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Hortus is the best choice for outdoor spaces: the elegance, the inimitable naturalness and warmth of natural wood are combined
with creativity, originality and innovation arising from the exclusive Hortus Woven project.

HORTUS – A LEGJOBB VÁLASZTÁS KÜLTÉRI TERASZOK BURKOLÁSÁHOZ

Hor TuS

Az elegancia, az utánozhatatlan
természetesség kombinálva a kreativitással, eredetiséggel és innovációval eredményezi
TILE
a Hortus Woven projektet.
on a special plastic resin grid base. Hor TuS deckin G is made with wooden planks installed by simply clicking together the grid bases that
support them. Plank dimensions are 1200 x 95 mm with a total thickness of 37 mm (wood and grid base) or 54 mm (wood, grid base and

A Hortus kültéri padló
kínálatában
található vinyl burkolatok két különböző méretben készülnek. A Hortus Modulos kiszerelés
pine support
beam).
300 x 300 mm vagy 300 x 600 mm lehet, 31 mm vagy 32 mm teljes vastagsággal, ahol a panelek egy speciális műanyag rácsra szerelhetők.

The product is available in a wide range of sizes and with a lot of colours and essences: Hortus has been designed to meet all of your needs. Just
a click:
easy toszéles
install választékában
on any surface and
just as a
easy
to remove.
A termék a méretek
és színek
kapható:
Hortus
padlókat úgy fejlesztették ki, hogy minden igényt kielégítsenek. Csak egy
now youbármilyen
can make your
outdoor
areas as attractive
as your
indoor spaces, you can feel free to walk barefoot on decking that ensures longklikk: könnyen lerakható
felületre,
és ugyanilyen
könnyen
szétszerelhető.
lasting comfort
safety. mint amilyen maga a környezet, ahová megálmodta. Nyugodtan sétálhat mezítláb a teraszon,
Most már olyan attraktív
teraszt and
készíthet,
mert a Hortus padló hosszútávú kényelmet és biztonságot nyújt.

Decking
has
really
no limitsmeg,
with hogy
new Decking
Wall.felületre
Thanks to
its extreme
adaptability,
Decking
canstb.).
be installed
also on the wall
A Hortus padlókatHortus
tesztek
alapján
úgy
tervezték
bármilyen
lerakható
legyen
(beton Hortus
alap, aszfalt,
föld
A falra szintén
könnyen rakható a burkolat a szintező talpak és a speciális polipropilén rács segítségével.
For all of these reasons, and many more... Hortus is your quality choice!

A fent említett okokból és még sok más okból.... a Hortus az Ön minőségi választása!
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Medencékhez
Wellness központokba
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Teraszokon
Éttermekben és kertekben
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W WOVEN
O VE N

FA - FSC TANÚSÍTVÁNY
Az átgondolt, felelős és fenntartható erdőgazdálkodásért

AZ ANYAG TULAJDONSÁGAI:
A Hortus Wowen a modern és innovatív összetételének köszönhetően forradalmasította a
kültéri padlók világát.
•
•
•
•
•
•
•

Környezetbarát
Maximális kényelem
Hosszútávon tartós és ellenálló
UV-álló és 100% időjárás álló
100%-ban újrahasznosítható
Színtartó
Vízálló, nem korhad, és benyomódásra nem hajlamos

Műszaki információ
100% polimer (polisztirol)
100% újrahasznosítható
0% egzóta fa
A Hortus textil hatású kültéri teraszburkolata hibátlan választás. Kombinálja a textil eleganciáját a szintetikus anyag tulajdonságaival. A Hortus annak érdekében, hogy minél élethűbb
textil megjelenést hozzon létre, a Hortus Wowen több árnyalat variációt is mutat attól
függően, hogy hogy esik rá a fény. Ez egy hozzáadott érték, és nem hiba. Hogy még jobban ki
tudjuk hangsúlyozni ezt a tulajdonságát, javasoljuk a mintapanel használatát annak érdekében, hogy a termék eredetisége érvényesülni tudjon.

ELEMEK:
100% újrahasznosítható polisztirol (100% polimer)
SŰRŰSÉG:
0 kg/m3 – keménység: 65 D
HŐVEZETÉS:
0,07 W/m/K
HŐELLENÁLLÁS:
nincs változás -25˚C és + 70˚C között
TŰZÁLLÓSÁG:
E (B2)
VÍZFELSZÍVÁS:
0,14% wp (súlynövekedés)
VÍZÁLLÓSÁG:
dagadás 24 h után: 0,00%
HŐTÁGULÁSI EGYÜTTHATÓ:
0,81 mm / m / 10 ° C
CSÚSZÁSÁLLÓSÁG
R11
KOPÁSÁLLÓSÁG:
0,068 mm/1,80 mm3
UV-ÁLLÓSÁG:
≥ fok 8
KÉMIAI ANYAGOKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS:
fok 5 (csoport 1, 2 és 3)
FORMALDEHID KIBOCSÁTÁS:
E0
GOMBÁKKAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS:
nincs támadás 28 nap után
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Forradalmian új megoldás
az Ön teraszához
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VINYL

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Mérete (kész termék a ráccsal)
300 x 300 x 31 mm

LAMELLÁK MÉRETE:
LAMELLÁK KÖZÖTTI HÉZAG:
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45 doboz (24,30 m2)

RAKLAP (95 x 95):

3
UV

4 mm (± 0,5 mm)
6 db/doboz (0,54 m2 )

CSOMAGOLÁS:
2

Ideális sík területre

292,5 x 70 x 16 mm (± 0,5 mm)

4

Textil hatású vinyl üvegszállal
100% újrahasznosítható (vastagság 16 mm)
Horganyzott duplamenetes csavarok
Polipropilén rács

KARBANTARTÁS:
HORDOZÓRÁCS LEÍRÁSA:
HŐELLENÁLLÁS:

karbantartás nélkül
polipropilén, optimális fizikai
tulajdonságokkal
nincs változás -25° és +70° C között

HORDOZÓRÁCS SÚLYA:
RÁCSOK SZÁMA 1 m

126 g

2-en:

11,11 db

AGGODALOM NÉLKÜL, AZ ÖN ÖRÖMÉRE
Karbantartás nélkül !

A Hortus tudja, hogy az Önnek kínált termék hosszútávon
is tartós. A Hortus 300 x 300 mm modulok lehetővé teszik,
hogy egyedivé és elegánssá varázsolják a teraszát.
A könnyű beépíthetőségnek köszönhetően könnyebbé
teszik az életét. A széles választékkal még az egyszerűbb
külső terek is egyedülálló környezetté változtathatók.
A kifinomult színek a legutóbbi trendnek megfelelőek,
így nagyon hatásos otthoni illetve közületi terasz
készülhet.
A Hortus 300x300 textilhatású vinyl padló 10 különböző
színben készül. Könnyen és gyorsan lerakható, akárcsak
a többi Hortus termék.
Amint lerakják, máris relaxálhat, és nem kell arra gondolnia, hogy a padló ápolást és karbantartást igényel. Védve
van a penészedéstől, ellenáll a rossz időjárásnak és nem
deformálódik.

Részben fedett külterek esetében a sötét színek használatát javasoljuk.

EGY MODUL
SÚLYA:
0,737 kg

EGY DOBOZ
SÚLYA:
4,422 kg

EGY RAKLAP
SÚLYA:
198,99 kg

Polipropilén rács

Interlock
rendszer

20
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DEKOROK ÉS SZÍNEK

BOLD BEIGE

[W4008L]

SPICE

[W4007L]

REFLECTION

[W4010L]

TRANQUILLITY

[W4006L]
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FORRADALMIAN ÚJ DESIGN
KÜLTÉRI TERASZOKRA
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VINYL

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Mérete (kész termék a ráccsal )
300 x 300 x 31 mm

LAMELLÁK MÉRETE:
1
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KARBANTARTÁS NÉLKÜL !

4

Textil hatású vinyl üvegszállal
100% újrahasznosítható (vastagság 16 mm)
Horganyzott duplamenetes csavarok
Polipropilén rács

24

RAKLAP (95 x 95):

30 doboz (32,40 m2 )

KARBANTARTÁS:

karbantartás nélkül

HORDOZÓRÁCS LEÍRÁSA:
.
HŐELLENÁLLÁS:

polipropilén, optimális fizikai
tulajdonságokkal
nincs változás -25° és +70° C között

HORDOZÓRÁCS SÚLYA:

252 g

2

RÁCSOK SZÁMA 1 m -en:

5,56 db

AGGODALOM NÉLKÜL, AZ ÖN ÖRÖMÉRE
A Hortus tudja, hogy az Önnek kínált termék hosszútávon
is tartós. A Hortus 300 x 300 mm modulok lehetővé teszik,
hogy egyedivé és elegánssá varázsolják a teraszát.
A könnyű beépíthetőségnek köszönhetően könnyebbé
teszik az életét. A széles választékkal még az egyszerűbb
külső terek is egyedülálló környezetté változtathatók.
A kifinomult színek a legutóbbi trendnek megfelelőek,
így nagyon hatásos otthoni illetve közületi terasz
készülhet. A Hortus 300x300 textilhatású vinyl padló 10
különböző színben készül. Könnyen és gyorsan lerakható,
akárcsak a többi Hortus termék.
Amint lerakják, máris relaxálhat, és nem kell arra gondolnia, hogy a padló ápolást és karbantartást igényel. Védve
van a penészedéstől, ellenáll a rossz időjárásnak és nem
deformálódik.

Polipropilén rács

4 mm (± 0,5 mm)
6 db/doboz (1,08 m2)

CSOMAGOLÁS:
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LAMELLÁK KÖZÖTTI HÉZAG:
2

Ideális sík területre

292,5 x 70 x 16 mm (± 0,5 mm)

Részben fedett külterek esetében a sötét színek
használatát javasoljuk.
EGY MODUL
SÚLYA:
1,50 kg

EGY DOBOZ
SÚLYA:
9,00 kg

EGY RAKLAP
SÚLYA:
270 kg

Interlock
rendszer
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DEKOROK ÉS SZÍNEK

BOLD BEIGE

[W4008L]

SPICE

[W4007L]

REFLECTION

[W4010L]

TRANQUILLITY

[W4006L]
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LERAKÁS

300 x 300 RÁCS

1

2

3

Helyezze az első rácsot a burkolni kívánt
terület sarkába.

Az első rács negatív csatlakozásába illessze
bele a második rács pozitív oldalát, ami
a lamellák merőleges elhelyezkedését fogja
eredményezni.

Folytassa a lerakást egymásra merőleges
irányban.

4

5
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Amikor a második sor második rácsát
szeretné összeilleszteni, emelje fel a már
lefektett rácsokat, mert ebben a sarokban
két pozitív csatlakozás lesz.

Az új rács beillesztéséhez bizonyosodjon
meg arról, hogy a negatív csatlakozások
a lefektetett rácsok pozitív oldalaihoz van
illesztve.

Az új rács beillesztéséhez bizonyosodjon
meg arról, hogy a negatív csatlakozások
a lefektetett rácsok pozitív oldalaihoz van
illesztve.
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Annak a rácsnak az oldalához, ami az első
sorhoz illeszkedik, egyszerűen csatlakoztassa hozzá a pozitív oldalát a negatív
oldalhoz.

Példa a helyesen lefektetett padlóra.

SAKKTÁBLA MINTA

Hortus 300 x 300 rács – sakktábla minta
Fedett felület: kb. 0,81 m2
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LERAKÁS

SAKKTÁBLA MINTA

Hortus 300 x 600 rács – sakktábla minta
Lefedett felület: kb. 1,44 m2

300 x 600 RÁCS

1

2

3

Helyezze az első rácsot a burkolni kívánt
terület sarkába ügyelve arra, hogy a rács
hosszanti oldalán lévő negatív csatlakozás
mutasson a lerakás irányába.

Illessze össze az első rács hosszanti
oldalának pozitív csatlakozását a második
rács hosszanti oldalának negatív
csatlakozásával.

Úgy elyezze el a 3. és a 4. rácsot, hogy az
első kettőre merőleges legyen.
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Annak érdekében, hogy a lerakni kívánt rács
hosszanti oldalának pozitív csatlakozását
össze tudja illeszteni az első két rács rövid
oldalának negatív csatlakozásával, óvatosan
emelje fel a már lefektetett első két rács
rövid oldalát és csúsztassa alá az új rács
pozitív csatlakozását.

A 4. rácsot úgy rögzítse, hogy emelje meg a
3. rácsot, hogy a hosszanti oldalán lévő
pozitív csatlakozás alá tudja csúsztatni a
lerakni kívánt rács negatív csatlakozását.

Rakja le az 5. és a 6. rácsot úgy, hogy a rövid
oldalak pozitív csatlakozása illeszkedjen a 2.
rács negatív csatlakozásához. Rögzítse a 6.
rácsot az 5. rácshoz úgy, hogy a 6. rács
hosszanti oldalának pozitív csatlakozása
illeszkedjen az 5. rács hosszanti oldalának
negatív csatlakozásához.

7

8

Ellenőrizze, hogy minden lerakott rács
60x60 cm-es négyzetet képez. Ennek
érdekében két rácsot helyezzen el
párhuzamosan és utána a szomszédos
rácsokat erre merőlegesen

A 7. és 8. rácsot rakja le ügyelve arra, hogy
minden szomszédos rácshoz képest
merőlegesen helyezkedjen el.
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A 7. és 8. rács lerakásakor nézze meg, hogy a
jobb oldalon pozitív csatlakozást talál-e (3.
és 4. rács) és balra negatív csatlakozást
talál-e (6. rács), mielőtt felemeli a rácsokat a
pozitív csatlakozásnál azért, hogy a lerakni
kívánt rács hosszanti oldalának negatív
csatlakozása alá tudja csúsztatni, illetve
hogy a pozitív csatlakozását össze tudja
illeszteni a 6. rács rövid oldalának negatív
csatlakozásával.

Példa a helyesen lerakott padlóra,
Folytassa a lerakást a fent leírt módon.
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