrány pro své vyjímečné vlastnosti. hodí se pro většinu klimatických podmínek..

klipy jsou vyrobeny 
z velmi pevného 

ale pružného 
kompozitního 

materiálu zajišťující 
dlouhou trvanlivost.

   >  Dřevo i. třídy, odolávající hnilobě.    >  hladký povrch bez třísek.    >  Pocitově příjemný materiál -  ani  
 horký ani studený.

   >  Velmi stabilní dřevo, sušené,   
 zajišťující minimální objemové  
 změny.

   >  Dřevo bez jakékoliv potřeby   

 předběžných úprav.

   >  Vysokokvalitní dřeva.
   >  Prkna jednotných délek, přesně  
 řezané bez nutnosti řezání na   
 místě.

softline® 
sYsTèm sPlňUJE VEškERé POžaDaVkY 

Jak Na sPOlEhliVOsT
Tak Na EsTETikU.aby byla zajištěna perfektní montáž softline® systému, zhotovujeme drážky na rubu terasových prken strojem

 speciálně vyrobeným pro tento účel a nacházejícím se v našem výrobním závodě.

Naše stálá zásoba terasových prken a příslušenství nám umožňuje rychlé zásobování většiny evropských států.

.

VýhODY NabíZENíhO 
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C

b

Podkladní hnranol

klip

Dřevěné prkno s 
drážkou pro klip

PERO Z kOmPOZiTNíhO 
maTERiálU

DřEViNY Přirozený vzhled

Padauk

merbau

ipe

Teak

NašE VYbRaNé DřEViNY

Zajišťuje perfektní spojení mezi 
prkny na čelech.

20 x 100 x 2000/2400 mm 
(hlavní délka) nebo 

Teak v rozměru 
20 x 96 x 2000/2400 mm.

TERasOVá PRkNa 
sOFTliNE -  NEViDiTElNé 
UChYCENí sE NabíZEJí V 

JEDNOTNé VElikOsTi Vzhled po 6ti 
měsících 

(bez jakékoliv úpravy)


