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Stavíte, velebíte, vyrábíte, zateplujete, zastřešujete, 
renovujete? K tomu všemu je potřebujete. Koho? 
No přece desky, hobry, překližky, dřevotřísky, palubky… 
Každá z nich má trochu jiné vlastnosti a hodí se 
k nejrůznějším účelům. Pojďte se s nimi stručně 
seznámit, abyste si pro svůj projekt vybrali tu pravou…

NENÍ DESKA 
JAKO DESKA
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OSB
Víceúčelové OSB desky se vyrábějí unikátní technologií lepení orientovaných dřevěných třísek ve třech vrstvách. Desky se vyznačují 
pevností a tuhostí, jsou dobrým tepelným izolantem a mohou být odolné proti požáru. Neobsahují přirozené vady rostlého dřeva, jako 
jsou suky, praskliny a podobně.

K dostání jsou v surovém provedení, 
nebo s vyfrézovanou drážkou, která 
pomáhá desky napojit při stavbě stěn 
nebo při pokládce podlahy. Při výrobě 
nábytku se doporučuje desky zbrousit 
a natřít ochranným lakem. Pokud je 
využijete k výstavbě stěn, můžete je 
pokrýt tapetou nebo omítkou podob-
ně jako klasickou zeď.

Kam s nimi
OSB desky se využívají jako podklad 
pro zateplení, při rekonstrukci půdních 
prostor (stěny, stropy, podlahy), k úpra-
vě interiéru (stěny, podlahy, nábytek), 
na zahradě (zahradní domky, boudy), 
pro stavbu regálů, stojanů nebo jako 
obalový materiál.

Naše nabídka zahrnuje také OSB desky  
dodavatelů Kronospan, Egger a Glunz:

Kronospan 
OSB Firestop
Deska OSB Superfinish 
ECO typu OSB/3 je 
opatřena patentově chrá-
něnou požárně odolnou 
úpravou Pyrotite®. Je 
pevná, povrch desky 
je upraven, stačí pouze 
natřít nebo vytapetovat.

Egger 
OSB 4
Vhodná pro nosné 
a vyztužující konstrukce 
se zvýšenými požadavky 
na statiku. Na konstrukce, 
při nichž se používají síly 
desek v tloušťkovém roz-
sahu > 25 mm, lze použít 
pouze desky OSB 4 TOP.

Glunz 
Agepan OSB 3 PUR
Deska je lepená bez 
formaldehydu a vysoce 
odolná proti vlhkosti. 
Desky mají vysokou 
mechanickou pevnost 
a jsou vyrobeny ze dřeva 
z udržitelných lesů, PEFC 
certifikace.  

OSB KRONOSPAN

Název sortimentu
Tloušťka 

(mm)
Rozměry (mm)

2 500 x 625 2 500 x 1 250

OSB 3 KRONOSPAN RH

10 00397

12 00336

15 00341

18 00344

22 00340

25 00329

OSB 3 KRONOSPAN 4*P-D

12 00385

15 00386

18 00387

22 00388

25 00389

OSB EGGER

Název sortimentu
Tloušťka 

(mm)
Rozměry (mm)

2 500 x 675 2 500 x 1 250

OSB 3 EGGER RH

6 03053

8 113142

10 113143

12 00346

15 00347

18 00348

22 00349

25 03052

OSB 3 EGGER 4*P-D 

12 00316

15 00326

18 00327

22 00383

25 00331

OSB 4 EGGER RH

12 408344 

15 328420 

18 408345 

22 408347 

OSB 4 EGGER *P-D

15 248744 

18 211472 

22 221791 

AGEPAN OSB 3 PUR

Název sortimentu
Tloušťka 

(mm)
Rozměry (mm)

2 500 x 675 2 500 x 1 250

OSB 3 AGEPAN RH

6 00394

8 00332

10 00306

12 00314

15 00304

18 00310

22 00313

25 00312

OSB 3 AGEPAN 4*P-D

12 02505

15 02506

18 02507

22 02508

25 113140

OSB 3 AGEPAN 4*P-D 
BROUŠENÁ

12 113133

15 113135

18 113136

22 113137

Na co je třeba myslet  
při práci s OSB deskami

Svého využití se OSB desky nejčastěji dočkají 
při obkladech stěn a pokládání podlah. 
Při práci s nimi je dobré dodržovat následující 
pravidla:

• Desky by se v daném prostředí měly akli-
matizovat alespoň 48 hodin.

• Pro připevňování desek se používají hře-
bíky, sponky na dřevo nebo vruty a jejich 
délka musí být 2,5násobkem tloušťky 
připevňované desky, minimálně 50 mm.

• Desky rovné, bez vyfrézovaných drážek, 
musí být vždy upevněny na trámu nebo 
na jiné podpoře a mezi jednotlivými deska-
mi musí být spára 3 mm.

• Desky se připevňují od středu směrem 
k okraji, aby nedošlo k prohnutí.

• Při připevňování spojovacího materiálu 
na kraji desky musí být maximálně 15mm 
rozestupy a ve středu desky 30mm 
rozestupy.

• Při připevňovaní desek u obkladů stěn 
musí být spára mezi deskou a podlahou 
minimálně 10 mm.

Tip!
Při lepení perodrážek doporučujeme 
použít polyuretanové lepidlo. 

Při pokládce desek na sebe pak vyu-
žijete vruty SPAX se zápustnou hlavou 
a dvojitým závitem.

Typy OSB
OSB/3 desky jsou vhodné i do vlhkého prostředí a mají nosnou funkci.
OSB/4 unesou velkou zátěž a jsou také vhodné do vlhkého prostředí.
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kód

40175

kód

3877374,0 × 33 dvojitý závit
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potřeba natřít ještě před montáží. Latě by 
měly být vždy připevněny kolmo k pa-
lubkám s pravidelnými rozestupy. S větší 
četností latí se pevnost obkladů zvyšuje. 
Při vodorovné montáži směřují drážky 
směrem dolů, aby do nich při dalším nátěru 
nezatékal lak. Palubky, které se spojují se 
zemí nebo stropem, montujte s mezerou, 
abyste dřevu zajistili možnost rozpínání. 
Nakonec se tyto části zakryjí lištami, které 
dodají obložení finální vzhled.

pomocí vrutů, hřebíků nebo příchytek za 
spodní část u drážky. Rošt tvoří sušené latě, 
nikdy ne čerstvě nařezané. Palubky i rošť je 

Použití:
Palubky jsou často využívané k obkladům 
u podhledů stropových konstrukcí, jako 
podlahové krytiny nebo k obložení saun či 
venkovních bazénů.

Tip!
Jak na montáž obkladových palubek.

Při montáži palubek myslete na tři věci: 
na správnou tloušťku, správné množství 
a vhodné spojovací kování.

Tloušťka palubek se odvíjí od toho, jak 
moc bude materiál namáhán. V případě 
dekorativní funkce stačí palubky v tloušťce 
12–15 mm, s vyšší zátěží by se pak tloušťka 
palubek měla zvětšovat. Při obkladech v ex-
teriéru musí být tloušťka alespoň 19 mm.
Nezapomeňte množství palubek navýšit při-
bližně o 5–10 %, jelikož délka desky se uvádí 
včetně pera a při montáži se desky spojí.
Palubky se montují na podkladový rošt 

Palubky představují masivní stavební prvek v různých provedeních, rozměrech 
a strukturách. Vyznačují se dlouhou životností a vyrábějí se z rozličných druhů 
dřevin v rozmanité škále barev a tvrdostí. Své hlavní využití naleznou v interiérových 
nebo chráněných exteriérových prostorách a stále novější struktury palubek se 
uplatní i v moderních domech.

Palubky

Rozměry (mm) Kód

4 000 x 96 x 12,5 292956

5 000 x 96 x 12,5 217205

4 000 x 121 x 15 292958

5 000 x 121 x 15 292957

4 000 x 121 x 19 292960

5 000 x 121 x 19 292959

Palubky v profilech TATRAN jsou skladem 
na centrálním skladě na Slovensku. Informace 

ohledně dodacích podmínek na dotázání.

Rozměry (mm) Kód

3 000 x 96 x 12,5 318627

4 000 x 96 x 12,5 318625

5 000 x 96 x 12,5 318626*

3 000 x 121 x 15 318630

4 000 x 121 x 15 318628

5 000 x 121 x 15 318629*

Rozměry (mm) Kód

4 000 x 96 x 19 318634

4 000 x 96 x 19 oboustranně hladká 318635

3 000 x 121 x 19 318633

4 000 x 121 x 19 318631

5 000 x 121 x 19 318632*

Profil KLASIK Profil TATRAN

Palubky OBKLADOVÉ smrk kvalita AB

PODLAHOVÁ Palubka

SMRK

Rozměry (mm) Kód

4 000 x 146 x 24 315140

5 000 x 146 x 24 315141

4 000 x 146 x 28 318639

5 000 x 146 x 28 318640

PODLAHOVÁ Palubka s mikrofází

BOROVICE

Rozměry (mm) Kód

4 000 x 146 x 27 s mikrofází 318641

5 000 x 146 x 27 s mikrofází 318642

Palubky PODLAHOVÉ 
kvalita AB

Palubky SAUNOVÉ

Příslušenství k palubkám

Název sortimentu Kód

Podkladová lať smrk 3 000 x 45 x 19 mm 311465

Spona č. 3, pro tl. 9–12 mm, 100 ks 80323

Spona č. 4, pro tl. 12–15 mm, 100 ks 80322

Spona č. 5, pro tl. 15–19 mm, 80 ks 80321

Spona č. 6, pro palubky Thermowood 215475

Lišta rohová smrk 34 x 34 mm 262551

Lišta smrk  17 x 27 x 2 500 mm 262553

OSIKA

Rozměry (mm) Kód

2 000 x 96 x 16 266489

400 x 96 x 16 266490

2 800 x 96 x 16 278011

BOROVICE THERMOWOOD

Rozměry (mm) Kód

2 100 x 92 x 15 298284

3 000 x 92 x 15 298285

BOROVICE THERMOWOOD PANEL SYSTÉM

Rozměry (mm) Kód

2 100 x 92 x 15 390240

3 000 x 92 x 15 390242

Profil SOFTLINE

Vrut pro 
masivní dřevo

velikost 
v mm

kód
celková délka 

v mm
délka závitu 

v mm
vnější průměr 
hlavičky v mm

bit

3,5 x 35 376001 35 20 6 T10
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Palubky FASÁDNÍ THERMOWOOD

Rozměry (mm) Kód

4 200 x 117 x 19 252709

4 200 x 140 x 19 245325

Rozměry (mm) Kód

4 200 x 117 x 19 P+D 283773

4 200 x 68 x 19 P+D 283772

Profil TATRAN

Panel Systém

Rozměry (mm) Kód

4 200 x 140 x 20 367620

Profil DIAGONALProfil RHOMBUS

Rozměry (mm) Kód

4 200 x 42 x 28–42 267671

3 000 x 42 x 28–42 267667

3 000 x 92 x 20 298690

4 200 x 92 x 20 298691

3 000 x 68 x 26 267653

3 600 x 68 x 26 267656

4 200 x 68 x 26 267657

3 000 x 92 x 26 267661

4 200 x 92 x 26 267662

4 500 x 92 x 26 267663

PALUBKY FASÁDNÍ MODŘÍNOVÉ

Palubky fasádní Modřín Sib. 
hoblované prkno ostrohranné

Rozměry (mm) Kód

2 700 x 145 x 20 394863

3 000 x 145 x 20 391592

3 600 x 145 x 20 394865

3 900 x 145 x 20 394869

4 000 x 145 x 20 394870

Palubky fasádní Modřín Sib. 
Rhombus (Raute)

Rozměry (mm) Kód

2 500 x 93 x 20 394839

2 700 x 93 x 20 394840

3 000 x 93 x 20 394841

3 300 x 93 x 20 394842

3 600 x 93 x 20 394843

3 900 x 93 x 20 394844

4 000 x 93 x 20 394845

Rozměry (mm) Kód

3 000 x 70 x 21 392006

4 000 x 70 x 21 376091

3 000 x 120 x 21 392008

4 000 x 120 x 21 392007

Palubky fasádní Modřín Sib. 
Rhombus (SSS)

Palubky fasádní Modřín Sib. 
hoblované prkno Rhombus

Rozměry (mm) Kód

2 500 x 68 x 28 394721

2 700 x 68 x 28 394722

3 000 x 68 x 28 383730

3 300 x 68 x 28 394723

3 600 x 68 x 28 394724

3 900 x 68 x 28 328641

4 000 x 68 x 28 273453

Palubky fasádní Modřín Sib.  
AB KLASIK

Rozměry (mm) Kód

2 700 x 145 x 19 349678

3 000 x 145 x 19 394445

3 300 x 145 x 19 394446

3 600 x 145 x 19 383560

3 900 x 145 x 19 394447

4 000 x 145 x 19 335336

Palubky fasádní Modřín Sib. 
AB DIAGONAL

Rozměry (mm) Kód

4 000 x 146 x 23 394877

5 100 x 146 x 23 394878

Palubky fasádní Modřín Evr. 
Rhombus P+D

Rozměry (mm) Kód

4 000 x 107 x 24 388468
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Kam s ní
Pro své vynikající vlastnosti (vysoká pevnost, 
houževnatost a pružnost při nízké objemové 
hmotnosti) je překližka důležitým materiálem 
především při výrobě mostních pilířů, dálničních 
profilů, lodních staveb, střech, dveří, balkonů, 
fasád, lešení, obalů nebo jako ochrana struktur. 

Dle třídy lepení se některé překližky hodí pro vnitř-
ní použití (třída 1), jiné pro chráněné venkovní 
prostředí (třída 2) a další pro nechráněné venkov-
ní prostředí (třída 3). Právě překližky pro nechrá-
něné venkovní prostředí bývají často využívány 
jako nosné či nenosné desky, které odolají 
vlhkému prostředí při použití kvalitní povrchové 
úpravy nátěrovými hmotami. Do této skupiny patří 
i překližky fóliované hladké a protiskluzové.

Překližky
Překližka je velkoplošný materiál na bázi 
dřeva tvořený svazkem navzájem slepených 
vrstev dýh různé kvality. Obsahuje tři nebo 
více vrstev (počet je většinou lichý), přičemž 
směr vláken jednotlivých vrstev dýh je 
zpravidla kolmý k následující vrstvě. Typ 
použitého lepidla odpovídá určení desky 
do exteriéru či interiéru.

VODOVZDORNÉ 
FOLIOVANÉ HLADKÉ

jsou určeny i do vlhkého 
a nechráněného prostředí 
(lepeny vodovzdorným červeným 
lepidlem – jasně viditelná červenohnědá 
lepená spára mezi dýhami).

• bříza ozn. pv foli bříza 
• topol (evropský) ozn. pv foli topol „Evropa“  
• topol (asie) ozn. pv foli topol „Asie“

V naší nabídce naleznete i barevné foliované překližky.  
Vybrat si můžete ze žluté, modré, červené nebo bílé barvy.

VODOVZDORNÉ 
PROTISKLUZOVÉ 

(ozn. PV PROTI) určeny 
i do vlhkého a nechráněné-
ho prostředí (lepeny vodovzdor-
ným červeným lepidlem – jasně 
viditelná červenohnědá lepená spára mezi 
dýhami).

• bříza ozn. pv proti bříza
• topol (evropský) ozn. pv proti topol „Evropa“
• topol (asie) ozn. pv proti topol „Asie“

FOLIOVANÉ 
PROTISKLUZOVÉ
(lepeno exteriérovým lepidlem)

FOLIOVANÉ HLADKÉ
(lepeno exteriérovým lepidlem)

Foliované  
hladké

Vodovzdorné
SMRK/BOROVICE
(lepeno exteriérovým lepidlem)

Název 
sortimentu

Tloušťka 
(mm)

Rozměry (mm)

2 500 x1 250 3 000 x 1 500

Bříza

6,5* 113312

9* 113313

12* 132359

15 124146

18 113320 113321

21 113322

24 165348

27 113326

Topol  
„Evropa“

12 161015

15 161016

18 161017

21 161018

Topol  
„Asie“

8 113334

12 113329

15 113331

18 113332

21 113333

Název 
sortimentu

Tloušťka 
(mm)

Rozměry (mm)

2 500 x 1 250 3 000 x 1 500

Bříza

9 113347 113348

12 113349 113337

15 113350 113351

18 113352 113353

21 113354 113355

24 113356 113357

27 113358 113359

30 113360 113361

Topol  
„Evropa“

12 02280

15 02281

18 02285

21 02283

24 02284

Topol  
„Asie“

12 161020

15 161021

18 161022

21 161023

Foliované  
protiskluzové

Vodovzdorné
BOROVICE ELLIOTIS
(lepeno exteriérovým lepidlem)

Vodovzdorné surové
BŘÍZA 
(lepeno exteriérovým lepidlem)

12345  Položka je skladem     

*Vytváření oblých částí při betonáži. 

Název  
sortimentu

Tloušťka
(mm)

Rozměry (mm)

1 250 x 2 500 1 500 x 3 000 2 500 x 1 250

Bříza multi 
S/BB

18 106372

Bříza multi  
BB/BB

6,5 02260

9 02261

12 02262

15 02263

18 02264

21 02184

Bříza multi  
BB/CP

4 113083

6,5 113085

9 113088

12 113090

15 113700 113092

18 113093 175818 113094

21 113096

24 113097

Bříza multi  
CP/CP

24 216333

27 217238 113098

30 216630

40 217240

Bříza CP/C 
broušená

18 210712

21 210704

24 210705

27 210710

30 237497

35 305500

40 210713

Název 
sortimentu

Tloušťka 
(mm)

Rozměry (mm)

2 500 x 1 250

Smrk/
borovica 
C/C

6 113366

9 205845

12 113373

15 113375

18 113377

21 113379

24 205846

Název 
sortimentu

Tloušťka 
(mm)

Rozměry (mm)

2 500 x 1 250

Bor-elliot 
C/C

6 161038

9 161039

12 161040

15 161041

18 161042

20 161043

Elliotis je konstrukční deska vhodná na 
obaly a bednění s otiskem struktury dřeva. 

12

8

4

10

M
P

a

mm

6

2

0
6,5

10 960
Podélná překližka

3 321

Příčná překližka

8 975

5 761

7 352

5 766

9 538

5 140

8 525

6 128

10 244

4 500

8 770

5 930

7 555

6 321

9 203

5 433

7 514

5 724

12 18 24 309 15 21 27 35

TIP!
Před betonáží si natřete plochy separač-
ním olejem, usnadníte si tak odebrání 
bednících dílců.

Modul elasticity - bříza
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Použití DHF desky jako podklad  
ve střešních konstrukcích

DHF desky mohou být 
použity jako podkladové 
desky, aniž by byly za-
kryty (přelepeny) spoje 
pero – drážka, a to až 
do sklonu střechy 14°.

V případě, že je sklon 
střechy pod 14°, musí 
být spoje pero – dráž-
ka navíc zakryty těsnicí 
páskou kvůli zajištění 
odolnosti proti dešti.

Skutečný sklon stře-
chy nesmí být nižší 
než 10°.

Instalace DHF desek na střeše

1| Instalace začíná od 
okapu a pokračuje vo-
dorovně z jednoho rohu 
střechy do dalšího.

2| Jakmile je uříznuta 
poslední deska v jedné 
řadě, může být nová řada 
započata se zbývajícím 
kusem. To šetří materiál.

3| Pero DHF desky musí 
vždy směřovat na hřeben, 
aby se utěsnilo spojení 
pero – drážka a mohla být 
odváděna voda.

4| Pokud nejsou desky používány pro 
vyztužení konstrukce, mohou být instalo-
vány s „plovoucím” spojením. V případě 
vyztužujícího opláštění pomocí DHF 
desek musí být krátké hrany desky vždy 
připevněny ke krokvím.

Název sortimentu Rozměry (mm) Kód sortimentu

4*PD 2 500 x 675 x 15 00409

4*PD 2 500 x 1 250 x 15 205343

Dodací pořádek DHF

DHF na střeše  
s výztužnou funkcí

2 500 mm

1 250 m
m

DHF
Desky DHF se využívají 
ve stavebnictví – jedná 
se o difuzně otevřenou 
dřevovláknitou desku 
vyrobenou z dřevitých vláken 
a štěpků jehličnatého dřeva. 
Desky jsou odolné vůči 
klimatickým změnám, lze je 
použít ve vlhkém prostředí 
a jsou odolné proti UV záření 
a krupobití. 

Kam s nimi
Využívají se k vyztužení opláštění 
nebo jako spodní vrstva pod 
střešní krytinou – toto doplňkové 
opatření pomáhá odolávat dešti 
a absorbuje sílu větru.

TIP!
Pro lepení DHF desek se doporučuje kvalitní butilkaučuková lepicí pás-
ka, která se používá na prolepení prostupů (komínové těleso, kanalizační 
potrubí) úžlabí/nároží a nebo tam, kde je malý sklon střechy (pod 15stupnů). 
Informace o dostupnosti u vašeho obchodního manažera.

Doporučená rozteč 
krokví 833 mm
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Dodací pořádek MFP

Název sortimentu Tloušťka (mm)
Rozměry (mm)

2 500 x 615

MFP panel P5 4*P-D

12 00382

15 84919

18 00390

22 00393

MFP
Multifunkční panel (MFP) je deska určená pro nosné účely ve vlhkém 
prostředí. Kromě toho má vynikající hodnoty pevnosti v tahu napříč 
a v tloušťkovém bobtnání. Jde o vysoce pevný, stabilní materiál, 
odolný proti vlhkosti. V některých případech může nahradit i klasické 
OSB desky. U MFP desek se přísně kontroluje nezávadnost dřeva, 
proto se své uplatnění stále častěji nacházejí i v interiérech.

Svými vlastnostmi se MFP 
vyrovná deskám OSB 3, 
přičemž spoje MFP jsou téměř 
neviditelné. Stejně jako u OSB 
dostanete buď desky rovné, 
nebo s vyfrézovanou drážkou 
pro snadnější napojování.

Kam s nimi
MFP využijete k podobným účelům 
jako OSB desky, například na záklopy 
střech a stropů, obklady dřevostaveb, 
jako nosné stavební díly, plovoucí 
podlahy, k výrobě obalů a kontejnerů, 
jako nástěnné obklady nebo dekorace 
a k výrobě nábytku.

Kam s ní
Pro své výborné izolační a akustické vlastnos-
ti se užívá jako hluboká a kročejová izolace 
na podlahy a dveře, dále jako proklad pro balení 
skla, ve stavebnictví, v nábytkářském a automo-
bilovém průmyslu.

HOBRA
Měkká dřevovláknitá deska vyrobená 
z lignocelulózových vláken lisovaných 
bez lepidla – to je hobra. Její soudržnost je 
zajištěna slisováním a zplstnatěním vláken 
s využitím jejich přirozené lepivosti.

Dodací pořádek HOBRA – jednovrstvá

Název sortimentu Rozměry (mm) Kód sortimentu

Hobra 2 500 x 1 200 x 8 03264

Hobra 2 500 x 1 200 x 10 03269

Hobra 2 500 x 1 200 x 12 03265

Hobra 2 500 x 1 200 x 15 03266

Hobra 2 500 x 1 200 x 19 03268

Hobra Light (200 kg/m3) 2 440 x 1 220 x 33 383460

Hobra Light (200 kg/m3) 2 440 x 1 220 x 34 383461

Hobra podlahová (zelená) 590 x 860 x 5,5 191720

Hobra podlahová (zelená) 590 x 860 x 7 03290

Hobra podlahová (zelená) 590 x 860 x 8 245438

Tip!
Hobra je ideální materiál při pokládce 
plovoucí podlahy. Výborně izoluje a tlumí 
prostorový hluk do 15 decibelů. Klade 
se na rovný a suchý povrch s prostří-
dáním spár jednotlivých dílů, nerov-
nosti do 3 mm dokáže hobra vyrovnat. 
Na materiál se pak již pokládá plovoucí 
podlaha nebo další tepelná či zvuková 
izolace. Doporučujeme desky oddělit od 
obvodových stěn dilatačním páskem, aby 
nedocházelo k přenosu zvuku podlahy 
přes stěnu. 
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Kompaktní desky jsou vrstveně lisované materiály s hnědým, černým nebo barevným jádrem. V jádru mohou být zalisovány 
i hliníkové plechy. Mají vícevrstvou konstrukci, skládají se tedy z několika jádrových vrstev impregnovaných fenolovou pryskyřicí, 
z dekorových papírů impregnovaných melaminovou pryskyřicí a ochranné vrstvy. 

Kompaktní desky jsou odolné vůči působe-
ní vlhkosti a vody, vůči extrémním teplotám 
a vybrané typy kompaktních desek splňují 
i dobrou požární odolnost. 

Kam s nimi
V exteriéru je lze použít jako fasádní obklady, 
parapety, informační tabule, výplně do zábrad-
lí, na venkovní nábytek a podobně.

Kompaktní desky KRONOART
Kronoart je nová generace prvotřídních architektonických fasád. Obkladové desky jsou 
tvořeny strukturovaným laminátem lisovaným pod vysokým tlakem, který nabízí neomezené 
možnosti různých vzorů. Nepřekonatelná trvanlivost výrobků Kronoart vychází z techno-
logie uzavřeného povrchu pokrytého vrstvou vysoce trvanlivého nátěru. Tato kombinace 
přináší řadu výhod včetně mimořádné odol-
nosti proti nárazu, skvrnám a povětrnostním 
podmínkám. 

Formáty:
2 800 x 1 300 mm, 3 050 x 1 300 mm,
2 800 x 2 040 mm, 5 600 x 2 040 mm.
Minimální objednací množství: 4 ks.

Kompaktní desky PFLEIDERER 
Pro exteriérové použití
Exteriérové kompaktní desky jsou vyráběny 
v souladu s EN 438-6, mají UV stabilní barvy, 
podpořené jemnou, světlo příjemně odrážející 
strukturou EM. Jádro desky je v černé barvě. 

Formáty:
2 800 x 1 030 x 8 mm, 2 070 x 1 250 x 8 mm,
ostatní formáty na poptávku.

Kompaktní desky

Ochranná  
dekorativní 
vrstva

Jádrová  
vrstva - počet fólií 
definuje tloušťku desky

Tloušťka desky

DTDS P3
Deska typu P3 je třívrstvá plošně lisovaná 
dřevotřísková deska vyráběná ze speciálně 
tříděných dřevěných třísek pojených vysoce 
kvalitní MUF pryskyřicí. Desky se dodávají 
v tloušťkách od 10 do 38 mm s nízkými 
tloušťkovými tolerancemi. Jedná se o nenos-
né desky pro použití ve vlhkém prostředí. 
Používají se ve stavebnictví jako podkladový 

materiál a v obalovém průmyslu. Mohou být 
také potažené fóliemi, dýhami nebo deko-
račními papíry či lamináty.

Kam s nimi
Hodí se jako podklad pro podlahové krytiny, 
do podkrovní výstavby, jako nenosné opláš-
tění stěn nebo opláštění beden a obalů.

DTDS P5

Desky DTDS P5 jsou jednovrstvé stavební 
dřevotřískové desky určené do vlhkého 
prostředí. Třísky jsou v desce rozvrstveny 
kompaktně a zabezpečují stejnosměrné 
vlastnosti bez řídkých míst.

Kam s nimi
Využívají se pro výrobu nosných konstrukč-
ních prvků, na podlahy a obaly, při bednění 
nebo při výrobě nábytku.

Durelis
Jedná se o konstrukční mikroštěpkovou 
desku určenou k nosným účelům. V podél-
né i příčné ose deska vyznačuje pevnost.

Tip!
Doporučujeme použít podlahový vrut – kód 372721.

Dodací pořádek DTDS

Název sortimentu Tloušťka (mm)
Rozměry (mm)

2 800 x 2 070

DTDS P3 E1 rovná hrana
16 298824

19 298825

Durelis RH

Durelis PD

Dostupnost ve formátech:

• Rovná hrana 2 500 x 1 250 x 10 mm,  
12, 15, 18, 22 mm

• 4*PD 2 440 x 610 mm a 2 476 x 810 mm 
v tloušťkách 12, 15, 18, 22, 25 mm

Informace o ceně a dostupnosti na vyžádání.

Dřevotřískové desky (DTDS)

velikost (d1) 
v mm

kód
celková délka 

(Ls) v mm
délka závitu 
(LgT) v mm

vnější průměr 
hlavičky (dk) v mm

bit

4,5 × 50 372721 17 15 8,6 T20
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Parapety

Z jakých materiálů má být KVALITNÍ PARAPET

KRYTKY

K okenním parapetům v profilu L 200 
nabízíme plastové (PE) boční a dilatační 
krytky s UV stabilizátorem, které dodá-
váme standardně ve 12 barvách. Jedná 
se o oboustrannou krytku o max. délce 
600 mm.

ROZMĚRY

STANDARD dekory  
Délka:  5 350 mm (bílá, šedý mramor) 
 4 050 mm (ostatní dekory)

TRENDY dekory  
Délka:  3 650 mm

h: 150–600 mm skladem
h: 800–1 000 mm na objednávku 
(max. hloubka 1 000 mm)
š: 17 mm nebo nově 19 mm
v: 40 mm.  t: 25 mm.  r: 10 mm

Výhody
Parapety zaručují stálost barev, pevnost 
a tuhost, dlouhou životnost, odolnost proti 
vlhku a roztažnosti a zesílená koncová část 
překryje spáru mezi omítkou a parapetem.

Tip!
Doporučujeme lepit parapety buď MS 
polymerem – 113030 Mamut Glue (lepení 
je bez fixace a lze je okamžitě zatížit), nebo 
pak polyuretanovou pěnou – 380477 
Pistolová PU pěna 750 ml. V případě po-
špinění povrchu lepidlem je důležité setřít 
ještě nezaschlé lepidlo z lepeného povrchu 
například vlhčenými ubrousky - 262031.

VRCHNÍ VRSTVA
Laminát

Povrch parapetní desky tvoří vysoce oděruvzdorný 
laminát CPL/HPL, který se běžně používá na pracovní 
desky. Laminát je stálobarevný a odolný proti UV záře-
ní, běžným domácím chemikáliím a vysokým teplotám.

Minimální šířka pro okenní parapet je 0,45 mm.

STŘEDNÍ VRSTVA 
Vlhkuodolná dřevotříska P3/P5

Základem parapetní desky je nosič, který se vyrábí z 16mm voděodolné DTD desky. 
Předností parapetu je jeho zesílení v koncové části na 25 mm, což zlepšuje tvarovou stabilitu 
a tuhost celého výrobku. 

Kombinace P5 a P3 vlhkuodolných dřevotřísek splňuje nejlepší vlastnosti bez bobtnání.

Obyčejná truhlářská dřevotříska P2 má velkou roztažnost a nepatří do konstrukce výrobku.

SPODNÍ VRSTVA
Vlhkuodolný impregnovaný protitah

Ze spodní strany je nalisován speciální 
impregnovaný protitah, který zabraňuje 
vzlínání vlhkosti, umožňuje snadné a kvalitní 
opracování a zajišťuje výrazně vyšší přilna-
vost k montážním materiálům.

h

s
v

t

Profil 200

r

r

Cetris

Cementotřísková deska Cetris je po obvodu 
opatřena perem a drážkou, je nebroušená, 
s hladkým povrchem a klade se na nosníky. 
Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm, 
v rozměru 1 250 x 625 mm (včetně pera) je 
určena pro technologie suché podlahy. Desky 
dodáváme na přání zákazníků i v jiných tloušť-
kách, než jsou skladem v Praze. 

CETRIS spojuje jedinečné vlastnosti dřeva a cementu. Výsledný produkt má 
výborné mechanické vlastnosti a všestrannou odolnost. Obzvláště v případech, 
kde je požadována současně odolnost proti vlhkosti a plísním stejně jako pevnost, 
nehořlavost, ekologická a hygienická nezávadnost

Kam s ní
Díky svým vlastnostem mají desky Cetris 
široké uplatnění – například jako venkov-
ní schodiště, chodník, opláštění drobné 
stavby, pro přístřešky a podobně.

Dodací pořádek CETRIS®

Název sortimentu Tloušťka (mm)
Rozměry (mm)

1 250 x 625 3350 x 1 250

CETRIS BASIC

8 109770

10 109771

12 109772

14 109773

16 109774

18 109775

20 109776

CETRIS PD nebroušená

16 109783

18 109784

24 109787

Spojovací kování

Desky CETRIS®  
bez povrchové úpravy 
CETRIS® BASIC

CETRIS® PD

CETRIS® PDB

CETRIS® PDI

CETRIS® PROFIL

CETRIS® AKUSTIC

CETRIS® HOBBY Záhonový obrubník

Desky CETRIS®  
s povrchovou úpravou
CETRIS® PLUS

CETRIS® PROFIL PLUS

CETRIS® FINISH

CETRIS® PROFIL FINISH

CETRIS® AKUSTIC FINISH

CETRIS® LASUR

AKUSTIC

BASIC

PD

PDB

PROFIL

Kód Název sortimentu

101539 CETRIS vrut 4,2 × 55/30 zinek žlutý

101538 CETRIS vrut 4,2 × 45/25 zinek žlutý

101537 CETRIS vrut 4,2 × 35/25 zinek žlutý

12345  Položka je skladem

kód

63131

PAR-krytka  
DTD oboustr.  
bílá 600 mm
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– rozšiřují váš obytný prostor ven 
až do zeleně. Nezáleží, jaké dřevo 
si z našeho bohatého sortimentu 
položíte k nohám. Každý přírodní 
materiál si v horkých letních 
dnech vezme přesně to správné 
množství tepla a je příjemný také 
při chladnějším počasí. Komfortní 
a pohodlný výstup vám umožní 
neustálé spojení s vaší zahradou.

Bangkirai

Terasy z dřevin Bangkirai jsou velmi tvrdé 
a mají dlouhou životnost díky vysoké 
hustotě. Jádrové dřevo má žlutohnědý až 
nazelenalý vzhled, ale často ztmavne v oli-
vově hnědou. Barevné rozdíly mezi prkny 
jsou přirozené a letokruhy nejsou znatelné. 
Dřevo vykazuje odolnost proti plísni a hmy-
zu a během prvních změn počasí může vy-
plavovat olejnaté látky. Voda by proto měla 
stékat po terase, aby látky odvedla a po 
2 měsících po pokládce je doporučeno 
terasu upravit olejem, jinak dojde na povr-
chu k vytvoření šedostříbrné patiny.

Dřevo nejčastěji nachází své uplatnění jako 
dýha, parkety, konstrukční dřevo u vodních 
staveb jako prahy, podlahy a nábytek. Jeho 
hustota je 850 - 1 155 kg/m³.

Massaranduba

Stejně jako dřeviny Bangkirai má 
i Massaranduba vysokou hustotu, čímž 
zaručuje vysokou tvrdost a dlouhou život-
nost teras. Dřevo je mimořádně jemné, 
rovnoměrně strukturované a rovné. Barva 
je purpurově červenohnědá s různými 
odstíny, což je zcela přirozené i mezi 
jednotlivými prkny. Jako u všech teras je 
i zde pokládka závislá na podkladní kon-
strukci, jehož dřevo by mělo mít podobnou 
hustotu a pravidelné ošetření prodlužuje 
životnost teras.

Dřevo se používá na podobné realizace 
jako Bangkirai. Často jako dýha, pra-
hy, podlahy nebo při výrobě nábytku 
a oddělovacích stěn. Hustota dřeva je 
1 100 – 1 200 kg/m³.

Exotické 
dřeviny

Terasy
inspirace pro vaši tvorbu

Terasy z exotických dřevin pocházejí 
především z oblasti jihovýchodní 
Asie jako je Sri Lanka, Barma, 
Vietnam, Thajsko, Laos, Kambodža, 
Malajsie, Indonésie a Filipíny nebo 
z Jižní Ameriky, nejčastěji z Brazílie 
a Guayany. Exotické dřeviny se 
vyznačují vysokou tvrdostí, odolností 
a velkou škálou barev, která se časem 
mění. Velmi záleží na jejich ošetření 
terasovým olejem, který může 
dřevo na dlouhou dobu zhodnotit. 
Pro pokládku teras je důležitá stabilní 
podkladní konstrukce, která by měla 
být vytvořena ze dřeva se stejnou 
nebo podobnou hustotou jako dřevo 
pochozí. Terasy z exotických dřevin 
v naší nabídce jsou především ze 
stromů Bangkirai, Massaranduba, 
Garapa a Ipe.

Moci jít naboso zevnitř ven  
je krásný pocit . . .

... dřevěné 
terasy jsou 
nejpřírodnějším 
spojením 
mezi domem 
a zahradou. 
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Ipe

Tvrdost dřeva a jeho stálost je výjimeč-
ně vysoká a jeho odolnost proti ohni je 
dle amerických norem třídy A-1. Dřevo 
je přírodní, hluboké barvy od olivovo 
hnědé po černohnědou. Často získává 
tmavočervený odstín, který není u jiných 
dřevin mírného pásu obvyklý. Dřevo se 
doporučuje natřít olejem, jinak oxidací 
způsobenou ultrafialovým světlem zešed-
ne. Renovace krytiny by se měla dělat 
před zimou a po zimě. 

Ipe je špičkou ve své třídě a jednou z nej-
lepších dřevin pro výrobu podlah, teras 
a venkovního nábytku. Hustota dřeva je 
1 300 kg/m³.

Merbau

Terasy z dřevin Merbau vykazují vysokou 
odolnost proti hmyzu a plísním. Jádrové 
dřevo je hnědošedé až tmavě červenohně-
dé s různými odstíny a letokruhy nejsou 
znatelné. Ve venkovním prostředí může 
docházet k drobným prasklinkám na konci 
prken. Dřevo obsahuje vysoký obsah pry-
skyřice, která se projevuje zlatavě žlutým 
žilkováním. Z důvodu vysokého obsahu 
olejnatých látek ve dřevě doporučujeme 
zajistit odvod vody z povrchu a použití tera-
sového oleje po 2 měsících od pokládky.

Merbau je velice pevné dřevo a kromě 
teras se používá u vodních staveb jako 
konstrukční dřevo, ale i v interiérech 
pro výrobu masivních podlah a nábytku.  
Hustota dřeva je 850 – 1 100 kg/m³.

Terasa Merbau

Garapa

Garapa je velice tvrdá dřevina s odolností 
proti různým povětrnostním podmínkám. 
Vyznačuje se především svou stabilitou, 
pevností a trvanlivostí. Dřevo je světle 
žlutohnědé a na vzduchu částečně tmavne 
na středně hnědou barvu. Barva prken se 
mění pouze jemně a dřevo se suší pomalu, 
čímž zaručuje dobrou stabilitu. Garapa má 
převážně přímé vláknění a před prvním ná-
těrem se doporučuje nechat dřevo zvětrat 
přibližně 2-3 měsíce. 

Dřevo má vynikající dekorativní vzhled 
a používá se při výrobě teras, zahradního 
nábytku, lodních palub, zábradlí a trupů 
lodí, schodišť, obkladů a velké uplatně-
ní má v docích a přístavech na mola. 
Hustota je 800 – 1 000 kg/m³.

Hranoly

Exotická dřevina 40 x 60 mm   

Exotická dřevina 40 x 70 mm   

Modřín Sibiřský 45 x 70 mm   

Modřín sibiřský

Jedny z nejrozšířenějších jehličnatých 
lesů na světě jsou lesy modřínové – 
a nejvýznamnějším druhem je modřín 
sibiřský. Významnou plochu zaujímá 
tento strom v oblasti Západosibiřské 
nížiny, kde vlivem podnebí roste poma-
leji a jeho tvrdost je tak mnohem větší. 
Na Sibiři je zalesnění modřínem 38 % 
celkové plochy lesů. Tyto jehličnaté 
opadavé stromy dosahují výšky až 
40 m a stáří 400 let. Modřín sibiřský 
roste téměř od hladiny moře až do výš-
ky 2 250 m.n.m. a mimo území Ruské 

federace ho nalezneme také v Číně 
nebo Mongolsku.

Dřevo modřínu sibiřského je nažloutle 
bílé až načervenale bílé. Jádrové 
dřevo je načervenale hnědé až tmavě 
červenohnědé a tmavne. Tento druh 
je velice trvanlivý a pryskyřice slouží 
jako jeho přírodní impregnace. Hustota 
dřeva je 650 kg/m³. Využití je přede-
vším při realizaci teras, podlah, parket, 
zahradního nábytku, ale také při výrobě 
oken nebo dveří.

Terasa Ipe

Modřín sibiřský 

Viveiro set A2

Název sortimentu
Tloušťka  

(mm)

Rozměry (mm)

70 x 4 000 142 x 4 000

TERASY HRANOL MODŘÍN SIB 45 272235

TERASY PRKNO MODŘÍN SIB J/HR 27 234350
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Terasy ThermoWood®

V současné době se ThermoWood® používá pro podlahy teras, balkónů, zahradních 
chodníčků a přechodových lávek. Terasové profily jsou rozděleny do dvou skupin, 
které se liší uchycením k podkladu buď pomocí T-klipů nebo vrutů.

LUNADECK 2 26X92 S ÚCHYTY LUNADECK 2 26X117 S ÚCHYTY
ANTISLIP 26X117 S ÚCHYTY

R2

R2
R2

117

11,3 4,5

262

LUNADECK 2 26X92 S ÚCHYTY LUNADECK 2 26X117 S ÚCHYTY
ANTISLIP 26X117 S ÚCHYTY

10,5 16

R2

10
,5

10
,5

117

262

LunaDeck 2 (26 x 117 mm)

s bočními úchyty

AntiSlip (26 x 117 mm)

s bočními úchyty

Montáž terasy pomocí T-klipů 
montážní návod

Plastový T-klip pro uchycení 
terasových profilů s bočními úchyty

10,5

R2

16

117

262

LUNADECK 2 26X92 bez úchytu LUNADECK 2 26X117 bez úchytu
ANTISLIP 26X140 zadní strana 
rýhovaná

13,8 4,5

R2 R2
R2

6 12
140

4 262

LUNADECK 2 26X92 bez úchytu LUNADECK 2 26X117 bez úchytu
ANTISLIP 26X140 zadní strana 
rýhovanáLunaDeck 2 (26 x 117 mm)

bez úchytu
AntiSlip (26 x 140 mm)

zadní strana rýhovaná
1) Počítáno s doporučenou mezerou danou šířkou 

plastového montážního T-klipu.
2) Počítáno s doporučenou mezerou 5–8 mm 

pro odtok vody a dilataci.
3) Aktuální skladové délky vám sdělíme telefonicky 

– všechny uvedené délky nejsou vždy skladem, 
neboť v průběhu sezóny nemusí být pro danou 
délku dostupné vstupní řezivo.

4) Tolerance uvedené délky deklarovaná 
výrobcem = -10 mm / + 30 mm.

Uchycení terasových profilů ThermoWood®

Uchycení terasových profilů ThermoWood® pomocí T-klipů: 

Pro zlepšení výsledného 
vzhledu terasy byl vyvinut spe-
ciální T-klip, který umožňuje 
provádět montáž bez nutnosti 
nežádoucí perforace deckin-
gu, která způsobuje porušení 
povrchu a vnikání vlhkosti 
do materiálu terasy. Montáž 
pomocí T-klipů umožňují 
oboustranné podélné drážky, 
jimiž jsou opatřeny terasové 
profily, určené k tomuto typu 

montáže. Jsou to především 
profily LunaDeck 2 s bočními 
úchyty a AntiSlip zadní strana 
hladká s bočními úchyty.

Základní pravidla montáže 
pomocí T-klipů:  
Podkladní rošt může mít oso-
vou vzdálenost maximálně 
450 mm. Krajní profil musí 
být přikotven do každého 
podkladního hranolu nerezo-

vými vruty. Otvory pro vruty 
musí být předvrtány. U okraje 
profilu se doporučuje kotvení 
minimálně 70 mm od čela 
a 20 mm od kraje. Následně 
se profily kotví skrze plastový 
T-klip do každého podklad-
ního hranolu. V okrajích 
u obvodových zdí musí být 
ponechána dilatační mezera 
minimálně 6 mm a 4 mm 
u příčného spoje.

Jde o jedinečný produkt svého druhu, 
jehož vznik umožňuje revoluční 
technologie tepelné úpravy dřeva, 
která prodlužuje životnost dřeva 
a zlepšuje jeho využití. 

Dřevo je vhodné do extrémně vlhkých 
interiérů při výrobě obkladů vnitřních 
stěn saun, saunového nábytku, vybave-
ní wellness a parních lázní. V exteriéru 
nachází využití při opláštění stěn budov, 
pro terasové a bazénové rošty a výrobu 
zahradního nábytku.

Ošetření povrchu při použití 
ve venkovním prostředí
Povrch dřeviny lze ošetřovat vhodně 
zvolenými oleji na dřevo, laky nebo bar-
vami s ochranou proti UV záření pomocí 
tenké vrstvy před upevněním nebo těsně 
po něm. Ošetření je vhodné opakovat dle 
podnebí, míře použití a stupni vystavení 
UV záření. U neošetřeného dřeva je inter-
val přibližně 5 let a u tepelně upraveného 
dřeva je interval až třikrát delší. Zvláštní 
pozornost je potřeba věnovat konco-
vým plochám, které bývají náchylnější. 
Přirozenému stárnutí dřeva zabráníte, 
pokud budete eliminovat působení povětr-
nostních vlivů a UV záření.

zity tepelného ošetření dochází u dřeva 
ke změnám jeho barvy. Tepelně upravené 
dřevo získává až tmavě hnědý karamelový 
odstín, a to v celém svém průřezu. Finální 
výrobky jsou zcela přírodní a neobsahují 
žádné chemické přísady. 

Po tepelném ošetření se sníží vlhkost dře-
va na 4-6 %, zlepší se voděodolnost, sta-
bilita a izolační vlastnosti. Také nedochází 
k uvolňování pryskyřice a jsou vyloučeny 
škodlivé emise.

Hlavní surovinou použitou při výrobě je 
skandinávská borovice. Dřevo je ošetře-
no tepelnou modifikací za využití vyso-
kých teplot (využívá se teplo v rozsahu 
190–212 °C) a páry. Podle délky a inten-

Terasa ThermoWood® borovice

Uchycení terasových profilů ThermoWood® pomocí vrutů:

K montáži terasových 
profilů, které je nutné 
kotvit skrze profil pomocí 
vrutů, doporučujeme použití 
nerezových vrutů, které ne-
způsobí znečištění materi-
álu ThermoWood® vlivem 
koroze. Tímto způsobem 
se provádí montáž profilů 
LunaDeck 2 a AntiSlip. Profil 
AntiSlip je vzhledem k jeho 

šířce 140 mm dodáván 
v provedení se zadní stranou 
rýhovanou.

Základní pravidla montáže 
pomocí vrutů:  
Podkladní rošt může mít 
osovou vzdálenost maximál-
ně 450 mm. Každý profil 
musí být přikotven do každé-
ho podkladního hranolu mi-

nimálně dvěma nerezovými 
vruty. Otvory pro vruty musí 
být předvrtány. U okraje 
profilu se doporučuje 
kotvení minimálně 70 mm 
od čela a 20 mm od okraje. 
V okrajích u obvodových zdí 
musí být ponechána dilatač-
ní mezera minimálně 6 mm 
a mezi profily minimálně 
4 mm – podélně i příčně.

Terasové profily 
Thermowood

Počet  
bm/m2

Standardní 
skladová 
délka3)): 

(v metrech4))

LD2  
26 x 117 mm  
s bočním úchytem

8,21)

3; 3,3; 3,6; 
3,9; 4,2; 4,5; 

4,8

AntiSlip  
26 x 117 mm  
s bočním úchytem

8,21) 3 a 4,2

LD2  
26 x 117 mm  
bez úchytu

8,22) 3 a 4,2

AS  
26 x 140 mm 
zadní strana 
rýhovaná

6,92) 3 a 4,2

SHP 42 x 42 mm  
SHP 42 x 68 mm 
SHP 42 x 92 mm

Hranol 3 000 mm 
nebo 4 200 mm
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Barevné odstíny
HOME 

Komorový profil

NATURAL  
MASSIVE

Plný profil drážkovaný, 
broušený povrch

REAL  
MASSIVE ECO

Plný profil se strukturou dřeva, 
broušený povrch

GRAND  
MASSIVE ECO

Plný profil  
se strukturou dřeva

386091

TERASY WPC HOME, kazeta

386092

TERASY WPC NATURAL 
MASSIVE, kazeta

386089

TERASY WPC GRAND MASSIVE 
ECO, kazeta

404577

TERASY WPC REAL MASSIVE 
ECO, kazeta

Příslušenství

Slonová kost

Světlý dub

Cihla

Eben

Tmavý kaštan

Třešeň

Šedý kámen

Hranol

3 000 x 50 x 30 mm

4 000 x 50 x 30 mm

Krycí lišta

Plná:  
4 000 x 71 x 11 mm,

Krycí lišta tvar L:  
4 000 x 59 x 8 mm, 
v sedmi barevných 
odstínech

Montážní klipy

Jednoduchý (vlevo):  
16 x 10 x 28 mm

Dvojitý (vpravo):  
25 x 11 x 28 mm

Klipy jsou dodávány 
bez vrutů.

Terasy WPC
Terasy nové generace.
Desky PERWOOD jsou výrobkem nejvyšší kvality, který si rádi vybírají projektanti. 
Osvědčují se v klasickém stavebnictví, stejně jako v moderní architektuře. 
Díky příměsi dřevní hmoty a charakteristické textuře vypadají podlahy kryté 
dřevoplastovými deskami mimořádně přirozeně a stylově.

Dřevoplastová deska je výrobkem nové ge-
nerace. Spojuje vysokou trvanlivost a odol-
nost technologických materiálů s krásným 
vzhledem dřeva. Odolnost novátorské 
hmoty WPC – Wood Plastic Composites, 
která je kombinací PVC a dřevní moučky, 
potvrzují certifikáty a záruky.

Desky PERWOOD se snadno udržují 
a od tradičních dřevěných desek nevyža-
dují impregnaci, olejování, broušení a další 
údržbu. Nesmírnou výhodou je absence 
třísek a neklouzavost. Díky vysoké odolnos-
ti vůči vodě, nečistotám a škrábancům, jsou 
WPC ideálním řešením pro terasy, okraje 
bazénů nebo můstků.
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Terasové oleje a spreje
Pokud chceme, aby si dřevo zachovalo své pozitivní vlastnosti, je 
důležité, abychom při jeho ošetření neuzavřeli jeho póry. Rozhodně 
není jedinou vhodnou povrchovou úpravou za všech okolností lak, 
jak jsme byli kdysi zvyklí. Přírodní dřevěné povrchy je vhodné ošetřit 
přírodním voskem nebo olejem.

• bezbarvé, transparentní a polomatné
• na dřevěné terasy, zahradní nábytek
• vyhlazují povrch dřeva
• odpuzuje vodu a nečistoty
• u dřeva bez povrchové úpravy dva 

nátěry, v případě renovace stačí zpravidla 
jeden nátěr 

• sprej je ideální k oživení zahradního 
nábytku s povrchovou úpravou olejem 

kód název

262264 Terasový olej Bangkirai 2,5 l

363359 Terasový olej Bangkirai tmavý 2,5 l

253265 Terasový olej Massaranduba 2,5 l

407838 Terasový olej Garapa 0,75 l

366362 Terasový olej Garapa 2,5l

386362 Terasový olej Modřín 2,5 l

221049 Terasový olej Thermo dřevo 2,5 l

367953 Terasový olej šedý 2,5L

386428 Terasový olej sprej 0,40 l

SPAX Vruty pro terasy
• díky špičce CUT zavrtáte vrut do dřeva mnohem snadněji

• mnohem nižší možnost prasknutí materiálu při kraji

• malá cylindrická hlavička

• to vše znamená rychlejší 
a kvalitnější práci, větší výdrž 
akumulátorů a nižší opotřebení bitů

• dvojitý závit zabraňuje vůlím 
při seschnutí, při použití 
viditelných vrutů snadná výměna 
poškozeného prkna

• vhodné pro terasy z tvrdého dřeva

• zvláště u tvrdých dřevin 
doporučujeme prkna předvrtat

• nerez A2

Stříbrné provedení - nerez A2

  

A2
AISI 304

velikost (d1) 
v mm

kód
celková délka 

(Ls) v mm
délka závitu 
(LgT) v mm

vnější průměr hlavičky 
(dk) v mm

bit

5,0 x 40 375466 40 21 7,0 T25

5,0 x 50 361416 50 22,5 7,0 T25

5,0 x 60 360318 60 27,5 7,0 T25

5,0 x 70 375467 70 31 7,0 T25

Antique provedení - nerez A2

  

A2
AISI 304

  

A2
ANTIQUE

velikost (d1) 
v mm

kód
celková délka 

(Ls) v mm
délka závitu 
(LgT) v mm

vnější průměr hlavičky 
(dk) v mm

bit

5,0 x 40 361415 40 21 7,0 T25

5,0 x 50 360319 50 21 7,0 T25

5,0 x 60 361417 60 26 7,0 T25

VOSK na řezné hrany
Vosk je určený speciálně pro navoskování řezných hran dřeva, 
které chrání proti působení nepříznivých povětrnostních podmínek, 
a pro ochranu před vznikem prasklin. Minimalizuje nasávání vody 
stejně jako vysušování řezných hran.

• chrání před tvorbou prasklin
• minimalizuje bobtnání dřeva 

a sesychání dřeva
• působí i zevnitř dřeva
• bez obsahu silikonů
• bez obsahu vody
• vysoká odolnost vůči nepříznivým 

povětrnostním podmínkám
• bezbarvý

kód název

304678 Vosk na řezné hrany 0,75 l

Příslušenství a spojovací materiál
Dlouhou životnost a vlastnosti našeho nábytku či teras zajistíme správnou péčí.  
Doporučujeme používat vhodné oleje a vosky k jejich pravidelnému ošetření a  správný spojovací materiál.

Dvojitý vrták pro terasové vruty 4,1 mm
• zvláště tvrdé a exotické dřeviny doporučujeme předvrtat

kód
délka vrtáku  

(mm)
průměr vrtáku  

(mm)

361432 35 4,1

375995* 35 5,2

 * vrták určený speciálně pro kotvení do hliníkových profilů (pro speciální vruty)

361432

375995

SPAX Air distanční podložky
• eliminují udržování vody  

mezi prknem a roštem

• vymezují prostor mezi  
jednotlivými prkny

kód
dilatace  
(mm)

počet ks  
v balení

balení  
na m2

361445 4,5 40 ~2,8

360324 4,5 100 ~ 7,0

361446 6,5 40 ~ 2,8

360325 6,5 100 ~ 7,0

4,5 /  6,5 mm

air air

4,5 mm / 6,5 mm

4,0 
mm

SPAX Lift  
podkladové terče
• nosnost 800 kg

kód dilatace  (mm)
výška 
(mm)

počet ks
v balení

360328 3/5 33-50 3

360329 5/9 55-82 3

376224 3/5 33-50 50

376233 5/9 55-82 50

376234 9/13 90-130 50

361441
prodlužovací 

nástavec
35 8

SPAX Drive Stop  
šroubovací přípravek

kód

360326

SPAX Stick Pro
• skrytý typ montáže pomocí klipů

• vhodné pro terasy z měkkého dřeva (sibiřský modřín aj.)

• jedno balení (120 ks) vystačí na cca 3 m2

kód

376051

SPAX PAD podložka
• pryž 100 × 100 × 8 mm

• 25 ks v balení

kód

360323

SPAX Tape páska
• pryžová páska mezi prkno a rošt

• šířka 87 mm

kód délka (m)

360322 30

Distanční křížky
• možnost volby dilatace 4, 5, 6 nebo 7 mm 

• balení 12 ks

kód

361428

SPAX Kaiman stahovák s příslušenstvím
• síla stažení až 600 kg

• sada obsahuje: nastavitelný stahovák na prkna,  4x distanční křížek, 
označovací lišta

kód

360321
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Příslušenství ke stavbě
PU pistolová pěna
V PROFI provedení pro přesnou a úspor-
nou aplikaci pomocí aplikační pistole. 
K montáži dveřních zárubní a okenních 
rámů, vyplňování dutin, montážních prosto-
rů mezi panely, zděnými příčkami, stropem 
a podlahou, průchodů elektrického vedení. 
Výborná tepelná izolace půdních prostor 
nebo koupelnových van. Vhodná i pro 
zvukové izolace. Při požadavku na mini-
mální expanzi pěny použijte Nízkoexpanzní 
montážní pěnu.

Pistole na PU pěnu
Aplikační pistole na PUR pěny.

Mamut glue
Pro mimořádně odolné lepené spoje již 
s maximální počáteční pevností. Jedná 
se o speciální modifikaci MS polymerů, 
vytvářející přetíratelný vysokopevnostní 
a elastický spoj. Ideální pro lepení zrcadel. 

LEP Akrylový tmel DB 
redline bílý 310 ml
Jednosložkový těsnící spárovací tmel, 
na bázi akrylátové disperze. Vytvrzuje 
odpařením vody, vytváří trvale pevný, 
plasticko-elastický spoj.

LEP Chemoprén 
univerzální PROFI 
Univerzální kontaktní lepidlo bez 
obsahu zdraví škodlivého cyklohexanu 
a toluenu. Využívá se pro různé materi-
ály, savé i nesavé, např.: dřevo, plasty, 
gumu, kůži, plech, sklo, korek, karton 
a mnohé další. 

LEP Chemoprén  
extrém PROFI
Speciální kontaktní lepidlo bez obsahu 
zdraví škodlivého cyklohexanu a to-
luenu. Použití – určeno pro extrémně 
namáhané spoje – odolává vodě, tlaku 
i teplotám až do +120 °C – lepí širokou 
škálu materiálů. 

LEP Ponal super 3
Vodovzdorné disperzní lepidlo k lepení 
dřeva a příbuzných materiálů, které jsou 
vystaveny vyšší vlhkosti. Montážní lepení 
pro použití venku, např. okna a dveře.

LEP Ponal standard
Lepidlo na všechny druhy dřeva. Používá 
se k lepení spár u masivního dřeva a lepení 
ploch, jako jsou vrstvené desky z lisovaných 
hmot nebo lisované dřevovláknité desky.

Fixační folie 500 mm  
20 µm 2,1 kg
Fixační folie napomáhá zabezpečit zboží 
na paletě, ochránit nábytek při stěhování 
nebo zpevnit jakýkoliv balík.

LEP Sanitární silikon RL 
bílý 280 ml
Těsnění sanitárních a kuchyňských zařízení 
včetně odpadů, dřezů, litinových koupelno-
vých van, nádrží, sanitární keramiky, obkla-
dů. Tmelení spár v prádelnách sušárnách, 
laboratořích apod. Není vhodný pro použití 
na plasty, akrylátové vany, plastové sprcho-
vé kouty a povrchově neošetřený kov. 

LEP Univerzální silikon RL 
bílý 310 ml
Vytvrzuje při kontaktu se vzdušnou vlhkostí, 
vytváří trvale pevný, elastický spoj. Tmelení 
spár v budovách, ocelových konstrukcí 
ve stavebnictví, průmyslu apod.

LEP Tmelařská spárovací 
stěrka PROFI
Pro odstranění přebytečné vrstvy nane-
seného tmelu. Vytvoří dokonale hladký 
povrch a vzhled tmelených spár. Dle poža-
dovaného profilu spáry vhodnou stranou 
lze vyprofilovat tmelovou vrstvu do poža-
dovaného dokonalého vzhledu.

Pistole na kartuše 
COX
Pro aplikaci - vytlačování tmelů 
nebo lepidel z kartuší. 

Vlhčené ubrousky
Pro efektivní odstranění nevytvrzené PUR 
pěny, silikonů, tmelů, většiny lepidel, olejů, 
mazadel, laků a barev z rukou, pracovních 
nástrojů nebo potřísněných povrchů. 
Odstraňuje také zaschlé nátěry z nesavých 
povrchů, max. do 24 hodin po aplikaci. 
Ideální pro každou dílnu, servis, ale i kan-
celář a domácnost. Obnovuje lesk starých 
zašlých tmelových vrstev z povrchů. Čistí 
rychle a zanechává příjemnou svěží vůni. 
Ubrousky obsahují přidaný vitamín E, který 
prospívá vaší kůži na rukou.

Chemická kotva
Chemická kotva na bázi vinylesterových prysky-
řic umožňuje kotvení do všech typů podkladů 
při teplotách až do +40 °C. Snadno tak lze kotvit 
do podkladů z betonu, tvárnic, plného zdiva, 
dutých cihel, přírodního kamene a lehkého 
betonu i v těch největších vedrech. Vhodná pro 
extrémní zatížení a uchycování dřevěných nebo 
ocelových konstrukcí, fasádních prvků, spor-
tovních zařízení, lešení, patek zábradlí, sloupků, 
plotů, kabelových žlabů, madel, markýz nebo 
vrat apod. 

Neutrální silikon
Jednosložkový neutrální silikonový tmel. 
Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří 
trvale pevný elastický spoj. Pro těsnění a lepení 
zasklívacích systémů do dřevěných okenních 
rámů s povrchovou úpravou provedenou synte-
tickými a polyuretanovými laky. Silná přilnavost 
ke sklu, hliníku, nerezové oceli, pozinku a ostat-
ním stavebním materiálům – nezpůsobuje oxi-
daci kovů. Tmelení spár mezi oknem a zdivem, 
chladírenských boxů, ve zdravotnictví apod.

Polyuretanové lepidlo
Polyuretanové konstrukční lepidlo pro lepení 
různých materiálů ke dřevu. Vhodné k lepení 
při montážních pracích, lepení korpusů, plošné 
lepení, renovace dřeva, slepování dřevěných 
a savých materiálů s kovy a umělými hmotami. 
Pro spojení dřeva s kovy a plasty. Lepí schody 
a výplně venkovních dveří. Odolné vůči teplu i 
vlhkosti. Elastický lepený spoj.

PU lepidlo Power Kleber
Pro lepení dřeva, skla, kovu, plastu, keramiky, 
umělého a přírodního kamene, betonu, sádro-
kartonu, koberců (plsť, textil apod.) Tlumí hluk 
a vibrace, lehce napěňuje a vyplňuje nerovnosti. 
Není agresivní k podkladu, odolává běžným 
chemikáliím a povětrnostním vlivům. Rovněž 
je vhodné k lepení konstrukčních vodotěs-
ných spojů v interiéru a exteriéru (altány, ploty, 
obložení, čluny, podlahy aj.). Lepení lakovaných 
a nesavých povrchů. K fixaci polic, desek, 
schodnic nebo parapetů. Nahrazuje hřebíky, 
šrouby a nýty.
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kód

380477

kód

214284

kód

Univerzální 
KLASIK

300 ml 71078

Univerzální 
PROFI

1 l 133125

kód

Extrém 300 ml 71081

Extrém 
PROFI

1 l 133127

kód

750 g 40130

5 kg 40135

kód

750 g 40115

kód

80365

kód

380020

kód

380017

kód

384368

kód

262851

kód

380016

kód

40175

kód

113032

kód

191311

kód

113030

kód

71194

kód

262031
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Pohodlný přístup z kteréhokoliv zařízení

Snadná on-line registrace

Rychlé vyhledávání s našeptávačem

Parametrické filtrování v produktových kategoriích

Snadná práce s více košíky 

Přehledná práce s dokumenty 

Platba kartou pro nefakturační zákazníky

a mnohem více na www.demos24plus.com

Otevřete bránu do světa nábytku

1. místo v soutěži Internet  
Effectiveness Awards v kategorii  

Interní a B2B aplikace.

Nakupujte na Démos24Plus


