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 Magie 
noční zahrady

Terasa, balkon či zahrada obohacují obytný prostor o novou 
dimenzi. Tyto plochy vyžadují speciální venkovní osvětlení, 

jež přináší nejenom výrazný dekorativní prvek, ale také přispívá 
k bezpečnému pohybu v okolí domu. 

text Alena Kodlová foto archivy firem
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Se správným venkovním osvětlením 
vznikne v  zahradě příjemná atmosféra 
i po setmění. Jak se ale v celé té pestré škále 
svítidel vyznat? 

Nejen pro efekt
Nejdříve stojí za to ujasnit si, co chceme 

nasvítit. Pokud dáme přednost bezpečné-
mu pohybu kolem domu, zvolíme osvět-
lovací tělesa vhodná pro zviditelnění pří-
jezdových cest, chodníků a teras. Pro tyto 

účely se hodí svítidla zapuštěná v podlaze 
či v zemi, při správné instalaci obstojí i při 
zatížení 1000 kg. Sloupková svítidla, v pra-
videlných rozestupech rozmístěná kolem 
cest, nás bezpečně povedou kolem bazénu 
a dál do noční zahrady.

Magická zahrada
Světlem lze také zvýraznit skalky a sku-

piny keřů nebo modelovat terénní vlny. 
Světelný kužel, zaměřený na plastiku či de-

korativní nádobu s květinami, dokáže vy-
tvořit dominantu zahrady. Podle způsobu 
vyzařovaných světelných paprsků rozlišu-
jeme svítidla vydávající měkké rozptýlené 
světlo nebo světelný kužel, zdůrazňující 
určitou výseč plochy či předmět. K tomuto 
účelu poslouží zahradní reflektor s malým 
úhlem vyzařování a se slabším světelným 
zdrojem. Osvětlené objekty díky tomu ne-
působí rušivě a  příliš kontrastně vůči se-
tmělému okolí.
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Kvalitní servis. WPC – WoodPlastic dispo-
nuje vedle výrobního závodu také celorepub-
likovou sítí terasových center a zkušených 
certifi kovaných partnerů. Ti vám terasu neje-
nom profesionálně nainstalují, ale ještě před-
tím vypracují její návrh, pomohou s výběrem 
povrchů a barev a poskytnou vám veškeré 
cenné rady.

WWW.WOODPLASTIC.CZ

PŘI VÝBĚRU TERASY VSAĎTE
NA KVALITNÍ MATERIÁL
OD OVĚŘENÉHO VÝROBCE

Snadná údržba. Prkna WoodPlastic® není 
třeba natírat, olejovat ani impregnovat. Zcela 
postačí je občas opláchnout proudem vody. 
Prkna jsou stálobarevná, nemění svůj tvar 
ani nešednou. Snadná údržba a vlastnosti 
materiálu vám v dlouhodobém horizontu 
ušetří čas i peníze.

Bezpečnost. Na prknech WoodPlastic® se 
netvoří třísky ani štěpy. Mají plný profi l, takže 
na rozdíl od dutých prken se snadněji a rych-
le montují bez nutnosti kotvení k pevnému 
podloží. Terasy mají speciální protiskluzový 
povrch a skryté kotvení zajišťuje hladký kom-
paktní povrch bez nebezpečí poranění.

WPC - Woodplastic®, prkna Style Plus Teak

Atraktivní design. Už při navrhování nové-
ho výrobku klade fi rma důraz na jeho vyso-
kou estetickou hodnotu. Povrchy teras, plotů 
a obkladů WoodPlastic® jsou příjemné na 
dotyk, prkna jsou k dispozici v širokém spek-
tru přirozeně působících barevných odstínů 
a v případě zájmu i v atypických tvarech.

Odolnost a ekologičnost. Prkna WoodPlas-
tic® odolávají všem rozmarům počasí – dešti, 
sněhu, mrazu i UV záření. Minimálně nasá-
kavý materiál je rezistentní vůči bazénové 
chemii i slané vodě. Prkna, která jsou 100% 
recyklovatelná a neobsahují žádné toxické 
látky, není třeba chemicky ošetřovat.

Zvažujete novou terasu, ale nejste si jisti volbou materiálu? Existuje množství argumentů, proč ti, kteří si vybrali 
moderní kompozit dřeva a polymeru, zvolili správně. K významným evropským výrobcům teras z WPC patří 
česká společnost WPC – WoodPlastic. Pojďme se podívat na to, proč jsou právě jejich terasy tolik vyhledávané.

V  současnosti využívané LED zdroje 
nabízejí široké barevné spektrum, jež lze 
také uplatnit v  nasvícení vodních hladin 
jezírek a bazénů. Oblíbené „ledky“ doká-
žou rovněž vtisknout venkovním baro-
vým pultům, stoličkám a  stolkům vlast-
nosti svítidel, prosvítí také polyuretanové 
květináče, které kolem sebe rozptylují pří-
jemné měkké světlo. 

Fasáda v noci
Pro nasvícení fasády se používají osvět-

lovací tělesa nástěnná přisazená nebo fa-
sádní plošná. Jsou rozmisťována takovým 
způsobem, aby bylo při nejrůznějších čin-

nostech dobře vidět, ale také aby světlo 
zvýraznilo plasticitu stavebních prvků 
a  vytvořilo působivý obraz dané stavby. 
Vytvářejí na stěnách objektů i venkovních 
plochách světelné efekty, dodávající exte-
riéru domu novou tvář. Proto je vhodné, 
když architekt již při navrhování stavby ve 
fázi projektu spolupracuje se specialisty na 
osvětlení.

Do této skupiny patří také venkovní 
osvětlovací tělesa s  pohybovým a  světel-
ným senzorem, stmívatelná, s regulací jasu 
a také RGB, s možností změny barvy svět-
la, jež vytvoří na fasádě domu nádhernou 
světelnou kulisu. 
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