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Sháníte podobný sortiment, 

který v katalogu není uveden?
Umíme nabídnout téměř cokoliv

z plošných materiálů, hran 
a příslušenství.

help@demos-trade.com

Potřebovali byste informace o jiných 
variantách, formátech nebo máte dotaz 

na zpracování a užití materiálů? 
Zavolejte naši technickou podporu.

+420 596 223 455

U nás najdete tisíce dalších
položek včetně kování, které ke své 

práci potřebujete. Nechte se inspirovat 
specializovanými brožurami 

nebo časopisy plnými nápadů, 
které vám usnadní vaši práci.

Další sortiment
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Stavební 
materiály

9.3–9.4
9.5–9.7
9.8
9.9–9.11
9.12
9.13–9.14
9.15–9.16 
9.17–9.18
9.19
9.20
9.21–9.22
9.23–9.32
9.33
9.34
9.35–9.38
9.39–9.42
9.43

Stavební materiály
OSB Superfinish Eco
OSB Firestop KRONOSPAN
OSB EGGER a OSB GLUNZ
MFP
Dřevotřískové desky P3, P5
Cetris®

Řezivo stavební
KVH a BSH – konstrukční masivní dřevo
Dřevěné lišty
Palubky
Terasy
Plotovky WPC
Hobra
Parapety
Materiály pro výrobu dveří a zárubní
Hotové dveře Démos

Ke stažení na  
www.demos-trade.com

Prohlížejte si stále aktuální katalog  
v elektronické verzi, stáhněte si 

certifikáty, produktové informace  
nebo technické listy. Informujte se  

o dostupnosti materiálů,  
základních cenách aj.
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U stavebních materiálů je nejdůležitější 
kvalita a odolnost vůči vlivům, jimž budou 
vystaveny. Osvědčeným materiálem při 
stavbách a rekonstrukcích jsou OSB des-
ky. V poslední době se stále častěji ob-
jevují v interiéru, a to nejen jako podlahy 
a obklady, ale i při výrobě nábytku. Také 
palubky neboli dřevěné obklady mají 
v exteriéru i interiéru své stálé místo. 
Doplnit je můžete patřičnými lištami a pro-
stor tak dotvořit do nejmenšího detailu.

Myslíme rovněž na materiály vhodné pro 
použití do vlhkého prostředí. V každé pro-
duktové skupině najdete druhy, které jsou 
vyrobeny pro tyto náročné podmínky.

Běžnou součástí moderních domů je 
terasa jako propojení hlavního obytného 
prostoru se zahradou. Zhotovit ji můžete 
buď z terasových prken ze sibiřského 
modřínu, nebo z odolných tropických 
dřevin. Jinou možností jsou kompozitní 
terasy vyrobené z takzvaného dřevoplastu, 
které spojují přirozenost dřeva a solidnost 
umělých hmot nové generace.

A co by byl dům bez dveří? Na dalších 
stránkách katalogu najdete vše pro výro-
bu dveří: nosné desky, výplňové materi-
ály, dveřní pláště, zárubně i doplňky pro 
montáž.

Stavební materiály
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OSB SUPERFINISH ECO

Třísky jsou ve vrchních vrstvách oriento-
vány podélným směrem, ve středové vrst-
vě jsou orientovány příčným směrem. 
Rozměry, tvar a směrová orientace třísek 
v jednotlivých vrstvách maximálně využí-
vají přirozené vlastnosti dřeva k dosažení 
těch nejlepších mechanicko–fyzikálních 
parametrů desek. Desky neobsahují při-
rozené vady rostlého dřeva (suky, prask-
liny apod.). Velikost třísek v povrchové 
vrstvě umožňuje vyniknout přirozené 
struktuře, barvě a rustikalitě přírodního 
dřeva a přináší tak nové možnosti  
v interiérovém designu.

DESKY OSB SUPERFINISH ECO
se vyrábí z kvalitního jehličnatého dřeva. 
Převažující dřevinou je smrk, částečně se 
využívá i borovice. Tenké a velkoplošné 
třísky se šetrně vysuší, nanesou syntetickými 
pryskyřicemi a stanoveným podílem parafi-
nové emulze. 

Lisování desek probíhá v nepřetržitém 
procesu kontinuálního lisování při spolu-
působení vysokých tlaků a teplot. Mimo-
řádně dobrých mechanických vlastností 
je dosaženo jak výběrem vhodného 
zdravého dřeva, tak definovaným tvarem 
dřevěných třísek a zejména pak oriento-
vaným vrstvením do tří na sebe navzájem 
kolmých vrstev. 

Oproti výrobě standardních OSB desek 
se používá výhradně pojivo na bázi poly-
uretanových pryskyřic, které neobsahuje 
žádný formaldehyd. Obsah této látky se 
tak redukuje na jeho úroveň obsaženou 
v dřevní hmotě v přírodě a OSB SUPER-
FINISH ECO se tak stává plnohodnot-
ným materiálem vhodným i pro veškeré 
aplikace v interiérech a nábytkářském 
průmyslu.

VLASTNOSTI OSB SUPERFINISH ECO:
 ekologický materiál vhodný pro užití 

v exteriéru i interiéru
 všestranný stavebně konstrukční materiál 

s výbornými mechanickými vlastnostmi
 materiál ověřený pro difúzně otevřené 

i difúzně zavřené konstrukční systémy 
s řadou propracovaných detailů

 přirozený regulátor prostupu atmosféric-
ké vlhkosti obvodovou konstrukcí

 dobré tepelně a zvukově izolační vlast-
nosti ověřené v systémových řešeních

 vysoká rozměrová přesnost a tvarová 
stabilita

 možnost přesného opracování běžnými 
dřevoobráběcími nástroji

 snadná fixace pomocí klasických spojo-
vacích prostředků

 designově zajímavý vzhled
 vysoká rychlost suché výstavby
 široká dostupnost v mnoha prodejnách 

po celé republice
 výhodný poměr cena/užitná hodnota
 poradenský servis výrobce opírající se 

o zkušenost nadnárodní společnosti 
a o spolupráci s předními výzkumnými 
a zkušebními ústavy

 možnost ekologické likvidace zbytků

Dále své uplatnění nacházejí desky OSB 
SUPERFINISH ECO v nábytkářství 
(např. jako kostry pro čalouněný náby-
tek, nábytkové prvky, výplně dveří) ve 
výstavnictví (konstrukce stánků, pódií, 
výroba billboardů apod.) při výrobě palet, 
obalových materiálů, kontejnerů, obyt-
ných buněk, také jako materiál širokého 
opatření ve skladovém hospodářství 
(regály, oplocení apod.).

DESKY OSB SUPERFINISH ECO 
jsou víceúčelové desky vyráběné 
unikátní technologií lepení oriento-
vaných dřevěných třísek ve třech 
vrstvách. 
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OSB SUPERFINISH ECO
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OSB SUPERFINISH ECO

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH ECO:
Vlastnosti OSB SUPERFINISH ECO 
předurčují desky k nejširšímu použití 
v exteriéru i interiéru.                  

S jejich rostoucí popularitou roste i po-
znání jejich výjimečných vlastností a po-
čet vhodných aplikací se stále rozšiřuje.

Ve stavebnictví zejména při suché výstavbě 
obytných domů, dřevodomů, nízkoenerge-
tických, pasivních a ekologicky ohledupl-
ných budov.

Vhodné jsou rovněž pro bytové nástavby, 
hospodářské objekty a rekonstrukční 
práce všeho druhu jako:
 plošný konstrukční materiál dřevostaveb
 nosné prvky stropních a střešních 

konstrukcí staveb
 vyztužující konstrukce vnějších 

a vnitřních stěn
 nosné a nášlapné vrstvy plovoucích 

podlah
 finální pohledové obložení stěn a stropů
 materiál na sendvičové panely stěn 

a stropů
 materiál pro výrobu stropních i–nosníků
 plošný materiál pro opravy 

a rekonstrukce
 materiál pro tesařské a bednicí práce
 materiál pro ztracené bednění 

dočasné oplocení stavenišť a krytí 
otvorů v budovách

 buňkové sestavy pro vybavení stavenišť
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Základní produktová řada OSB desek Kronospan je nově 
rozšířena o speciální typ desky, OSB Firestop, která v sobě 
spojuje pevnost, požární odolnost a finální úpravu povrchu 
desky.

Deska OSB Superfinish ECO typu OSB/3, je opatřená patentově 
chráněnou požárně odolnou úpravou Pyrotite®.

• Řešení pro Vaše stěny a stropy – konstrukční deska  
 s povrchovou úpravou
• Finální povrch – stačí pouze natřít nebo vytapetovat
• Bezpečí pro Váš domov – ohniodolná deska
• Životnost – odolný povrch, vhodné i pro technické místnosti
• Vysoká únosnost – jeden běžný vrut unese až 200 kg

POUŽITÍ

• Nosné a nenosné konstrukce 
• Vnitřní obložení stěn a stropů 
• Konstrukce zastřešení či přístřešků 
• Vnitřní vybavení - veletržní stánky, televizní a divadelní scény
• Obaly 
• Palety pro chemický průmysl 
• Armádní vybavení např. přepravní bedny a kontejner

ZAJIŠTĚNÍ CELISTVOSTI DESEK 
OSB FIRESTOP

Současně s deskami je k dispozici systém řešení spár.  
K deskám je možné objednat tmely pro základní (Firestop basic 
tmel) a vrchní tmelení (Firestop finish tmel) spolu s výztužnou 
páskou.

OSB Superfinish ECO

Cementová směs Pyrotite® na bázi MgO 

Mřížka ze skelných vláken

Vertiklání montáž desek

Úprava hran

Tmelení

Finální pohled

Více informací na www.kronospan-express.com
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OSB EGGER

EGGER OSB III, EN 300, CE 
 
Ekologická standardní deska 
pro dřevostavby a interiérovou 
výstavbu.  

EGGER OSB III se používají v dřevo-
stavbách a v bytové výstavbě jako:
 nosně vyztužené oplášťování pro 

dřevěné rámové konstrukce
 vzduchotěsná vrstva brzdící difuzi par 

ve stropě a stěně
 oplášťování ve výši podlaží u stavebních 

dílců redukujících tepelné mosty 
v pasivním domě

 nosné záklopy pro kovové střešní krytiny 
a opláštění

V interiérové výstavbě a pro dekorativní 
použití:
 při sanaci podlah
 jako obklady stěn a sportovišť odolávající 

nárazu míčů
 při realizaci veletržních expozic, obchodů 

a interiérů (dekorativní využití)
 pro stabilní nosné konstrukce ve výrobě 

nábytku

V průmyslových aplikacích jako:
 nosné a tvarové komponenty ve výrobě 

vozidel
 zátěž přejímající obklady při výstavbě 

ramp a skladů
 robustní, pohled zakrývající, staveništní 

oplocení
 trvanlivý a odolný obalový materiál

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA:
Skladovat v suchu a na plocho ležící 
na více hranolech o stejné výšce –
vzdálenost mezi hranoly je maximálně 
80 cm. Balíkovací ocelové pásky je nutné 
ve skladu neprodleně odstranit. Desky 
by měly být zpracovávány s ustálenou 
vlhkostí vůči okolí, proto důrazně doporu-
čujeme 48 hodinovou aklimatizaci. Je 
nutno zabránit nepřípustnému zvlhnutí, 
např. vlivem počasí.

Další informace ke stavebně fyzikálním 
vlastnostem a konkrétním konstrukcím 
stavebních dílců naleznete ve Směrnicích 
pro zpracování od firmy EGGER nebo 
v obsáhlé Projekční příručce dřevostavby.

OSB III
Obsah formaldehydu: zařazeno do třídy E1. 
Hořlavost: (u tlouštěk nad 9 mm) D-s2,d0.

Typy desek OSB
Desky EGGER OSB jsou vyráběny 
ve třech technických třídách podle 
EN 13986.

OSB IV
Pro nosně vyztužující konstrukce se 
zvýšenými požadavky na statiku 
popř. pro konstrukce, při nichž se použí-
vají síly desek v tloušťkovém rozsahu  
> 25 mm lze použít pouze desky OSB IV 
TOP se schválením stavebního dohledu 
(Z-9.1-566).
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OSB

OSB GLUNZ
OSB GLUNZ/III PUR, třívrstvé oriento-
vané dřevoštěpkové desky z plochých 
obdélníkových štěpek. Deska je kon-
cipována pro všeobecné použití se 
standardními požadavky na odolnost 
a stabilitu. Deska je lepena bez formal-
dehydu a je charakterizována především 
vysokou odolností proti vlhkosti. OSB 
GLUNZ/III PUR splňuje požadavky normy 
DIN 68800. Hrany mohou být v prove-
dení ostrém nebo opracované na pero 
a drážku. Povrch desky nebroušený 
nebo broušený.

Desky OSB GLUNZ/III:
 desky mají vysokou mechanickou pev-

nost
 lepeno lepidlem s odolností proti vlhkos-

ti, deska osb iii je určena do prostředí 
s mírně zvýšenou vlhkostí

 vyrobeno ze dřeva z   udržitelně obhospo-
dařovaných lesů, pefc certifikace

Použití OSB GLUNZ/III PUR desek:
 v dřevostavbách pro oplášťování rámové 

konstrukce
 střešní pláště
 záklopy střech a tesařské konstrukce
 pro podkladní vrstvy na konstrukce 

podlah
 použitelné i jako finální podlahový po-

vrch, zejména broušené desky

 obaly a prvky obalového průmyslu
 ve výstavnictví

OSB III
Obsah formaldehydu: zařazeno do třídy E1. 
Hořlavost: (u tlouštěk nad 9 mm) D-s2,d0.

OSB DESKY VERSUS 
DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY P5

Jsou to dva rozdílné materiály, OSB des-
ky a DTDS P5. V případě OSB desky je 
vždy třeba využít podélnou orientaci, 
kde deska má své výhody. DTDS je 
rozdílný materiál a desky se i rozdílně 
chovají. Náhradu proto ponechejte na 
svém projektantovi, protože náhrada 
OSB desky deskou DTDS P5 se musí 
vždy dobře zvážit. Jedná se o orientační 
srovnání, kdy byly použity hodnoty dané 
normou.

Produkt DTDS P5 (MFP) DTDS P5 (MFP) DTDS P5 (MFP) OSB III OSB III OSB III

Tloušťka 13 až 20 mm 20 až 25 mm 25 až 32 mm 12 až 15 mm 18 až 25 mm 25 až 32 mm

Měrná hmotnost 780–820 kg/m3 780–820 kg/m3 780–820 kg/m3 570–670 kg/m3 570–670 kg/m3 570–670 kg/m3

Nasákavost 10 % 10 % 10 % 15 % 15 % 15 %

Pevnost v ohybu – hlavní osa 16 MPa 16 MPa 16 MPa 20 MPa 18 MPa 16 MPa

Pevnost v ohybu vedlejší osa 16 MPa 16 MPa 16 MPa 10 MPa 9 MPa 8 MPa

Modul pružnosti – hlavní osa 2400 MPa 2150 MPa 1900 MPa 3500 MPa 3500 MPa 3500 MPa

Modul pružnosti – vedlejší osa 2400 MPa 2150 MPa 1900 MPa 1400 MPa 1400 MPa 1400 MPa

Rozlupčivost po varném testu 0,14 MPa 0,12 MPa 0,11 MPa 0,13 MPa 0,12 MPa 0,06 MPa
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Dodací pořádek OSB

OSB SUPERFINISH ECO

Název sortimentu
Tloušťka 

(mm)

Rozměry (mm)

2500 x 625 2500 x 1250

OSB III KRONOSPAN RH

10 00397

12 00336

15 00341

18 00344

22 00340

25 00329

OSB III KRONOSPAN 
4*P-D

12 00385

15 00386

18 00387

22 00388

25 00389

OSB EGGER

Název sortimentu
Tloušťka 

(mm)

Rozměry (mm)

2500 x 675 2500 x 1250

OSB III EGGER RH

6 03053

8 113142

10 113143

12 00346

15 00347

18 00348

22 00349

25 03052

OSB III EGGER 4*P-D 

12 00316

15 00326

18 00327

22 00383

25 00331

OSB GLUNZ

Název sortimentu
Tloušťka 

(mm)

Rozměry (mm)

2500 x 675 2500 x 1250

OSB III GLUNZ RH

6 00394

8 00332

10 00306

12 00314

15 00304

18 00310

22 00313

25 00312

OSB III GLUNZ 4*P-D

12 02505

15 02506

18 02507

22 02508

25 113140

OSB III GLUNZ 4*P-D 
BROUŠENÁ

12 113133

15 113135

18 113136

22 113137

12345 Zboží je skladem 
ve všech skladech

 12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně, 
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

 12345 Zboží je skladem 
v Praze a Brně
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MFP

MFP
Multifunkční panel je deska určená pro 
nosné účely ve vlhkém prostředí. Kromě 
toho má MFP panel vynikající hodnoty 
pevnosti v tahu napříč a tloušťkovém 
bobtnání. Je tedy velmi vhodná pro 
mnohé konstrukční účely i pro výrobu 
stabilních druhů obalů. Emisní třída 
je E1. Třída reakce na oheň D–s2, d0. 

Standardní formát: 
RH 2 500 x 1 250 mm, 
4*P-D 2 500 x 615 mm.

Vlastnosti:
 vysoká zatížitelnost
 lepení odolné proti vlhkosti
 vhodné pro konstrukční účely ve vlh-

kém sektoru
 vrtání, řezání a frézování jako u masiv-

ního dřeva
 hřebíky, šrouby a spony drží bezvadně 

i na okrajích
 bezproblémové další zpracování 

ve formě lepení, nátěrů apod.
 přesná a rychlá pokládka díky symet-

rickému profilu na pero a drážku
 sympatický, přirozený vzhled dřeva
 k dispozici je schválení orgánu stavebního 

dozoru podle CE EN 13986-P5

Použití:
 konstrukce podlah
 obklady stěn
 pokrytí střech
 stavební oplocení
 výstavba prodejen a veletržních objektů
 vybavení interiérů
 schváleno jako obklad u staveb z dřevě-

ných rámů dle dtu 31.2

DODACÍ POŘÁDEK MFP

Název sortimentu Tloušťka (mm)
Rozměry (mm)

2500 x 615

MFP panel P5 4*P-D

12 00382

15 84919

18 00390

22 00393

 12345 Zboží je skladem 
v Praze a Brně
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Dřevotřískové desky
KRONOSPAN P3, P5

Desky  
splňují požadavky normy ČSN EN 312, 
typu P3 definované jako nenosné desky 
pro použití ve vlhkém prostředí. Svými 
vlastnostmi jsou desky P3 (E1) určeny pro 
použití ve stavebnictví jako podkladový 
materiál a v obalovém průmyslu. Desky P3 
jsou díky hladkému broušenému povr-
chu vhodné i k potažení fóliemi, dýhami, 
dekoračními papíry i vysokotlakými HPL 
lamináty.

Výhody:
•	zvýšená	odolnost	proti	vlhkému	prostředí
•	vysoká	rozměrová	přesnost	a	tvarová	

stabilita
•	snadná	fixace	pomocí	klasických	spojova-

cích prostředků (vruty, hřebíky, sponky)
•	stejné	pevnosti	v	ploše	desky
•	jednoduché	opracování	běžnými	dřevoob-

ráběcími nástroji
•	výhodný	poměr	cena/užitná	hodnota
•	provedení	pero-drážka	zajišťující	automa-

ticky dilatační spáry mezi deskami
•	možnost	ekologické	recyklace

Použití: 
Stavebnictví
•	podklad	pro	podlahové	krytiny
•	podkrovní	výstavba
•	nenosné	opláštění	stěn	a	příček

Obalový průmysl
•	opláštění	přepravních	beden	a	obalů
•	podkladové	materiály

DTDS KRONOSPAN Standard P3

Formát 2827 x 2064 mm Tloušťka 19 mm

Balení
ks/bal. 28

Rozbalitelnost 28

Formát 4010 x 2070 mm Tloušťka 13 mm 16 mm 19 mm 25 mm

Balení
ks/bal. 30 20 20 10

Rozbalitelnost 30 20 20 10

Formát 2050 x 925 mm Tloušťka 10 mm 13 mm 16 mm 19 mm 22 mm 25 mm 28 mm 38 mm

Balení
ks/bal. 70 54 44 37 32 28 25 18

Rozbalitelnost 70 54 44 37 32 28 25 18
Dodání i i i i i i i i

DTDS KRONOSPAN P3 4 P+D

DTDS KRONOSPAN Standard P5

Formát 2827 x 2064 mm Tloušťka 12 mm 16 mm 19 mm 22 mm 25 mm

Balení
ks/bal. 40 34 28 28 22

Rozbalitelnost 40 1 1 1 22
Dodání i 207988 207989 207990 i

Formát 2050 x 925 mm Tloušťka 12 mm  15 mm 16 mm 18 mm 19 mm 22 mm

Balení
ks/bal. 59 44 44 37 37 32

Rozbalitelnost 59 44 44 37 37 32

Dodání i i i i i i

DTDS KRONOSPAN P5 P+D

 12345 Zboží je skladem 
v Praze a Brně

i Na objednávku

Deska typu P3 (E1) 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 nizkými tloušťkovými tolerancemi 
(oboustranně broušené). 
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Dřevotřískové desky
EGGER P3

Dřevotřískové desky EGGER P3
Střední vrstva má zelené zbarvení, krycí  
vrstva přírodní. Využívají se ve výrobě 
nábytku a interiérové ve stavbě. DTDS EU-
ROSPAN E1 P3 se s ohledem na specific-
ké požadavky používá jako alternativa 
ke standardní variantě P2.

Použití: Pro vlhké prostředí, nábytek 
do koupelen a zdravotnických zařízení, 
pracovní desky, parapety. 

Výhody: Vysoká odolnost proti bobtnání, 
vlhkuodolné lepení. 

Rozměry (mm) Kód sortimentu Balení (ks) Rozbalitelnost 

P3 2800 x 2070 x 16 i 60962 6 6

P3 2800 x 2070 x 18 i 01184 6 6

P3 5610 x 2070 x 18 i 135004 1 1

P3 2800 x 2070 x 25 i 60963 6 6

DODACÍ POŘÁDEK DTDS EGGER P3 (VODĚODOLNÉ)

i Na objednávku

Dřevotřískové desky pro vlhké 
prostředí – vhodné pro všechny 
druhy povrchové úpravy. Oblasti 
použití: např. koupelnový nábytek 
nebo pracovní desky vyžadující 
voděodolné lepení a nízké hodnoty 
bobtnání.

9

Podpora: +420 596 223 462
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Cetris®

CETRIS® BASIC je cementotřísková 
deska s hladkým přírodním cementově 
šedým povrchem.

Základní rozměr desky je 3 350 x 1 250 mm. 
Desky mají díky svým vlastnostem široké 
uplatnění. Desky BASIC lze na objed-
návku dodat řezané na zákazníkem 
požadovaný rozměr, se zaoblenou nebo 
sraženou hranou pod úhlem 45°, frézo-
vané od tl. desky 12 mm s polodrážkou, 
od tl. desky 16 mm s perem a drážkou. 
Do desek lze rovněž předvrtat otvory.

CETRIS® PD je cementotřísková deska 
opatřená perem a drážkou, nebroušené 
s hladkým povrchem.

cementotřísková deska o rozměru 
1250 x 625 mm (včetně pera) určená pro 
technologie suché podlahy. desky dodává-
me na přání zákazníka i v jiných tloušťkách 
než jsou skladem v praze. desky jsou 

po obvodu opatřeny perem a drážkou 
a jsou určeny ke kladení na nosníky 
nebo k renovaci starých podlah.

DESKY CETRIS® bez povrchové úpravy 
nebo s povrchovou úpravou odolávají vlh-
kosti, vodě a plísním. Jsou mrazuvzdorné 
dle čsn en 1328 a nehořlavé dle normy 
en 13 501–1 je A2–s1, d0. nevýhodou 
však může být vlhkostní dilatace. desky 
mají mnoho variant uplatnění. 

pteJte se nAšich obchodních 
mAnAžerů nA to, co Vás zAJímá.

DODACÍ POŘÁDEK CETRIS®

Název sortimentu Tloušťka (mm)
Rozměry (mm)

1250 x 625 3350 x 1250

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

 12345 Zboží je skladem v Praze a Brně
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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

s t a v e b n í  m a t e r i á l y

Cetris®

CETRIS®

AKUSTIC

BASIC
PD PDB

PROFIL

9

Podpora: +420 596 223 462
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DŘEVOSAN

Impregnační přípravek na ochranu stavebního dřeva v interié-
ru i exteriéru. Spolehlivě chrání dřevo před napadením dřevo-
kaznými houbami (dřevomorka), hmyzem (červotoč, tesařík) 
i plísněmi. Výrobek je určený především pro ošetřování dřeva 
přímo na stavbě.

Název sortimentu Kód sortimentu

Čirý 1l 262271

Zelený 1l 262267

HRANOLY STAVEBNÍ

Průřez (mm)
Délka (mm)

3000 4000 5000 6000

80 x 100 262659 262651 262681

80 x 160 262656 262675

80 x 180 262689

100 x 100 262648 262639 262649

100 x 120 262662 262661

100 x 140 262679

100 x 160 262677 262668 262657

120 x 120 262686 262663

120 x 140 262680

120 x 160 262685

160 x 160 262684 262666 262676

 12345 Zboží je skladem v Praze

s t a v e b n í  m a t e r i á l y

Řezivo stavební
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Řezivo stavební

Název sortimentu Kód sortimentu

Prkno netříděné 25 mm, délka 3000–6000 mm 262638

ŘEZIVO STAVEBNÍ NEOMÍTANÉ

Název sortimentu Kód sortimentu

A-c 19 x 110 x 3000 mm 262563

A-c 19 x 110 x 4000 mm 262560

A-c 24 x 146 x 4000 mm 262574

Fošna omítaná smrk 
31; 40; 45; 52; 60 x 105–205 x 3000–5000 fáz.

i

Hranol smrk 
80 x 80–120 x 3000–5000 mm

i

Hranol smrk 
60 x 120 x 4000–5000 mm

i

PRKNO SUŠENÉ HOBLOVANÉSTŘEŠNÍ LATĚ

Název sortimentu
Průřez 
(mm)

Délka (mm)

3000 4000 5000

Smrk 
30 x 50 262672 262646 262670

40 x 60 262674 262642 262643

Smrk impregnovaný
30 x 50 262667

40 x 60 262645 262683

 12345 Zboží je skladem v Praze i Na objednávku

ŘEZIVO STAVEBNÍ OMÍTANÉ

Název sortimentu Průřez (mm)
Délka (mm)

3000 4000 5000 6000

Prkno tříděné

24 x 90–110 283993

30; 32 x 110–155 283994

24 x 90–130 305364

24 x 120–130 305367

24 x 140–150 305368

Fošna omítaná (SM/JD)

40 x 150–170 308042

40 x 160–180 308048

50 x 100–120 308041 308043 308049

50 x 150–180 308050

50 x 160–180 308044

50 x 190–210 308045

50 x 190–220 308051

50 x 200 308052

60 x 160–180 308046 308047

Kompletní nabídka STAVEBNÍHO ŘEZIVA je z důvodu komplikací při převozech omezena jen pro zákazníky skladu (prodejny) PRAHA. 
V případě zájmu „vzdálenějších“ zákazníků je nutno každou poptávku řešit individuálně s obchodním manažerem (dle regionu).

9
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KVH a BSH (smrk)
Konstrukční masivní dřevo

KVH – NSi (průmyslová kvalita)
třída s 10 dle din 4074.
konstrukční dřevo délkově napojované zubo-
vým spojem, technicky sušené (15 % ± 3 %), 
pravoúhle hoblované a kapované, fasetova-
né, rozměrově i tvarově stabilní, bez nutnosti 
impregnace, v nepohledové kvalitě.

Použití: Konstrukce dřevostaveb (vnitřní 
i obvodové stěny, stropy, podlahy, krov), 
sendvičové panely, rošty předsazených 
fasád, altány, pergoly, zastřešené terasy, 
půdní vestavby.

BSH hranoly vrstvené
Dle třídy pevnosti GL24h konstrukční 

řezivo lepeno vrstvením na sebe a délkově 
nastaveno zubovým spojem. Technicky 
sušené na 12% ±2 %, pravoúhlé, kapo-
vané, měrově i tvarově stabilní. Lepší 
využití v pohledové kvalitě a v interiérech 
u BSH Si než u KVH Si.

Použití: Konstrukční dřevo s možností 
lepení hranolů o velkých rozměrech, 
na velké zatížení. Díky své vlhkosti po su-
šení ideální do interierových prostor. Lepší 
v pohledové kvalitě než KVH Si.

Dodací pořádek KVH
Standardní výrobní délky jsou v délce 
13 m, některé skladové položky 

i v délce 5; 6,5 a 7 m. Jiné položky na po-
ptávku. Na hranolu lze provést 2 hrubé 
řezy pro přepravu, je účtován příplatek 
za přepravní řezy.

Dodací pořádek BSH
Veškeré BSH hranoly jsou na objednání. 
Šíře odstupňována od 60 mm (dále po 
20 mm), výška hranolu od 80 mm (dále po 
20 mm), délky dle poptávky.
Termín dodání 10 dní na pobočku Dé-
mosu v Praze od písemného objednání 
a složení zálohy 50 % ceny.

DODACÍ POŘÁDEK KVH

Šířka 
(mm)

Výška (mm)

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

40 262519 5 m i 5; 13 m 262540 5 m i 5; 13 m 262535 5 m i 5; 13 m i 5; 13 m i 5; 13 m i 5; 13 m

50 i 5; 13 m i 5; 13 m i 5; 13 m i 5; 13 m i 5; 13 m

60 262545 5 m
262541 5 m

262526 13 m 262517 13 m 262521 13 m
262536 5 m

i 5; 13 m 262531 13 m i 5; 13 m 262546 13 m

262543 13 m 262532 13 m

80 262534 5 m 262544 5 m i 5; 13 m i 5; 13 m 262516 13 m i 5; 13 m 262533 13 m i 5; 13 m 262542 13 m

100
262528 5 m 

i 5; 13 m i 5; 13 m
i 5 m

i 5; 13 m
i 5 m

i 5; 13 m 262527 13 m

262523 13 m 262522 13 m 262530 13 m

120
262537 5 m

i 13 m i 5; 13 m i 5; 13 m i 5; 13 m i 5; 13 m 262525 13 m

262520 13 m

140
i 5 m

i 5; 13 m i 5; 13 m 262524 13 m i 13 m

262518 13 m

duo 160 262539 13 m

 12345 Zboží je skladem v Praze i Na objednávku

             Lze dodat půl kusu KVH (z délky 13 m) a to po celé ČR – nutno ale koupit vždy celý kus – 13 m KVH (obě poloviny). Ostatní délky na dotázání. 
KVH rozvážíme po celé ČR v délce max. 7 m. Ve 13 m jen při objednávce celého kamionu.
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Dřevěné 
lišty

POPIS
ukončovací, přechodové a rohové lišty jsou 
logickým doplňkem sortimentu palubek, 
podlah a teras. používají se pro profesionální 
a estetické zakončení obkladů, podlah
a pro zakrytí přechodu mezi dvěma povrchy. 

z naší široké nabídky vybíráme jen několik 
nejprodávanějších profilů. Jsou vyrobeny 
ze smrku a délkově napojované zubovým 
spojem. V naší nabídce jsou i nenapojované 
lišty, madla, nákližky atd. Ve spolupráci 
s našimi dodavateli jsme schopni dodat tento 
sortiment v široké paletě masivních dřevin, 
obalované fólií i dýhované.

EL 2020 c i 199588

HA 1515 c i 199591

HO 2525 c i 199593

P 3004 c i 199624

EL 3030 c i 199589

HA 2020 c i 199592

HOO 3030 c i 199594

P 3408 c i 114318

EL 4040 c i 199590

HO 1717 c i 169947

S 2709 c i 118092

P 3520 c i 199625

i Na objednávku

Podpora: +420 596 223 450

9
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Palubky

PALUBKY
masivní dřevo a další přírodní materiály 
na bázi dřeva mají i přes nástup moderních 
trendů své stálé místo v interiéru i exteriéru 
(nejen) našich domů, chat či bytů. kromě 
klasického nábytku z masivního dřeva jsou 
stále v oblibě dřevěné obklady neboli 
palubky.

palubky v interiéru mají dvojí základní využití:
1) na obklady stěn a stropů – nejpoužívaněj-

ší jsou palubky profilu kLAsik 
(a tAtrAn).

2) jako podlahová krytina, tzv. palubky 
podLAhoVÉ.

obě varianty se vyrábí frézováním nej-
častěji jehličnatého dřeva, vysušeného 
na 10 % ±2 % pro obklady a 12 % ±2 % 
pro podlahy. 

V exteriéru se používají obkladové a fasá-
dní palubky pro obklady stěn, štítů budov 
a na terasy. Vyrábějí se stejným způsobem 
jako interiérové palubky, jen s rozdílem,
že materiál je vysušen na 16 % ±2 %.
před vlastní montáží musí být palubky 
„AkLimAtizoVány“ v prostoru kde 
budou instalovány. délka aklimatizace se 
mění s roční dobou a vzdušnou vlhkostí 
a taktéž závisí na tloušťce palubky. zpravidla 

trvá 1–2 týdny (minimálně však 5 dnů).  
u montáže palubek ve venkovním prostředí 
je nutno počítat s tím, že palubky vlivem 
vlhkosti zvětší svůj objem. nedorážejte pro-
to palubky natěsno k sobě – zanechejte 
dostatečné spáry, aby mohly dilatovat.

VLASTNOSTI PALUBEK:
 tlumí hluk
 zateplují prostor
 působí jako estetický doplněk
 chrání stěny proti vlhkosti a poškození
 umožňují několikerou renovaci
 hygienické a vhodné pro alergiky

Rozměry (mm) Kód sortimentu

3000 x 96 x 12,5 318627

4000 x 96 x 12,5 318625

5000 x 96 x 12,5 318626*

3000 x 121 x 15 318630

4000 x 121 x 15 318628

5000 x 121 x 15 318629*

4000 x 96 x 19 318634

4000 x 96 x 19 oboustranně hladká 318635

3000 x 121 x 19 318633

4000/ x 121 x 19 318631

 5000 x 121 x 19 318632*

Rozměry (mm) Kód sortimentu

4000 x 96 x 12,5 i 292956

5000 x 96 x 12,5 i 217205

4000 x 121 x 15 i 292958

5000 x 121 x 15 i 292957

4000 x 121 x 19 i 292960

5000 x 121 x 19 i 292959

Palubky v profilech TATRAN jsou skladem na centrálním skladě na Slovensku. 
Informace ohledně dodacích podmínek na dotázání.

Profil KLASIK Profil TATRAN

PALUBKY OBKLADOVÉ SMRK kvalita A/B

12345 Zboží je skladem 
ve všech skladech

 12345 Zboží je skladem 
v Praze a Brně

 12345* Zboží je skladem 
v Praze

i Na objednávku
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Palubky

SMRK

Rozměry (mm) Kód sortimentu

4000 x 146 x 24 315140

5000 x 146 x 24 315141*

4000 x 146 x 28 318639

5000 x 146 x 28 318640*

Název sortimentu Kód sortimentu

Podkladová lať smrk 3000 x 45 x 19 mm 311465

Spona č. 3 80323

Spona č. 4 80322

Spona č. 5 80321

Lišta rohová smrk 34 x 34 mm 262551

Lišta smrk  17 x 27 x 2500 mm 262553

BOROVIcE

Rozměry (mm) Kód sortimentu

4000 x 146 x 27 s mikrofází 318641

5000 x 146 x 27 s mikrofází 318642*

Rozšířenou nabídku ukončovacích, přechodových a rohových lišt najdete na str. 9.20.

PODLAHOVÁ Palubka

PALUBKY PODLAHOVÉ kvalita A/B

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PALUBKÁM

PODLAHOVÁ Palubka s mikrofází

12345 Zboží je skladem 
ve všech skladech

 12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně, 
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

 12345 Zboží je skladem 
v Praze a Brně

 12345* Zboží je skladem 
v Praze

9
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Terasy – modřín sibiřský

... dřevěné terasy jsou nejpřírodnějším 
spojením mezi domem a zahradou  
– 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 pohodl-
ný výstup vám umožní neustálé spojení 
s vaší zahradou.

MODŘÍN SIBIŘSKý (lat. Larix sibirica)
Nejrozšířenějšími jehličnatými lesy 
na světě jsou lesy modřínové – a nejvý-
znamnějším druhem světlé jehličnaté ta-
jgy je modřín sibiřský. Platí to především 
pro oblasti Západosibiřské nížiny, která 
je zároveň těžištěm jeho rozšíření. Tento 
druh však vystupuje až po alpínskou hra-
nici lesů v horách. Jen v Ruské federaci – 
především na Sibiři zaujímají lesy 
s modříny ca. 264 mil. ha, což je kolem 
38 % plochy tamějších lesů. Stromy na 
Sibiři dosahují výšky až 40 m a stáří 
cca 400 let. Roste téměř od hladiny moře 
až po 2 250 m n. m., nejvýše vystupuje 
v Altaji (až 3 700 m n. m.). Modřín sibiřský 
zasahuje také do Evropy, vyskytuje se na 
jihovýchodním okraji Bílého moře až téměř 
po okraj Oněžského jezera. Další výskyt je 
na východu Asie až po jezero Bajkal, 
na jihovýchodě a v Mongolsku. Jeho výskyt 
je tedy od jižních asijských hranic bývalého 
SSSR až po severní hranice lesotundry.

Popis: Bělové dřevo nažloutle bílé až na-
červenale bílé, jádrové dřevo načervenale 
hnědé až tmavě červeno hnědé, tmavne. 
Při silném slunečním ohřátí může vytékat 
pryskyřice. Hustota dřeva: ca. 650 kg/m³.

Použití: na okna, dveře, použitelný také 
jako vrstvené dřevo, na zahradní nábytek, 
parkety, podlahy a fasády.

OBOUSTRANNĚ HLADKÉ
– na objednávku.
Rozměry: 28 x 120 mm.
Délka: od 2,1 m (po 30 cm+) do 4,8 m.

HRUBÁ/jEMNÁ DRÁŽKA
– na objednávku.
Rozměry: 27 x 145 mm.
Délka: od 2,7 m (po 30 cm+) do 4 m.

OBOUSTRANNĚ HLADKÉ
– na objednávku.
Rozměr: 28 x 145 mm.
Délka: od 3 m (po 30 cm+) do 4 m.

modřín sibiřský

Moci jít naboso 
zevnitř ven  
je krásný pocit ...

Rozměry (mm) Kód sortimentu

Prkno 27 x 145 x 3600 J/HR 272234

Prkno 27 x 145 x 3900 J/HR 234350

Hranol 45 x 70 x 4000 (pod terasová prkna) 272235

DODACÍ POŘÁDEK MODŘÍN SIBIŘSKý

Terasa Massaranduba

 12345 Zboží je skladem 
v Praze a Brně

V průběhu roku možný přechod na tlloušťku 24 mm (z tloušťky 27 mm) a provedení J/J (z J/HR).
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Terasy – „exotika“

BANGKIRAI
U Bangkirai Yellow Balau (Shorea laevis) 
se jedná o stromy, které pocházejí z ná-
sledujících asijských zemí: Indie, Pákis-
tán, Srí Lanka, Barma, Thajsko, Laos, 
Vietnam, Kambodža, Malajsie, Filipíny 
a Indonésie.

Popis
Terasy z dřeviny Bangkirai dodáváme 
vzduchosuché s vlhkostí do 25 %. Jádrové 
dřevo má v čerstvém stavu žlutohnědý 
až nazelenalý vzhled, často ale ztmavne 
v olivově hnědou. Barevné rozdíly mezi 
jednotlivými prkny jsou přirozené a ob-
vyklé. Jako jedno z nejodolnějších dřev 
vykazuje jádrové dřevo, které se ne vždy 
zbaví světlejší běli, vysokou odolnost proti 
plísni a hmyzu. Letokruhy nejsou znatelné, 
suché dřevo je bez zápachu. Ve dřevě se 
mohou vyskytnout otvory od hmyzu, které 
však neovlivňují trvanlivost a statické vlast-
nosti. Dřevo je velmi tvrdé a má dlouhou 
životnost díky vysoké hustotě a obsaženým 
látkám. Tyto olejnaté obsažené látky mo-
hou být během první fáze vystavení pově-
trnostním podmínkám vyplaveny deštěm. 
Z toho důvodu musí být dřevo umístěné 
na terasách či balkonech použito tak, aby 
voda stékající ze dřeva byla odvedena 

okapy a dešťovými žlaby. Plocha terasy by 
se měla upravit olejem cca. 2 měsíce 
po pokládce, kdy dojde k přirozenému 
úbytku olejnatých látek z povrchu dřeva. 
Bez provedeného ošetření zůstává dřevo 
bez újmy a časem se vytvoří na povrchu 
dřeva šedostříbrná patina. S terasovým ole-
jem OSMO COLOR na Bangkirai můžete 
dřevo na dlouhou dobu opticky zhodnotit. 
Pro správnou funkčnost terasy je bezpod-
mínečně nutné dodržet základní pravidla 
pro pokládku dřevěných teras a vytvoření 
dostatečně stabilní podkladní konstrukce. 
Pro podkladní konstrukci má být kvůli 
rovnoměrnému nabobtnání a smršťování 
použito pouze dřevo stejné nebo podobné 
hustoty jako dřevo pochozí. Pro správnou 
údržbu a čištění  vyžádejte od našich pro-
dejců technické podmínky a pokyny 
na údržbu terasových prken. 
Hustota dřeva: 850–1 155 kg/m³.

Použití
Dřevo Bangkirai má vysoké hodnoty 
pevnosti. Podle svých technických vlast-
ností nachází použití jako dýha, parkety, 
konstrukční dřevo u vodních staveb, jako 
prahy, na podlahy i na nábytek. Povrcho-
vá úprava: možno bez PÚ – dřevo získá 
šedostříbrný odstín.

jEMNÁ DRÁŽKA – na objednávku.
Rozměr: 25 x 145 mm.
Délka: od 2,1 m (po 30 cm+) do 4,8 m.

HRANOL POD TERASY (ExOTICKÉ 
DŘEVINY) – na objednávku.
Rozměr: 45 x 70 mm.
Délka: od 2,1 m (po 30 cm+) do 4,8 m.

HRANOL BANGKIRAI pod terasy nebo 
na pergoly čtyřstranně vroubkovaný
– na objednávku..
Rozměr: 90 x 90 mm.
Délka: od 3 m (po 30 cm+) do 4,8 m.

MASSARANDUBA
(lat. Manilkara bidentara) 
Malý až střední strom pochází ze severový-
chodní Brazílie a Guyany.

Popis: 
Mimořádně jemné, rovnoměrně struktu-
rované a rovně rostlé dřevo má purpurově 
červenohnědou barvu s různými odstíny. 
Barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny 
jsou přirozené a obvyklé. Ve dřevě se 
mohou vyskytnout otvory od hmyzu, které 
však neovlivňují trvanlivost a statické vlast-
nosti. Dřevo je velmi tvrdé a má dlouhou 
životnost díky vysoké hustotě a obsaženým 
látkám. Tyto olejnaté obsažené látky mo-
hou být během první fáze vystavení pově-
trnostním podmínkám vyplaveny deštěm. 
Z toho důvodu musí být dřevo umístěné 
na terasách či balkonech použito tak, aby 
voda stékající ze dřeva byla odvedena 
okapy a dešťovými žlaby. Plocha terasy by 
se měla upravit olejem cca. 2 měsíce 
po pokládce, kdy dojde k přirozenému 

úbytku olejnatých látek z povrchu dřeva. 
Bez provedeného ošetření zůstává dřevo 
bez újmy a časem se vytvoří na povrchu 
dřeva šedo – stříbrná patina. S terasovým 
olejem OSMO COLOR na Massarandubu 
můžete dřevo na dlouhou dobu opticky 
zhodnotit. Pro správnou funkčnost terasy 
je bezpodmínečně nutné dodržet základní 
pravidla pro pokládku dřevěných teras a 
vytvoření dostatečně stabilní podkladní 
konstrukce. Pro podkladní konstrukci 
má být kvůli rovnoměrnému nabobtnání 
a smršťování použito pouze dřevo stejné 
nebo podobné hustoty jako dřevo pochozí. 
Pro správnou údržbu a čištění si vyžádejte 
od našich prodejců technické podmínky a 
pokyny na údržbu terasových prken.

Použití:
Technické vlastnosti odpovídají ve velké 
míře vlastnostem bangkirai. Používá se 
jako dýha, parkety, konstrukční dřevo, 
u vodních staveb, jako prahy, na podlahy 
a jako sedací nábytek.

jEMNÁ DRÁŽKA – na objednávku.
Rozměry: 25 x 145 mm.
Délka: od 2,1 m (po 30 cm +) do 4,8 m.
Rozměry: 21 x 145 mm.
Délka: od 2,1 m (po 30 cm +) do 4,8 m.
Hustota: cca 1 100 kg/m3.

bangkirai

massaranduba

9
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Terasy – „exotika“

MERBAU (lat. Intsia Bijuga)
dřevo se vyskytuje v Jihovýchodní Asii, 
zejména indonésii, Vietnamu, thajsku a ma-
lajsii v oblastech blízko pobřeží a ve vyšších 
polohách do 400 m n. m.

Popis
terasy z dřeviny merbau dodáváme 
vzduchosuché s vlhkostí ca. 20 %. Jádrové 
dřevo je hnědošedé až tmavě červenohně-
dé s různými odstíny. barevné rozdíly mezi 
jednotlivými prkny jsou přirozené a obvyk-
lé. Jádrové dřevo, které se ne vždy zbaví 
světlejší běli, vykazuje vysokou odolnost 
vůči plísni a hmyzu. Letokruhy nejsou 
znatelné, suché dřevo je bez zápachu. 
Ve dřevu, které je vystaveno venkovnímu 
prostředí může docházet k drobným prask-
linkám a trhlinám na koncích prken, což 
je způsobeno střídáním relativní vlhkosti 
vzduchu. toto dřevo obsahuje vysoký ob-
sah pryskyřice, která se projevuje výskytem 
zlatavě žlutým žilkováním. dřevo je velmi 
tvrdé a má dlouhou životnost díky vysoké 
hustotě a obsaženým látkám. tyto olejnaté 
obsažené látky mohou být během první 

fáze vystavení povětrnostním podmínkám 
vyplaveny deštěm. z toho důvodu musí být 
dřevo umístěné na terasách či balkonech 
použito tak, aby voda stékající ze dřeva 
byla odvedena okapy a dešťovými žlaby. 
plocha terasy by se měla upravit olejem 
cca. 2 měsíce po pokládce, kdy dojde 
k přirozenému úbytku olejnatých látek 
z povrchu dřeva. bez provedeného ošet-
ření zůstává dřevo bez újmy a na povrchu 
se vytvoří šedostříbrná patina. s terasovým 
olejem osmo coLor bezbarvým nebo 
bangkirai olejem můžete dřevo na dlouhou 
dobu zhodnotit. pro správnou funkčnost 
terasy je bezpodmínečně nutné dodržet 
základní pravidla pro pokládku dřevě-
ných teras a vytvoření dostatečně stabilní 
konstrukce. pro podkladní konstrukci 
má být kvůli rovnoměrnému nabobtnání 
a smršťování použito pouze dřevo stejné 
nebo podobné hustoty jako dřevo pochozí. 
pro správnou údržbu a čištění věnujte 
pozornost pokynům k údržbě terasových 
prken.

hustota dřeva: 850–1100 kg/m³.

Použití
dřevo merbau má vysoké hodnoty pevnosti. 
kromě dřeva na terasy se v exteriéru používá 
u vodních staveb a jako konstrukční dřevo 
v interiéru na výrobu hodnotných masivních 
podlah a na nábytek.

Jemná drážka – na objednávku.
rozměr: 25 x 145 mm.
délka: od 2,1 m (po 30 cm+) do 4,8 m.

Oboustranně hladké – na objednávku.
rozměr: 22 x 140 mm.
délka: od 1,2 m (po 30 cm+) do 4,8 m.

merbau

Terasa Merbau
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Terasy – „exotika“

GARAPA (lat. Apuleia leiocarpa )
Garapa dřevo nazývané taky jako brazil-
ský jasan je listnatá dřevina s vysokou 
trvanlivostí. Garapa pochází převážně 
z Jižní Ameriky z Brazílie.

Popis
Dřevo Garapa je světle žlutohnědé dřevo, 
které na vzduchu na povrchu částeč-
ně tmavne na středně hnědou barvu. 
Garapa má převážně přímé vláknění. 
Garapa má hustotu po vysušení od 800 
do 1 000 kg/m3, průměrně 900 kg/m3. 
Suší se pomalu a při použití má dobrou 
stabilitu. Barevné rozdíly mezi jednotli-
vými prkny jsou přirozené, nejsou však 
silně markantní. Dřevo je velmi tvrdé 
a má dlouhou životnost díky vysoké 
hustotě a vysokému obsahu ve dřevě 
obsažených látek. Ty mohou zpomalo-
vat schnutí a zamezovat dostatečnému 
přilnutí barvy. Proto je velmi vhodné 
dřevo Garapa před první úpravou nechat 
min. 2–3 měsíce zvětrat.

S terasovým olejem OSMO COLOR na 
Garapa č. 013 můžete dřevo na dlouhou 
dobu opticky zhodnotit. Při aplikaci nátě-
ru postupujte přesně dle pokynů uvede-
ných na obalu. Pro správnou funkčnost 
terasy je bezpodmínečně nutné dodržet 
základní pravidla pro pokládku dřevě-
ných teras a vytvoření dostatečné stabilní 
podkladní konstrukce. Pro správnou 
údržbu a čištění si vyžádejte od našich 
prodejců technické podmínky a pokyny 
na údržbu terasových prken. Dřevo Gara-
pa je velmi trvanlivé.

Použití
Garapa si rozhodně zasluhuje svoji 
skvělou pověst, kterou mu vynesla jeho 
pevnost a trvanlivost, stabilita v proměnli-
vých atmosférických podmínkách 
a vynikající dekorativní vzhled. Široké 
možnosti využití zahrnují výrobu venkov-
ních teras, stavbu lodních palub, zábradlí 
a trupů lodí. Je také používána v truhlaři-
ně na schodiště a obklady, v docích 

a přístavech na mola apod. a na zahradní 
nábytek. Hustota dřeva: ca. 900 kg/m3.

jemná/hrubá drážka (obě strany pohle-
dové) – na objednávku.
Rozměr: 25 x 145 mm.
Délka: 2,1 m (po 30 cm+) do 5,8 m.

Oboustranně hladké – na objednávku.
Rozměr: 22 x 140 mm.
Délka: 2,1 m (po 30 cm+) do 5,8 m.

Terasa Garapa

Terasa Garapa
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Terasy ThermoWood
(thermo dřevo – borovice)

Jde o jedinečný produkt svého druhu, je-
hož vznik umožňuje revoluční technologie 
tepelné úpravy dřeva. produkty zpracované 
touto technologií umožňují úspěšné použití 
vstupních dřevěných materiálů s tím, 
že jejich následné užitné vlastnosti a pro-
dloužená doba životnosti je staví na úroveň 
tropických dřevin.

Hlavní surovinou použitou při výrobě je 
skandinávská borovice. Výrobce pečlivě 
vybírá nejvhodnější dřevo, které je ná-
sledně ošetřeno tepelnou modifikací 
za využití vysokých teplot (proces tepel-
né modifikace využívá teplo v teplotním 
rozsahu 190–212 °C) a páry. Podle délky 
a intenzity tepelného ošetření dochází 
u dřeva ke změnám jeho barvy. Tepelně 
upravené neboli modifikované dřevo 
získává až tmavě hnědý karamelový od-
stín, a to v celém svém průřezu. Finální 
výrobky jsou zcela přírodní a neobsahují 
žádné chemické přísady. Tepelná mo-
difikace zlepšuje vlastnosti dřeva, čímž 
zvětšuje rozsah aplikací, kde lze dřevo 
použít.

Výsledek tepelného ošetření: odolné 
a pevné dřevo
Vzhledem k rozkladu hemicelulózy (řetěz-
ce glukózy) neobsahuje dřevo výživnou 

látku, která by podporovala dřevokazné 
houby (komo). po ošetření se vlhkost 
dřeva sníží na 4–6 %. zpětné vstřebání 
vody je obtížné, a tak se výrazně zlepší 
rozměrová stabilita dřeva a jeho izolační 
vlastnosti (+25 %). Je odstraněna nebo 
vysušena pryskyřice; nehrozí tedy riziko 
jejího uvolňování do povrchu dřeva. Jsou 
vyloučeny škodlivé emise, jako například 
formaldehydy, a tak je dřevo čisté a bez-
pečné,a to jak při venkovním použití, tak při 
použití v interiéru. zničení bakterií zaručuje 
sterilitu materiálu.

Tepelně zpracované neboli modifikované 
dřevo je vhodné k veškerému použití jak 
v exteriéru, tak i v extrémně vlhkém inte-
riérovém prostředí. Profily se běžně pou-
žívají na exteriérové obklady a opláštění 
stěn budov, terasové a bazénové rošty, 
materiál pro výrobu zahradního nábytku 
a dále na veškeré exteriérové konstruk-
ce. V interiérech se profily využívají jako 
obklady vnitřních stěn saun, na výrobu 
saunového nábytku, vybavení a zázemí 
wellness center, parních lázní a také 
vnitřních bazénů.

ThermoWood

neboli Thermo dřevo je 
synonymem pro ekologické, 
odolné a rozměrově stálé 
dřevo.
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Terasy ThermoWood 

(thermo dřevo – borovice)

Ošetření povrchu při použití ve ven-
kovním prostředí:
zabarvení povrchu lze zachovat ošetřením 
vhodně pigmentovanými oleji na dřevo, 
vosky, dřevo ochraňujícími prostředky, laky 
nebo barvami s ochranou proti uV záření. 
povrch lze ošetřit buď před upevněním, či 
těsně po něm, a to pouze tenkou vrstvou. 
nadbytečné množství nanášené látky je 
třeba odstranit. Je nutné dodržovat dopo-
ručení výrobce.

s odstupem životnosti povrch materiálu 
zešedne (získá patinu) a začne drobně 
praskat. tomuto přirozenému procesu stár-
nutí dřeva zabráníte pouze tím, že omezíte 
působení uV záření a povětrnostních vlivů. 
pokud chcete udržet jeho líbivý karame-
lový vzhled, opatřete výrobky z materiálu 
povrchovou úpravou. zvláštní pozornost 
je potřeba věnovat koncovým plochám 
(čelům).

ošetření povrchu je vhodné podle potřeby 
opakovat. tato potřeba se mění v závislosti 
na podnebí, míře použití a stupni vystavení 
uV záření. u neošetřeného dřeva natřené-
ho barvou je interval údržby přibližně 5 let. 
u tepelně upraveného dřeva je interval 
údržby při nátěru barvou až třikrát delší 
než obvykle. použitím těchto stabilnějších 
materiálů lze proto významně ušetřit 
na následné obnově i obnovovacích nátě-
rech fasádních obkladů a teras.

ThermoWood borovice
Pohledová strana – hladká 

(oboustranně hladké)
Rozměry: 26 x 117 mm, 

dl. 3 – 5,10 m po 30 cm +

ThermoWood borovice
Pohledová strana – hladká 

(oboustranně hladké)
Rozměry: 26 x 140 mm, 

dl. 3 – 5,10 m po 30 cm +

ThermoWood borovice
Pohledová strana – jemná drážka

Rozměry: 26 x 140 mm, 
dl. 3 – 5,10 m po 30 cm +

ThermoWood borovice – hranol 
pod terasy

Rozměry: 42 x 68 mm, 
dl. 3 – 4,2 m po 30 cm +

ZÁKLADNÍ PROFILY

Terasa ThermoWood borovice

Rozšířená nabídka profilů: str. 9.29–9.30
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Terasové a bazénové profily 
ThermoWood®

V současné době má velkou oblibu použití 
thermoWood® pro podlahy balkónů, te-
ras, zahradních chodníčků a přechodo-
vých lávek. Vzhledem ke svým vlastnos-
tem, získaným tepelnou úpravou, jsou 
k tomuto účelu velmi vhodné terasové 
profily thermoWood® tepelně upravené 
ve třídě thermo-d. terasové profily jsou 
rozděleny do dvou skupin, které se liší 
způsobem uchycení k podkladu.

Uchycení terasových profilů 
ThermoWood® pomocí T-klipů: pro zlep-
šení výsledného vzhledu terasy byl vyvinut 
speciální t-klip, který umožňuje provádět 
montáž bez nutnosti nežádoucí perfora-
ce deckingu, 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 osovou 
vzdálenost maximálně 450 mm. krajní pro-
fil musí být přikotven do každého podklad-
ního hranolu nerezovými 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 ka-
ždého podkladního hranolu. V okrajích 
u obvodových zdí musí být ponechána 
dilatační mezera minimálně 6 mm a 4 mm 
u příčného spoje.

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

14

R2

16

10
,5

10
,5

92

2652

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 92 mm)
s bočními úchyty

LunaDeck 2 (26 x 117 mm)
s bočními úchyty

AntiSlip (26 x 117 mm)
s bočními úchyty
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Terasové a bazénové profily 
ThermoWood®

Uchycení terasových profilů 
ThermoWood® pomocí vrutů:
k montáži terasových profilů, které je nutné 
kotvit skrze profil pomocí vrutů, doporuču-
jeme použití nerezových vrutů, které nezpů-
sobí znečištění materiálu 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 vzdále-
nost maximálně 450 mm. každý profil musí 
být přikotven do každého podkladního 
hranolu minimálně 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 dilatační mezera 
minimálně 6 mm a mezi profily minimálně 
4 mm – podélně i příčně.

Montáž terasy pomocí T-klipů – montážní návod

Terasové profily
Thermowood

LD2 26 x 92 mm 
s bočním úchytem

LD2 26 x 117 mm 
s bočním úchytem

AntiSlip 26 x 117 mm 
s bočním úchytem

LD2 26 x 92 mm 
bez úchytu

LD2 26 x 117 mm 
bez úchytu

AS 26 x 140 mm
zadní strana rýhovaná

Počet bm/m2 101) 8,21) 8,21) 102) 8,22) 6,92)

Standardní skladová 
délka3): (v metrech4))

3 a 4,2
3; 3,3; 3,6; 3,9; 
4,2; 4,5; 4,8

3 a 4,2 3 a 4,2 3 a 4,2 3 a 4,2

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.

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

14

R2

92

262

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 
rýhovaná

LunaDeck 2 (26 x 92 mm)
bez úchytu

LunaDeck 2 (26 x 117 mm)
bez úchytu

AntiSlip (26 x 140 mm)
zadní strana rýhovaná

9
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GRAND MASSIVE
Plný profil s reliéfem dřeva

TERASY NOVÉ GENERACE
Desky PERWOOD jsou výrobkem nejvyš-
ší 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 dřevoplas-
tovými deskami mimořádně přirozeně 
a stylově.

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

Pokud hledáte způsob, jak má terasa 
podtrhnout výjimečný ráz vašeho domu 
a zároveň se nezničit během divokých 
dětských her nebo bujaré zahradní osla-
vy, vyberte si desky PERWOOD.

HOME 1 / HOME 2
Komorový profil

MASSIVE
Plný profil drážkovaný

HOME 1 / HOME 2

147

28

MASSIVE
161

157

21

GRAND MASSIVE 161

157

21

TECHNICKÉ INFORMACE

BAREVNÉ ODSTÍNY

SLONOVÁ KOST TMAVÝ KAŠTAN

CIHLA

SVĚTLÝ DUB

ŠEDÝ KÁMEN

TŘEŠEŇ

EBEN

s t a v e b n í  m a t e r i á l y

Terasy WPC (dřevo plast)
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Desky PERWOOD se snadno udržují 
a zajišťují úplné uživatelské pohodlí. 
Na rozdíl od tradičních dřevěných desek 
nevyžadují impregnaci, olejování, brouše-
ní, ani jiné drahé a pracné zákroky 
při údržbě. 

Díky vysoké odolnosti vůči vodě, nečis-
totám, poškozením a škrábancům jsou 
terasové desky WPC ideálním řešením 
pro terasy, okraje bazénů nebo můstky.

Absence třísek a neklouzavost předsta-
vují dvě velmi důležité vlastnosti desek 
PERWOOD, díky kterým je chůze nabo-
so po nich zcela bezpečná.

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 58 x 15 x 7 mm, 
v sedmi barevných odstínech

Montážní klipy
Jednoduchý (vlevo): 16 x 10 x 28 mm

Dvojitý (vpravo): 25 x 11 x 28 mm

Pryžová podložka

SKLADEM U VýROBCE – krátký 
termín dodání!

 prkna v délce 4 m v odstínech 
tm. kaštan, šedý kámen, třešeň 
a světlý dub

 plotovky v délce 4 m v odstínech 
tm. kaštan, šedý kámen, třešeň 
a světlý dub

 možnost výroby různých délek prken 
i plotovek dle přání zákazníka

s t a v e b n í  m a t e r i á l y

Terasy WPC – příslušenství

9
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PLOTOVKY 21. STOLETÍ
SPOLEHLIVOST. TRVANLIVOST.
ODOLNOST.

Plot tvoří velmi důležitou část domu, 
která rozhoduje o jeho vzhledu a stylu 
– za tímto účelem byly vytvořeny plotovky 
PERWOOD. Plot vyrobený z plotovek 
WPC se vyznačuje nezvyklou životností, 
což zaručuje spolehlivost a hezký vzhled 
po řadu let.

Kompozitní materiály z nichž se vyrábí 
výrobky PERWOOD spojují přirozenost 
dřeva a solidnost umělých hmot nové ge-
nerace. Díky takovému spojení lze desky 
a plotovky používat 365 dnů v roce bez 
nutnosti pravidelné údržby. 

Výrobky PERWOOD se osvědčují 
za každých atmosférických podmínek, 
nepodléhají rozkladu, jsou odolné vůči 
dřevokaznému hmyzu, houbám 
a plísním.

Plotovky PERWOOD jsou dostupné 
ve stejných sedmi barvách jako terasové 
desky.

HOME broušené
Šíře 120 mm

HOME emboss
Šíře 120 mm

MASSIVE broušené
Šíře 90 mm

MASSIVE emboss
Šíře 90 mm

HOME
MASSIVE / GRAND 

MASSIVE
PP 90 PP 120

Rozměry (mm) 147 x 28 161 x 21 90 x 15 120 x 15

Váha (kg/mb) 2,8 3,8/4,1 1,9 1,9

Složení 50 % dřevní moučka, 50 % PVc

Druh profilu komorová plná plná komorová

Barevné odstíny

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Krytka pro plotovku
120 x 15 mm, černý odstín

SKLADEM U VýROBCE – krátký 
termín dodání!

 prkna v délce 4 m v odstínech 
tm. kaštan, šedý kámen, třešeň 
a světlý dub

 plotovky v délce 4 m v odstínech 
tm. kaštan, šedý kámen, třešeň 
a světlý dub

 možnost výroby různých délek prken 
i plotovek dle přání zákazníka

s t a v e b n í  m a t e r i á l y

Plotovky WPC
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Hobra

HOBRA
je měkká dřevovláknitá deska vyrobená z lignocelulózových 
vláken (s objemovou hmotností do 350 kg/m3) lisovaných bez 
lepidla – soudržnost desky je zajištěna slisováním a zplstnatěním 
vláken jejich přirozenou lepivostí.

Pro své výborné izolační vlastnosti se užívá jako hluboká a kro-
čejová izolace (podlahy, dveře), stejně jako proklady pro balení 
skla apod.

Další informace najdete 
na str. 3.14

9
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s t a v e b n í  m a t e r i á l y

Parapety

PARAPETY
Dřevotřísková deska na bázi dřeva typu 
P3 vyrobená ze tří vrstev dřevěných 
třísek, lepených pryskyřicí za vysokého 
tlaku a teploty opracovaná vysokotlakým 
laminátem.

Klasifikace: EN 312; EN 438.
Emisní třída: E1 (EN 120).
Oblast použití: použití v privátních 
i komerčních prostorách.

VLASTNOSTI:
 desky pro interiérové vybavení, použití 

ve vlhkém prostředí
 odolnost vůči oděru, nárazu, teplotě 

a poškrábání
 snadná údržba

Rozměry (mm) Kód sortimentu

101 PE bílá 4100 x 200 x 16-40 profil G 199153

101 PE bílá 4100 x 250 x 16-40 profil G 199154

101 PE bílá 4100 x 300 x 16-40 profil G 199155

101 PE bílá 4100 x 400 x 16-40 profil G 199156

Krytka oboustranná bílá 600 mm 63131

SKLADOVÁ KOLEKCE DÉMOS

 12345 Zboží je skladem 
v Praze a Brně
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Parapety řezané na míru

Základem parapetní desky je nosič, který 
se vyrábí z 16 mm voděodolné DTD 
desky. Předností parapetu je, že základní 
nosná deska je silná 16 mm, ale nos 
parapetu je zesílen a vyrábí se z 25 mm 
DTD. Tento profil je již řadu let osvědčen 
a zlepšuje tvarovou stabilitu a tuhost 
celého výrobku.

Povrch parapetní desky tvoří vysoce 
oděruvzdorný laminát CPL/HPL, který 
se používá běžně na pracovní desky a je 
dodáván předními výrobci laminátu v Ev-
ropě. Laminát je stálobarevný a odolný 
proti UV záření, běžným domácím chemi-
káliím, vařící vodě a vysokým teplotám.

DTD Parapety nabízíme v 16 základních 
dekorech. Díky této široké kolekci, která 
obsahuje UNI barvy (bílá, šedá) i imitace 
kamene a masivu, se dají dobře sladit jak 
s interiérem, tak s okny vašeho domova.

Na zadní straně parapetu je nalepena na-
žehlovací hrana. Ze spodní strany je na-
lisován speciální impregnovaný protitah, 
který slouží k zabránění vzlínání vlhkosti, 
a to především v novostavbách.

TECHNICKÉ INFORMACE:

ROZMĚRY
Délka:
STANDARD dekory 5 350 mm (Bílá, Šedý 
mramor), 4 050 mm (ostatní dekory).
TRENDY dekory 3 650 mm.

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

h

s
v

t

profil 200

r

r

VLASTNOSTI A VýHODY:
 vynikající stálost barev jednotlivých 

dekorů 
 vysoká pevnost a tuhost nosného materi-

álu i při vyšším zatížení (např. mytí oken)

 dlouhá životnost
 mechanická odolnost vrchního laminátu 
 vlhkuodolné provedení
 malá tepelná roztažnost
 odolnost vůči chemikáliím běžně pou-

žívaným v domácnosti
 díky nosu překryje spáru mezi omítkou 

a parapetem

Na spodní straně parapetu je použit 
velmi kvalitní vlhkuodolný impregnova-
ný materiál – protitah. Jeho vlastnosti 
umožňují snadné a kvalitní opracování 
a výrazně vyšší přilnavost k montážním 
materiálům.

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.

9
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s t a v e b n í  m a t e r i á l y

Parapety řezané na míru

0409 Washington 5006 Condotti 7680 Ořech rustikální

3045 Olše 3052 Tmavý dub 3053 Mahagon

0126 Bílá 0225 Aluminium 1032 Šedá UNI
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Parapety řezané na míru

3055 Javor 3061 Třešeň 3066 Buk

3072 Světlý dub 3080 Ořech tmavý 3095 Zlatý dub

5038 Onyx

4109 Antracit 5024 Šedý mramor 5032 Kraket

9
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Dveře

Nosné desky
EUROLIGHT, 

DTS AIRMAXX
str. 9.40

Dveřní těsnění
katalog kování 

str. 4.141–4.142

Výplňové materiály
Homalight, Lněná deska 

NATURA, DTDS děrovaná
str. 9.40

Dveřní laťovka
s MDF povrchem

str. 9.40

Dveřní pláště s finish fólií, 
s lamino povrchem, microlamináty

str. 9.41–9.42

Bezfalcové kování
katalog kování 

str. 4.127–4.134

Větrací mřížky
katalog kování 

str. 15.3

Dveřní závěsy
katalog kování 

str. 4.135–4.136

Zámky
 katalog kování 
str. 4.137–4.141

Doplňky pro montáž
najdete v kapitole 14

Kliky
katalog kování 

str. 4.143–4.157

s t a v e b n í  m a t e r i á l y

Materiály použitelné pro výrobu 
dveří a zárubní
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Materiály použitelné pro výrobu 
dveří a zárubní

Název sortimentu Kód sortimentu

DTDS EGGER P2 2800 x 2100 x 3 mm 01011

DTDS EGGER P2 2800 x 2100 x 4 mm 01012

DTDS EGGER P2 2800 x 2100 x 5 mm 01013

DTDS EGGER P2 2800 x 2100 x 6 mm 165833

MDFS (HDF) 2800 x 2070 x 5 mm 00607

DODACÍ POŘÁDEK TENKÉ SUROVÉ DESKY

Název sortimentu Kód sortimentu

MDFS Homalight 200 kg/m3 2440 x 1220 x 31 mm i 259700 

MDFS Homalight 200 kg/m3 2440 x 1220 x 33 mm 206160

MDFS Homalight 200 kg/m3 2440 x 1220 x 34 mm i 259701

DTDS děrovaná RT7 800 x 1888 x 32 mm 223457

DTDS děrovaná RT8 800 x 1888 x 33 mm 109920

DODACÍ POŘÁDEK VýPLňOVÉ MATERIÁLY

Název sortimentu Kód sortimentu

EUROLIGHT surová 2800 x 2070 x 38 mm 01172

EUROLIGHT surová 2800 x 2070 x 40 mm 01174 

EUROLIGHT surová 2800 x 2070 x 50 mm 01171 

EUROLIGHT surová 2800 x 2070 x 60 mm 01173

DTDS Airmaxx 3050 x 1300 x 38 mm 256050

Laťovka MDF povrch, pětivrstvá 970 x 2050 x 40 mm 00564

Laťovka MDF povrch, pětivrstvá 1250 x 2500 x 40 mm 00580

DODACÍ POŘÁDEK NOSNÉ MATERIÁLY

 12345 Zboží je skladem na centrálních skladech v Praze, Brně, 
Ostravě, Olomouci a Litoměřicích

 12345 Zboží je skladem 
v Praze a Brně

i Na objednávku

9
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Dveřní pláště

DVEŘNÍ PLÁŠTĚ S FINISH FóLIÍ
E1 P2 FIN 
Základní formát: 2800 x 2100 x 3 mm.
Balení: 50 ks.

Dveřní formáty: 2000 x 670, 770, 870 
a 970 mm.
Balení: 250 ks (minimální množství 
k objednání je 500 ks – je možno však 
kombinovat dva formáty a tedy 500 ks 
je množství na zakázku, kde konkrétní 
položky může být min. 250 ks).

Dekor – je tvořen finish fólií, která je hlad-
ká a není identická s dekory DTD lamino-
vaných desek. V tabulce uvádíme dekory, 
kterým jsou tyto dekory podobné.

DVEŘNÍ PLÁŠTĚ S LAMINO 
POVRCHEM
E1 P2 CE.
Možnosti formátů: 2800 x 2050 x 3 mm 
pro bílé a UNI dekory.
Balení: 50 ks.
4310 x 2050 x 3 mm pro dřevodekory 
a reprodukce materiálů.
Balení: 50 ks.

Dveřní přířezy: 2000 x 670, 770, 870 
a 970 mm ve všech dekorech.
Balení: 250 ks (minimální množství 
k objednání je 500 ks – je možno však 
kombinovat dva formáty a tedy 500 ks 
je množství na zakázku, kde konkrétní 
položky může být min. 250 ks).

Dekor je tvořen stejně jako u DTD laminova-
ných dekoračním papírem impregnovaným 
melaminovou pryskyřicí a na povrchy se 
používají taktéž struktury, stejně jako u DTD 
laminovaných. Níže jsou uvedeny dekory 
skladové kolekce dveřních plášťů. 

Při objednání neskladového produktu 
je nutné si nechat prověřit kombinace 
dekorů a struktur a požadované minimální 
množství.

MICROLAMINÁTY 
Microlamináty jsou určeny pro průmyslo-
vé zpracování na kontinuálních zaříze-
ních a výrobce doporučuje vždy provést 
zkoušku zpracovatelnosti. 

Jsou dodávány v rolích o délce 200 m 
a šířce 1 300 mm nebo dle specifikace 
zákazníka. Tloušťka je 0,15 mm. 
Dekory – na objednávku lze vyrobit jaký-
koliv dekor z nabídky EGGER.  
Minimální množství u objednávkových 
zakázek je 260 m2 od dekoru.

Zárubně dodáváme kusově, na zakázku.

Vzorkovník – Dveřní pláště
kód: 311365

Vějíř obsahuje 90 dekorů laminátů, které jsou dostupné 
ve dveřních formátech.
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Dveřní pláště

Dekor Struktura Název dekoru
Rozměry (mm)

2130 x 2050 x 3 2005 x 870 x 3

W980 ST2 Platinově bílá 229567 191750

W1100 ST2 Alpská bílá 296137 296136

W1100 ST22 Alpská bílá 296141 296139

H1145 ST22 Dub Bardolino přírodní 229570 229573

H1151 ST22 Dub Arizona hnědý 234897 234896

H1277 ST9 Akácie Lakeland světlá 229565 229571

H1298 ST22 Jasan Lyon pískový 234895 234894

H1521 ST15 Javor medový 222603 229574

H1582 ST15 Buk Ellmau 141745 191741

H1636 ST12 Třešeň Locarno 318174 318175

H3303 ST22 Dub Hamilton přírodní 234893 234892

H3395 ST12 Dub corbridge přírodní 318177 318176

H3734 ST15 Ořech Dijon přírodní 224192 191744

H3702 ST10 Ořech Pacific tabákový 254240 254239

U763 ST9 Perlově šedá 252799 252797

DODACÍ POŘÁDEK – SKLADOVÁ KOLEKCE DÉMOS

Dekor Struktura Název dekoru Rozměry (mm) Nosná deska

W980 ST2 Platinově bílá 5610 x 2050 x 3 E1 P2

U763 ST2 Perlově šedá 5610 x 2050 x 3 MDF HD

H1582 ST15 Buk Ellmau 4310 x 2050 x 3 E1 P2

H3734 ST15 Ořech Dijon přírodní 4310 x 2050 x 3 E1 P2

H1298 ST22 Jasan Lyon pískový 4310 x 2050 x 3 E1 P2

H3389 ST24 Dub přírodně světlý 4310 x 2050 x 3 E1 P2

H1145 ST10 Dub Bardolino přírodní 4310 x 2050 x 3 E1 P2

H3309 ST28 Dub Gladstone pískový 5610 x 2050 x 3 MDF HD

H3325 ST28 Dub Gladstone tabákový 5610 x 2050 x 3 MDF HD

H1180 ST37 Dub Halifax přírodní 5610 x 2050 x 3 MDF HD

H1181 ST37 Dub Halifax tabákový 5610 x 2050 x 3 MDF HD

DODACÍ POŘÁDEK – SKLADOVÁ KOLEKCE EGGER

Minimální objednací množství 25 ks celodesek, maximální 50 ks celodesek nebo odpovídající množství přířezů.

 12345 Zboží je skladem 
v Uherském Hradišti

9

Podpora: +420 596 223 450



www.demos ‑trade.com9.43

H
O
T
O
V
É
D
VV
EEŘ

E
HHOTOVÉ

D
V
E
Ř
E

H
O

TTOVVÉDVEŘŘE

DVEŘE
Dveře jsou nedílnou součástí každého interiéru. Při jejich 
výběru může být zásadním rozhodnutím design, funkčnost 
nebo materiály použité při výrobě. Stejně jako u nábytku platí, 
že volba materiálu a povrchu dveří by měla splňovat nároky 
na odolnost, stálost barev a údržbu, jelikož dveře patří 
k nejvíce namáhaným prvkům v interiéru.

V Démosu se setkáte s širokou nabídkou tuzemských  
i zahraničních výrobců interiérových dveří. Ať už se jedná  
o bezpečnostní dveře či protipožární, v povrchu CPL, HPL,  
s dýhou nebo ve fólii, obraťte se na naše prodejce, kteří vám  
s výběrem ochotně pomohou. 

Do skladového sortimentu jsme pro vás zařadili dveře 
v plném či proskleném provedení v dekorech bílá a dub.

s t a v e b n í  m a t e r i á l y

Dveře

Levé nebo pravé? 
Když se postavíte před dveře, abyste viděli 

panty a dveře se otevíraly směrem k vám, tak 
panty na levé straně značí, že se jedná o dve-
ře LEVÉ a panty na pravé straně znamenají, 

že dveře jsou PRAVÉ.
Jednoduché, že?
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Na zpracování 
plošných materiálů? 
Pilové kotouče, plátky, bity, vrtáky, sukovníky
aku šroubováky, vrtačky, pily, hoblíky, brusky

vysavače a měřicí technika 

www.demos-trade.com

Kompletní nabídku nářadí a nástrojů najdete 
v katalogu kování 2016 v kapitole 14.
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