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Pokúšate sa zohnať sortiment, 

ktorý v katalógu chýba? 
Vieme ponúknuť takmer čokoľvek 

z plošných materiálov, hrán 
a príslušenstva.

help@demos-trade.com

Potrebujete informácie o iných 
možnostiach, formátoch alebo informácie 

o spracovaní a použití materiálov? 
Volajte linku našej technickej podpory.

+420 596 223 455

U nás nájdete tisíce ďalších položiek 
vrátane kovania, ktoré potrebujete 

ku svojej práci. Nechajte sa inšpirovať 
špecializovanými brožúrami

alebo časopismi plnými nápadov, 
ktoré vám zjednodušia vašu prácu.

Ďalší sortiment
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Stavebné
materiály

9.3–9.4
9.5–9.7
9.8–9.9
9.10
9.11
9.12
9.13–9.14
9.15–9.16 
9.17–9.18
9.19
9.21–9.24

Stavebné materiály
OSB Superfinish Eco
OSB EGGER 
OSB GLUNZ
Dodací poriadok OSB
MFP
Drevotrieskové dosky P3
Cetris®

Palubovky
Terasy
Materiály na výrobu dverí a zárubní

Na stiahnutie na 
www.demos-trade.com

Prezrite si stále aktuálny katalóg  
v elektronickej verzii, stiahnite si 

certifikáty, produktové informácie 
alebo technické listy. Informujte sa 

o dostupnosti materiálov,
základných cenách a i.
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Pri stavebných materiáloch je najdôležitej-
šia kvalita a odolnosť voči vplyvom, ktorým 
budú vystavené. Osvedčeným materiálom 
pri stavbách a rekonštrukciách sú OSB 
dosky. V poslednom období sa čoraz 
častejšie objavujú v interiéri, a to nielen ako 
podlahy a obklady, ale i pri výrobe nábytku. 
Aj palubovky alebo drevené obklady majú 
v exteriéri i v interiéri svoje stále miesto. 
Doplniť ich môžete patričnými lištami 
a priestor tak dotvoriť do najmenšieho 
detailu.

Myslíme aj na materiály vhodné na 
použitie do vlhkého prostredia. V každej 
produktovej skupine nájdete druhy, ktoré 
sú vyrobené pre tieto náročné podmienky.

Bežnou súčasťou moderných domov je 
terasa ako prepojenie hlavného obytného 
priestoru so záhradou. Zhotoviť ju môžete 
buď z terasových dosiek zo sibírskeho 
smrekovca, alebo z odolných tropických 
drevín. Inou možnosťou sú kompozitné 
terasy vyrobené z takzvaného drevoplastu, 
ktoré spojujú prirodzenosť dreva a solíd-
nosť umelých hmôt novej generácie.

A čím by bol dom bez dverí? Na ďalších 
stránkach katalógu nájdete všetko pre 
výrobu dverí: nosné dosky, výplňové mate-
riály, dverné plášte, zárubne i doplnky pre 
montáž.

Stavebné materiály
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S t a v e b n é  m a t e r i á l y

OSB SUPERFINISH ECO

Triesky sú vo vrchných vrstvách oriento- 
vané pozdĺžnym smerom, v stredovej 
vrstve sú orientované priečnym smerom.
Rozmery, tvar a smerová orientácia 
triesok v jednotlivých vrstvách maximál-
ne využívajú prirodzené vlastnosti dreva 
na dosiahnutie tých najlepších mecha-
nicko–fyzikálnych parametrov dosiek. 
Dosky neobsahujú prirodzené nedostat-
ky dreva (suky, praskliny a pod.). Veľkosť 
triesok v povrchovej vrstve umožňuje 
vyniknúť prirodzenej štruktúre, farbe 
a rustikalite prírodného dreva a prináša 
tak nové možnosti v interiérovom dizajne.

DOSKY OSB SUPERFINISH ECO
sa vyrábajú z kvalitného ihličnatého dreva. 
Prevažujúcou drevinou je smrek, čiastočne 
sa využíva i borovica. Tenké a veľkoplošné 
triesky sa šetrne vysušia, nanesú synte-
tickými živicami a stanoveným podielom 
parafínovej emulzie. 

Lisovanie dosiek prebieha v nepretrži-
tom procese kontinuálneho lisovania pri 
spolupôsobení vysokých tlakov a teplôt. 
Mimoriadne dobré mechanické vlastnos-
ti sa dosahujú tak výberom vhodného 
zdravého dreva, ako aj definovaným 
tvarom drevených triesok a predovšet-
kým orientovaným vrstvením do troch na 
seba navzájom kolmých vrstiev.

Oproti výrobe štandardných OSB dosiek 
sa používa výhradne spojivo na báze 
polyuretánových živíc, ktoré neobsahuje 
žiadny formaldehyd. Obsah tejto látky sa 
tak redukuje na jeho úroveň obsiahnutú 
v drevnej hmote v prírode a OSB SUPER- 
FINISH ECO sa tak stáva plnohodnot-
ným materiálom vhodným i pre všetky 
aplikácie v interiéroch a nábytkárskom 
priemysle.

VLASTNOSTI OSB SUPERFINISH ECO:
 ekologický materiál vhodný na použitie 

v exteriéri i v interiéri,
 všestranný stavebno-konštrukčný materiál 

s výbornými mechanickými vlastnosťami,
 materiál overený pre difúzne otvorené 

i difúzne zatvorené konštrukčné systémy 
s radom prepracovaných detailov,

 prirodzený regulátor prestupu atmosfé-
rickej vlhkosti obvodovou konštrukciou,

 dobré tepelne a zvukovo izolačné vlast-
nosti overené v systémových riešeniach,

 vysoká rozmerová presnosť a tvarová 
stabilita,

 možnosť presného opracovania bežnými 
drevoobrábacími nástrojmi,

 jednoduchá fixácia pomocou klasických 
spojovacích prostriedkov,

 dizajnovo zaujímavý vzhľad,
 vysoká rýchlosť suchej výstavby,
 široká dostupnosť v mnohých predajniach 

po celej republike,
 výhodný pomer cena/úžitková hodnota,
 poradenský servis výrobcu opierajúci sa 

o skúsenosti nadnárodnej spoločnosti 
a o spoluprácu s poprednými výskumný-
mi a skúšobnými ústavmi,

 možnosť ekologickej likvidácie zvyškov.

Dosky OSB SUPERFINISH ECO nachá-
dzajú svoje uplatnenie ďalej v nábyt-
kárstve (napr. ako kostry pre čalúnený 
nábytok, nábytkové prvky, výplne dverí) 
vo výstavníctve (konštrukcia stánkov, pó-
dií, výroba billboardov a pod.), pri výrobe 
paliet, obalových materiálov, kontajnerov, 
obytných buniek, aj ako materiál široké-
ho opatrenia v skladovom hospodárstve 
(regály, oplotenie a pod.).

DOSKY OSB SUPERFINISH ECO
sú viacúčelové dosky vyrábané 
unikátnou technológiou lepenia 
orientovaných drevených triesok 
v troch vrstvách 
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S t a v e b n é  m a t e r i á l y

OSB SUPERFINISH ECO
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S t a v e b n é  m a t e r i á l y

OSB SUPERFINISH ECO

POUŽITIE OSB SUPERFINISH ECO:
Vlastnosti OSB SUPERFINISH ECO 
predurčujú dosky na najširšie použitie 
v exteriéri i v interiéri. 

S ich rastúcou popularitou rastie i po- 
znanie ich výnimočných vlastností a po- 
čet vhodných aplikácií sa stále rozširuje.

V stavebníctve predovšetkým pri suchej 
výstavbe obytných domov, drevostavieb, 
nízkoenergetických, pasívnych a ekologic-
ky ohľaduplných budov.

Vhodné sú aj na bytové nadstavby, hos-
podárske objekty a rekonštrukčné práce 
všetkého druhu ako:
 plošný konštrukčný materiál 

drevostavieb,
 nosné prvky stropných a strešných 

konštrukcií stavieb,
 vystužujúce konštrukcie vonkajších 

a vnútorných stien,
 nosné a nášľapné vrstvy plávajúcich 

podláh,
 finálne pohľadové obloženie stien 

a stropov,
 materiál na sendvičové panely stien 

a stropov,
 materiál na výrobu stropných i–nosníkov,
 plošný materiál na opravy a rekonštrukcie,
 materiál pre tesárske a debniace práce,
 materiál pre stratené debnenie, dočasné 

oplotenie stavenísk a krytie otvorov 
v budovách,

 bunkové zostavy na vybavenie stavenísk.
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EGGER OSB III, EN 300, CE 
 
Ekologická štandardná doska 
pre drevostavby a interiérovú 
výstavbu.  

EGGER OSB III sa používajú v drevo- 
stavbách a v bytovej výstavbe ako:
 nosné vystužené oplášťovanie pre 

drevené rámové konštrukcie,
 vzduchotesná vrstva brzdiaca difúziu pár 

v strope a stene,
 oplášťovanie vo výške podlažia pri 

stavebných dielcoch redukujúcich 
tepelné mosty v pasívnom dome,

 nosné záklopy pre kovové strešné 
krytiny a opláštenie.

V interiérovej výstavbe a na dekoratívne 
použitie:
 pri sanácii podláh,
 ako obklady stien a športovísk 

odolávajúce nárazom lôpt,
 pri realizácii veľtržných expozícií, 

obchodov a interiérov (dekoratívne 
využitie),

 ako stabilné nosné konštrukcie vo 
výrobe nábytku.

V priemyslových aplikáciách, ako sú:
 nosné a tvarové komponenty vo výrobe 

vozidiel,
 záťaž preberajúca obklady pri výstavbe 

rámp a skladov,
 robustné, pohľad zakrývajúce 

staveniskové oplotenie,
 trvanlivý a odolný obalový materiál.

SKLADOVANIE A DOPRAVA:
Skladovať v suchu a ležiac naplocho na 
viacerých hranoloch rovnakej výšky – 
vzdialenosť medzi hranolmi je maximálne 
80 cm. Balíkovacie oceľové pásky je 
nutné v sklade ihneď odstrániť. Dosky 
by mali byť spracovávané s ustálenou 
vlhkosťou voči okoliu, preto dôrazne od-
porúčame 48-hodinovú aklimatizáciu. Je 
nutné zabrániť neprípustnému zvlhnutiu, 
napr. vplyvom počasia.

Ďalšie informácie ku stavebno-fyzikálnym 
vlastnostiam a konkrétnym konštrukciám 
stavebných dielcov nájdete v Smerniciach 
na spracovanie od firmy EGGER alebo 
v obsiahlej Projekčnej príručke drevostavby.

OSB III
Obsah formaldehydu: zaradené do triedy 
E1. Horľavosť: (pri hrúbkach nad 9 mm) 
D-s2,d0.

Typy dosiek OSB
Dosky EGGER OSB sa vyrábajú v troch 
technických triedach podľa EN 13986.

OSB IV
Pre nosné vystužujúce konštrukcie so 
zvýšenými požiadavkami na statiku,
príp. pre konštrukcie, pri ktorých sa pou-
žívajú sily dosák v hrúbkovom rozsahu
> 25 mm možno použiť len dosky OSB IV 
TOP so schválením stavebného dohľadu 
(Z-9.1-566).

S t a v e b n é  m a t e r i á l y

OSB EGGER
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Egger Roofing Board

Rýchla, ľahká a bezpečná  
montáž.

Bezpečná pod nohami, spoľahlivá nad hlavou …

Ľahká manipulácia
Doska EGGER Roofing Board je k dispozícii v nasledujúcich 
veľkostiach a hmotnostiach:

 2400 × 600 × 12 mm s hmotnosťou dosky iba 10,4 kg
 2800 × 600 × 12 mm s hmotnosťou 12,1 kg
 a 2400 × 600 × 15 mm s hmotnosťou 13 kg

Nízka hmotnosť dosky znamená pre montérov aj menšiu 
telesnú námahu pri prenášaní a montáži. Vďaka nej  sa 
s doskou dá  ľahko manipulovať a na jej rýchle prenesenie 
a inštalovanie stačí jeden pracovník. To mu umožňuje ľahkú, 
ergonomickú manipuláciu a bezpečnú montáž.

Vynikajúca presnosť
Inovatívne profilovanie hrán s pozdĺžnym predsadeným 
spojom a priečnym profilom spoja pero – drážka umožňuje 
ľahkú montáž a polohovanie, ale aj vyššiu presnosť. Vďaka 
svojmu predsadenému profilu – polodrážke je doska zaistená 
na svojom mieste až do upevnenia.

Pomocou predsadeného spoja sa dajú kompenzovať aj 
drobné nepresnosti podkladovej konštrukcie. Profil pero – 
drážka umožňuje nekonečnú inštaláciu vyžadujúcu iba 
niekoľko rezov. Dilatačné škáry široké 2 mm sú integrované 
priamo v profile hrany a zaručujú trvalú inštaláciu bez 
napätia. Vďaka jednoduchej inštalácii a veľkému pokrytiu je 
zabezpečená až 30-percentná úspora času v porovnaní s OSB 
doskami s rovnou hranou.

Doska EGGER Roofing Board s nízkou hmotnosťou 
a vysokou únosnosťou, použiteľná ako ergonomický 
strešný debniaci a záklopový panel, je finálnym 
dotykom firmy EGGER na stavbe každej budovy.

Výrobok je založený na OSB 3 doske a líši sa od 
nej svojím malým formátom, nízkou hmotnosťou 
a inovatívne frézovanými profilmi hrán.

AD_bui_RoofingBoard_A4_sk_2018_02_JOB14129.indd   1 05.02.18   15:17
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S t a v e b n é  m a t e r i á l y

OSB

OSB GLUNZ
OSB GLUNZ/III PUR, trojvrstvovo 
orientované drevoštiepkové dosky z plo-
chých obdĺžnikových štiepok. Doska je 
koncipovaná na všeobecné použitie so 
štandardnými požiadavkami na odolnosť 
a stabilitu. Doska je lepená bez formal-
dehydu a je charakterizovaná predovšet-
kým vysokou odolnosťou proti vlhkosti. 
OSB GLUNZ/III PUR splňuje požiadavky 
normy DIN 68800. Hrany môžu byť vo 
vyhotovení ostrom alebo opracované na 
pero a drážku. Povrch dosky nebrúsený 
alebo brúsený.

Dosky OSB GLUNZ/III:
 dosky majú vysokú mechanickú pevnosť,
 lepené lepidlom s odolnosťou proti 

vlhkosti, doska OSB III je určená do 
prostredia s mierne zvýšenou vlhkosťou,

 vyrobené z dreva z udržateľne obhospo- 
darovaných lesov, PEFC certifikácia.

Použitie OSB GLUNZ/III PUR dosiek:
 v drevostavbách na oplášťovanie rámo-

vej konštrukcie,
 strešné plášte,
 záklopy striech a tesárske konštrukcie,
 na podkladové vrstvy na konštrukcie 

podláh,
 použiteľné i ako finálny podlahový po- 

vrch, najmä brúsené dosky,

 obaly a prvky obalového priemyslu,
 vo výstavníctve.

OSB III
Obsah formaldehydu: zaradené do triedy 
E1. Horľavosť: (pri hrúbkach nad 9 mm) 
D-s2,d0.

OSB DESKY VERZUS 
DREVOTRIESKOVÉ DOSKY P5

Sú to dva rozdielne materiály, OSB dos- 
ky a DTDS P5. V prípade OSB dosky je 
vždy potrebné využiť pozdĺžnu orientá-
ciu, kde doska má svoje výhody. DTDS je 
rozdielny materiál a dosky sa i rozdielne 
správajú. Náhradu preto ponechajte na 
svojom projektantovi, pretože náhrada 
OSB dosky doskou DTDS P5 sa musí 
vždy dobre zvážiť. Ide o orientačné po-
rovnanie, kde boli použité hodnoty dané 
normou.

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

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

Merná hmotnosť 780–820 kg/m3 780–820 kg/m3 780–820 kg/m3 570–670 kg/m3 570–670 kg/m3 570–670 kg/m3

Nasiakavosť 10 % 10 % 10 % 15 % 15 % 15 %

Pevnosť v ohybe – hlavná os 16 MPa 16 MPa 16 MPa 20 MPa 18 MPa 16 MPa

Pevnosť v ohybe – vedľajšia os 16 MPa 16 MPa 16 MPa 10 MPa 9 MPa 8 MPa

Modul pružnosti – hlavná os 2400 MPa 2150 MPa 1900 MPa 3500 MPa 3500 MPa 3500 MPa

Modul pružnosti – vedľajšia os 2400 MPa 2150 MPa 1900 MPa 1400 MPa 1400 MPa 1400 MPa

Rozlupčivosť po varnom teste 0,14 MPa 0,12 MPa 0,11 MPa 0,13 MPa 0,12 MPa 0,06 MPa
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Dodací poriadok OSB

OSB SUPERFINISH ECO

Názov sortimentu
Hrúbka 
(mm)

Rozmery (mm)

2500 x 625 2500 x 1250

OSB III KRONOSPAN RH

10 159996

12 159997

15 159998

18 159999

22 160000

25 162252

OSB III KRONOSPAN 
4*P-D

12 00385

15 00386

18 00387

22 00388

25 00389

OSB EGGER

Názov sortimentu
Hrúbka 
(mm)

Rozmery (mm)

2500 x 675 2500 x 1250

OSB III EGGER RH

6 154688

8 154689

10 154690

12 154691

15 154692

18 154693

22 154694

25 252253 

OSB III EGGER 4*P-D 

12 154696

15 154697

18 154698

22 154699

25 00331

OSB GLUNZ

Názov sortimentu
Hrúbka 
(mm)

Rozmery (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 
BRÚSENÁ

12 113133

15 113135

18 113136

22 113137

12345 Tovar je na sklade
vo všetkých skladoch

 12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch 
Nitra a Košice

 12345 Tovar je na sklade 
v ČR
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S t a v e b n é  m a t e r i á l y

MFP

MFP
Multifunkčný panel je doska určená na 
nosné účely vo vlhkom prostredí. Okrem 
toho má MFP panel vynikajúce hodnoty 
pevnosti v ťahu naprieč a hrúbkovom roz-
pínaní. Je teda veľmi vhodná na mnohé 
konštrukčné účely i na výrobu stabilných 
druhov obalov. Emisná trieda je E1. Trie-
da reakcie na oheň D–s2, d0.

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

Vlastnosti:
 vysoká zaťažiteľnosť,
 lepenie odolné proti vlhkosti,
 vhodné na konštrukčné účely vo vlh- 

kom sektore,
 vŕtanie, rezanie a frézovanie ako pri 

masívnom dreve,
 klince, skrutky a spony držia bezchyb-

ne i na okrajoch,
 bezproblémové ďalšie spracovanie vo 

forme lepenia, náterov a pod.,
 presná a rýchla pokládka vďaka syme-

trickému profilu na pero a drážku,
 sympatický, prirodzený vzhľad dreva,
 k dispozícii je schválenie orgánu staveb-

ného dozoru podľa CE EN 13986-P5.

Použitie:
 konštrukcie podláh,
 obklady stien,
 pokrytie striech,
 stavebné oplotenie,
 výstavba predajní a veľtržných objektov,
 vybavenie interiérov,
 schválené ako obklad pri stavbách z dre-

vených rámov podľa DTU 31.2.

DODACÍ PORIADOK MFP

Názov sortimentu Hrúbka (mm)
Rozmery (mm)

2500 x 615

MFP panel P5 4*P-D

12 00382

15 84919

18 00390

22 00393

 12345 Tovar je na sklade 
v ČR
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Drevotrieskové dosky 
KRONOSPAN P3

Dosky  
splňujú požiadavky normy ČSN EN 312, 
typu P3 definované ako nenosné dosky 
na použitie vo vlhkom prostredí. Svojimi 
vlastnosťami sú dosky P3 (E1) určené na 
použitie v stavebníctve ako podkladový 
materiál a v obalovom priemysle. Dosky P3 
sú vďaka hladkému brúsenému povrchu 
vhodné i na potiahnutie fóliami, dyhami, 
dekoračnými papiermi i vysokotlakovými 
HPL laminátmi.

Výhody:
 zvýšená odolnosť proti vlhkému prostrediu,
 vysoká rozmerová presnosť a tvarová stabilita,
 jednoduchá fixácia pomocou klasických 

spojovacích prostriedkov (skrutky, klince, 
sponky),

 rovnaká pevnosť v ploche dosky,
 jednoduché opracovanie bežnými drevo-

obrábacími nástrojmi,
 výhodný pomer cena/úžitková hodnota,
 vyhotovenie pero-drážka automaticky 

zaisťujúce dilatačné škáry medzi doskami,
 možnosť ekologickej recyklácie.

Použitie: 
Stavebníctvo
 podklad pre podlahové krytiny,
 podkrovná výstavba,
 nenosné opláštenie stien a priečok.

Obalový priemysel
 opláštenie prepravných debien a obalov,
 podkladové materiály.

DTDS KRONOSPAN Standard P3

Formát 2827 x 2064 mm Hrúbka 19 mm
Balenie ks/bal. 28

Formát 4010 x 2070 mm Hrúbka 16 mm 19 mm 25 mm
Balenie ks/bal. 20 20 10

Formát 2050 x 925 mm Hrúbka 13 mm 16 mm 19 mm 22 mm 25 mm 28 mm 38 mm
Balenie ks/bal. 54 44 37 32 28 25 18

Dodanie i i i i i i i

Formát 2050 x 625 mm Hrúbka 10 mm 
Balenie ks/bal. 70

Dodanie i

DTDS KRONOSPAN P3 4 P+D

Doska typu P3 (E1) je trojvrstvová 
plošne lisovaná drevotriesková 
doska vyrábaná zo špeciálne 
triedených drevených triesok 
spojených vysokokvalitnou MUF 
živicou. Dosky sa dodávajú 
v hrúbkach od 10 do 38 mm 
s nízkymi hrúbkovými toleranciami 
(obojstranne brúsené).

Pri objednávkach DTDS v P5 je možné objednať len od 300 m3.

i Na objednávku
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Drevotrieskové dosky 
EGGER P3

Drevotrieskové dosky EGGER P3 
Stredná vrstva má zelené sfarbenie, krycia 
vrstva prírodné. Využívajú sa vo výrobe 
nábytku a interiérovej výstavbe. DTDS  
EUROSPAN E1 P3 sa so zreteľom na špe-
cifické požiadavky používa ako alternatíva 
k štandardnému variantu P2.

Použitie: Do vlhkého prostredia, nábytok 
do kúpeľní a zdravotníckych zariadení, 
pracovné dosky, parapety.

Výhody: Vysoká odolnosť proti napučaniu, 
vlhku odolné lepenie.

Rozmery (mm) Kód sortimentu Balenie (ks) Rozbalitelnosť 

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

DODACÍ PORIADOK DTDS EGGER P3 (VODOVZDORNÉ)

i Na objednávku

Drevotrieskové dosky do vlhkého 
prostredia – vhodné na všetky 
druhy povrchovej úpravy. Oblasti 
použitia: napr. kúpeľňový nábytok 
alebo pracovné dosky vyžadujúce 
vodovzdorné lepenie a nízke 
hodnoty napúčania.

9
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Cetris®

CETRIS® BASIC je cementotriesková 
doska s hladkým prírodným cementovo 
sivým povrchom.

Základný rozmer dosky je 3 350 x 1 250 mm. 
Dosky majú vďaka svojim vlastnostiam 
široké uplatnenie. Dosky BASIC možno na 
objednávku dodať rezané na zákazníkom 
požadovaný rozmer, so zaoblenou alebo 
zrazenou hranou pod uhlom 45°, frézované 
od hr. dosky 12 mm s polodrážkou, od hr. 
dosky 16 mm s perom a drážkou. Do dosiek 
je možné aj predvŕtať otvory.

CETRIS® PD je cementotriesková doska 
opatrená perom a drážkou, nebrúsená 
s hladkým povrchom.

Cementotriesková doska s rozmermi
1250 x 625 mm (vrátane pera) určená pre 
technológie suchej podlahy. Dosky dodáva- 
me na želanie zákazníka i v iných hrúbkach 
než sú na sklade v Prahe. Dosky sú

po obvode opatrené perom a drážkou 
a sú určené na kladenie na nosníky 
alebo na renováciu starých podláh.

DOSKY CETRIS® bez povrchovej úpravy 
alebo s povrchovou úpravou odolávajú 
vlhkosti, vode a plesniam. Sú mrazuvzdor-
né podľa ČSN EN 1328 a nehorľavé podľa 
normy EN 13 501–1 je A2–s1, d0. Nevý-
hodou však môže byť vlhkostná dilatácia. 
Dosky majú mnoho variantov uplatnenia. 

PýTAjTE SA NAšICh OBChODNýCh 
mANAžérOV NA TO, ČO VáS zAUjímA.

DODACÍ PORIADOK CETRIS®

Názov sortimentu Hrúbka (mm)
Rozmery (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 nebrúsená

16 109783

18 109784

24 109787

 12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch
Nitra a Košice

 12345 Tovar je na sklade 
v ČR
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DOSKY CETRIS® bez povrchovej 
úpravy 

CETRIS® BASIC
CETRIS® PD
CETRIS® PDB
CETRIS® PDI
CETRIS® PROFIL
CETRIS® AKUSTIC
CETRIS® HOBBY Záhonový obrubník

DOSKY 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 é  m a t e r i á l y

Cetris®

CETRIS®

AKUSTIC

BASIC
PD PDB

PROFIL

9
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Palubovky

12345 Tovar je na sklade 
vo všetkých skladoch

 12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch 
Nitra a Košice

12345 Tovar je na sklade 
v ČR

PALUBOVKY
masívne drevo a ďalšie prírodné materiály
na báze dreva majú i napriek nástupu mo-
derných trendov svoje stále miesto 
v interiéri i v exteriéri (nielen) našich domov, 
chát či bytov. Okrem klasického nábytku 
z masívneho dreva sú stále v obľube dreve-
né obklady alebo palubovky.

Palubovky v interiéri majú dva druhy základ-
ného využitia:
1) na obklady stien a stropov – najpoužíva-

nejšie sú palubovky profilu kLASIk 
(a TATrAN),

2) ako podlahová krytina, tzv. palubovky 
PODLAhOVé.

Oba varianty sa vyrábajú frézovaním 
najčastejšie ihličnatého dreva, vysušeného 
na 10 % ±2 % na obklady a 12 % ±2 % na 
podlahy. 

V exteriéri sa používajú obkladové a fasá- 
dové palubovky na obklady stien, štítov 
budov a na terasy. Vyrábajú sa rovnakým 
spôsobom ako interiérové palubovky, len 
s tým rozdielom, že materiál je vysušený 
na 16 % ±2 %. Pred samotnou montážou 
musia byť palubovky „AkLImATIzOVANé“ 
v priestore, kde budú inštalované. Dĺžka 
aklimatizácie sa mení podľa ročného  
obdobia a vzdušnej vlhkosti a závisí  
aj od hrúbky palubovky. Spravidla trvá  

1–2 týždne (minimálne však 5 dní).
Pri montáži paluboviek vo vonkajšom 
prostredí je nutné počítať s tým, že palu-
bovky vplyvom vlhkosti zväčšia svoj objem. 
Nedorážajte preto palubovky natesno 
k sebe – ponechajte dostatočné škáry, aby 
mohli dilatovať.

VLASTNOSTI PALUBOVIEK:
 tlmia hluk,
 zatepľujú priestor,
 pôsobia ako estetický doplnok,
 chránia steny proti vlhkosti  

a poškodeniu,
 umožňujú opakovanú renováciu,
 hygienické a vhodné pre alergikov.

Rozmery (mm) Kód sortimentu

4000 x 96 x 12,5 292956

5000 x 96 x 12,5 217205

4000 x 121 x 15 292958

5000 x 121 x 15 292957

4000 x 121 x 19 292960

5000 x 121 x 19 292959

Palubovky v profiloch TATRAN sú k dispozícii v centrálnom sklade na Slovensku.
Informácie ohľadne dodacích podmienok na dotaz.

Profil TATRAN

PALUBOVKY OBKLADOVÉ SMREK kvalita A/B

Rozmery (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 obojstranne hladká 318635

3000 x 121 x 19 318633

4000 x 121 x 19 318631

5000 x 121 x 19 318632

Profil KLASIK
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Palubovky

SMREK

Rozmery (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

BOROVIcA

Rozmery (mm) Kód sortimentu

4000 x 146 x 27 s mikrofázou 318641

5000 x 146 x 27 s mikrofázou 318642

PODLAHOVÁ palubovka

PALUBOVKY PODLAHOVÉ
kvalita A/B

9
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Terasy – sibírsky smrekovec

... drevené terasy sú najprirodzenejším 
spojením medzi domom a záhradou
– rozširujú váš obytný priestor von až do 
zelene. Nezáleží, aké drevo si z nášho 
bohatého sortimentu položíte k nohám. 
Každý prírodný materiál si v horúcich 
letných dňoch vezme presne to správne 
množstvo tepla a je príjemný aj pri chlad-
nejšom počasí. Komfortný a pohodlný 
výstup vám umožní neustále spojenie 
s vašou záhradou.

SIBÍRSKY SMREKOVEC (lat. Larix sibirica)
Najrozšírenejšími ihličnatými lesmi
na svete sú lesy smrekovcové – a najvý- 
znamnejším druhom svetlej ihličnatej tajgy 
je sibírsky smrekovec. Platí to predovšetkým 
pre oblasti Západosibírskej nížiny, ktorá je 
zároveň ťažiskom jeho rozšírenia. Tento druh 
však vystupuje až po alpínsku hranicu lesov 
v horách. Len v Ruskej federácii – predovšet-
kým na Sibíri – zaberajú lesy so smrekovca-
mi cca 264 mil. ha, čo je zhruba 38 % plochy 
tamojších lesov. Stromy na Sibíri dosahujú 
výšku až 40 m a vek cca 400 rokov. Smre-
kovec rastie takmer od hladiny mora až po 
2 250 m n. m., najvyššie vystupuje v Altaji (až 
3 700 m n. m.). Sibírsky smrekovec zasahuje 
aj do Európy - vyskytuje sa na juhovýchod-
nom okraji Bieleho mora až takmer po okraj 
Onežského jazera. Ďalší výskyt je na východe 
Ázie až po jazero Bajkal, na juhovýchode a v 
Mongolsku. Jeho výskyt je teda od južných 
ázijských hraníc bývalého ZSSR až po sever-
né hranice lesotundry.

Popis: Beľové drevo žltkasto bielej až 
červenkasto bielej farby, jadrové drevo 
červenkasto hnedej až tmavo červeno- 
hnedej farby, tmavne. Pri silnom slnečnom 
ohriatí môže vytekať živica. Hustota dreva: 
cca 650 kg/m³.

Použitie: na okná, dvere, použiteľné aj 
ako vrstvené drevo, na záhradný nábytok, 
parkety, podlahy a fasády.

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

HRUBá/JEMNá DRáŽKA
– na objednávku.
Rozmery: 27 x 145 mm.
Dĺžka: od 2,7 m (po 30 cm+) do 4 m.

OBOJSTRANNE HLADKÉ
– na objednávku.
Rozmer: 28 x 145 mm.
Dĺžka: od 3 m (po 30 cm+) do 4 m.

Sibírsky smrekovec

Môcť chodiť naboso 
zvnútra von
je krásny pocit ...

Rozmery (mm) Kód sortimentu

Doska 27 x 145 x 3600 J/HR 272234

Doska 27 x 145 x 3900 J/HR 234350

Hranol 45 x 70 x 4000 (pod terasové dosky) 272235

DODACÍ PORIADOK SIBÍRSKY SMREKOVEC

Terasa Massaranduba

 12345 Tovar je na sklade 
v ČR

V priebehu roka možný prechod na hrúbku 24 mm (z hrúbky 27 mm) a vyhotovenie J/J (z J/HR).
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Hobra

HOBRA
je mäkká drevovláknitá doska vyrobená z lignocelulózových 
vlákien (s objemovou hmotnosťou do 350 kg/m3) lisovaných bez 
lepidla – súdržnosť dosky je zaistená zlisovaním a splstnatením 
vlákien ich prirodzenou lepivosťou.

Pre svoje výborné izolačné vlastnosti sa používa ako hlboká a kro-
ková izolácia (podlahy, dvere), rovnako ako preklady na balenie 
skla a pod.

Ďalšie informácie
nájdete na str. 3.14

9
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Dveře

Nosné dosky
EUROLIGHT, 

DTS AIRMAXX

Dverné tesnenie
katalóg kovania

Výplňové materiály 
Homalight, Ľanová doska 
NATURA, DTDS dierovaná

Dverná latovka 
s MDF povrchom

Dverné plášte s finish fóliou,
s lamino povrchom, microlaminátmi

Bezfalcové kovanie
katalóg kovania 

Vetracie mriežky
katalóg kovania

Dverné závesy
katalóg kovania 

Zámky
 katalóg kovania 

Lepidlá pre výrobu a montáž
kapitola 14

Kľučky
katalóg kovania 

S t a v e b n é  m a t e r i á l y

Materiály použiteľné na výrobu 
dverí a zárubní
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Materiály použiteľné na výrobu
dverí a zárubní

Názov 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 PORIADOK TENKÉ SUROVÉ DOSKY

Názov 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 dierovaná RT7 800 x 1888 x 32 mm 223457

DTDS dierovaná RT8 800 x 1888 x 33 mm 109920

DODACÍ PORIADOK VÝPLŇOVÉ MATERIáLY

Názov 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

Latovka MDF povrch, päťvrstvová 970 x 2050 x 40 mm 00564

Latovka MDF povrch, päťvrstvová 1250 x 2500 x 40 mm 00580

DODACÍ PORIADOK NOSNÉ MATERIáLY

 12345 Tovar je na sklade v centrálnych skladoch
Nitra a Košice

 12345 Tovar je na sklade 
v ČR

i Na objednávku
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Dverné plášte

DVERNÉ PLáŠTE S LAMINO 
POVRCHOM
E1 P2 CE.
Balenie: 50 ks.

Dekor je tvorený rovnako ako pri DTD lami-
novaných dekoračným papierom impregno-
vaným melamínovou živicou a na povrchy 
sa používajú aj štruktúry, rovnako ako pri 
DTD laminovaných. Nižšie sú uvedené de-
kory skladovej kolekcie dverných plášťov. 

Pri objednaní neskladového produktu je 
nutné nechať si preveriť kombinácie
dekorov a štruktúr a požadované minimálne 
množstvá.

MICROLAMINáTY 
Mikrolamináty sú určené na priemyslové 
spracovanie na kontinuálnych zariadeniach 
a výrobca odporúča vždy uskutočniť skúšku 
spracovateľnosti. 

Dodávajú sa vo zvitkoch v dĺžke 200 m 
a šírke 1 300 mm alebo podľa špecifi-
kácie zákazníka. Hrúbka je 0,15 mm. 
Dekory – na objednávku možno vyrobiť 
akýkoľvek dekor z ponuky EGGER. 
Minimálne množstvo pri objednávkových 
zákazkách je 260 m2 od dekoru.

Zárubne dodávame kusovo, na zákazku.

Vzorkovník – Dverné plášte
kód: 311365

Vejár obsahuje 90 dekorov laminátov, ktoré 
sú dostupné vo dverných formátoch.

Vzorkovník – skladová kolekcia Démos
dverné plášte
kód: 354039
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Dverné plášte

Dekor Štruktúra Názov dekoru
Rozmery (mm)

2130 x 2050 x 3 2005 x 870 x 3

W980 ST2 Platinovo biela 229567 191750

W1100 ST2 Alpská biela 296137 296136

W1100 ST22 Alpská biela 296141 296139

H1145 ST22 Dub Bardolino prírodný 229570 229573

H1151 ST22 Dub Arizona hnedý 234897 234896

H1277 ST9 Akácia Lakeland svetlá 229565 229571

H1298 ST22 Jasan Lyon pieskový 234895 234894

H1521 ST15 Javor medový 222603 229574

H1582 ST15 Buk Ellmau 141745 191741

H1636 ST12 Čerešňa Locarno 318174 318175

H3303 ST22 Dub Hamilton prírodný 234893 234892

H3395 ST12 Dub corbridge prírodný 318177 318176

H3734 ST15 Orech Dijon prírodný 224192 191744

H3702 ST10 Orech Pacific tabakový 254240 254239

U763 ST9 Perlovo sivá 252799 252797

DODACÍ PORIADOK – SKLADOVá KOLEKCIA DÉMOS

Dekor Štruktúra Názov dekoru Rozmery (mm) Nosná doska

W980 ST2 Platinovo biela 5610 x 2050 x 3 E1 P2

U763 ST2 Perlovo sivá 5610 x 2050 x 3 MDF HD

H1582 ST15 Buk Ellmau 4310 x 2050 x 3 E1 P2

H3734 ST15 Orech Dijon prírodný 4310 x 2050 x 3 E1 P2

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

H3389 ST24 Dub prírodne svetlý 4310 x 2050 x 3 E1 P2

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

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

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

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

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

DODACÍ PORIADOK – SKLADOVá KOLEKCIA EGGER

Minimálne objednávacie množstvo 25 ks celodosák, maximálne 50 ks celodosák alebo zodpovedajúce množstvo prírezov.

 12345 Tovar je na sklade 
v ČR
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