
It is an international organization composed of organizations’ representatives of environmental protection, organizations defending the rights of indigenous 
peoples, forest and wood products dealers. By adhering to this charter, the Vetedy Group affirms its commitment to ensuring the preservation of our nature 
and attaches particular attention to respect for the rational management of natural resources and the equitable distribution of income in the country of 
production.

Více než 20 let se společnost VeteDY GRoUp specializUje na 
VýRobU a pRoDej exotického DřeVa DistRibUtion of exotic 
timbeRs, both foR oUtDooR GaRDen DeckinG anD inDooR flooRinG.
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Vetedy Group zaznamenává trvalý růst zejména díky revolučnímu systému Softline®, který 
umožňuje pokládku teras bez viditelných vrutů a jejich oxidace

Vetedy - nositel inovací nyní vyvinul systém Techniclic® - způsob montáže provětrávaných 
fasád. Tento produkt inspirován systémem Softline®, montáž teras. Techniclic® umožňuje 
uchycení fasádních prken na zeď či strop tzv. skrytým spojem. Díky nápaditému způsobu 
uchycení je možné provézt montáž v extrémně krátké době.

Vetedy je mezinárodní skupina se sídlem v Lucembursku,. Belgii, Kamerunu a Indonésii.
Dodávky dřeva do celého světa zajišťuje prostřednictvím své distribuční sítě

www.vetedy.com

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

ConTACT

Techniclic ®, Váš noVý způsoB řešení  

proVěTráVané DřeVěné fasáDy, zDí a sTropů 

neVIDITeLným uchycením prKen.

jeDnoDuché. rychLé. neVIDITeLné

Techniclic

Techniclic
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noVý způsob Realizace DřeVěných fasáD, zDí a stRopů
pomocí skRYtého spoje

Tento jednoduchý koncept Vám ušetří - ve srovnání s klasickým způsobem montáže - významné množství času. Dřevěná 
provětrávaná fasáda (nabízena v různých dřevinách a třech šířkách) je uchycena v Techniclic® klipech umístěných v 
držácích klipů. Tento systém poskytuje vysokou přesnosti provedených prací a navíc vše  ve zkráceném čase. jeDnoDuché. rychLé. neVIDITeLné

upevnění «Držáku roštu»

Techniclic ®
Vsunutí «Klipů»Techniclic ®

do «Držáku roštů»

montáž drážkovaných
prken

01 02 03

Vymezení mezery mezi prkny 
zasunutím dalšího «Klipu»

montáž dalšího 
prkna

postup se opakuje až do  
úplného zhotovení fasády

04 05 06

přehleD možností 
noVého sYstémU
Techniclic 

®
 

Instalace v exteriéru i  
interiéru, aplikace na zdech 
nebo stropech

nabízí se ve 3 šířkách 
Techniclic® poskytuje mnoho 
možností upravit design 
fasády dle svých představ.

   > netrouchniví

   > fsc * certifikát

   > 80% domácí dřeviny

   > moderní design

   > velmi stabilní dřeviny

   > nepouští třísky

   > tepelně upravované dřevo *

   > možno nastavit 
 kusy na čelech

   > fixní délky prken - odpadá 
 zařezávání prken v místě instalace
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VýhoDY  
DřeVa

VYbRané  
DřeVinYVýhody 

Techniclic ®
DřeVinY theRmo 60

mm
100
mm

140
mm

iroko

evropský jasan

topol

severské 
borovice

žlutá borovice

padouck

   > montáž 4 krát rychlejší než 
 obvyklý způsob montáže

   > neviditelný způsob uchycení 
 prken (bez viditelných vrutů)

   > nabízí se ve 3 šířkách
 (možnost volby)

   > provětrávaná fasáda umožňuje
 proudění vzduchu

   > Držák klipů i klipy zhotoveny   
 z pevného kompozitního materiálu

   > snadné odstranění již namontova- 
 ného prkna a náhrada novým

   > uchycení prken s
 přesností na mm

VeTeDy sVěToVý nosITeL InoVací

Techniclic Techniclic

A B PRKNO S DRÁŽKAMI 
PRO KLIP

CDRŽÁK KLIPU KLIP


