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Staviate, zveľaďujete, vyrábate, zatepľujete, 
zastrešujete, renovujete? Na to všetko ich 
potrebujete. Koho? No predsa dosky, hobry, 
preglejky, drevotriesky, palubovky… Každá z nich 
má trochu iné vlastnosti a hodia sa na najrôznejšie 
účely. Poďte sa s nimi stručne zoznámiť, aby ste si 
pre svoj projekt vybrali tú pravú…

NIE JE DOSKA 
AKO DOSKA
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OSB
Viacúčelové OSB dosky sa vyrábajú unikátnou technológiou lepenia orientovaných drevených triesok v troch vrstvách. Dosky sa 
vyznačujú pevnosťou a tuhosťou, sú dobrým tepelným izolantom a môžu byť odolné proti požiaru. Neobsahujú prirodzené vady 
prírodného dreva ako sú hrče, praskliny a podobne.

Dostupné sú v surovom prevedení 
alebo s vyfrézovanou drážkou, ktorá 
pomáha dosky napojiť pri stavbe stien 
alebo pri pokládke podlahy. Pri výrobe 
nábytku sa odporúča dosky zbrúsiť 
a natrieť ochranným lakom. Ak ich 
využijete k výstavbe stien, môžete ich 
pokryť tapetou alebo omietkou podob-
ne ako klasickú stenu.

Kam s nimi
OSB dosky sa využívajú ako pod-
klad na zateplenie, pri rekonštrukcii 
podkrovných priestorov (steny, stropy, 
podlahy), na úpravu interiéru (steny, 
podlahy, nábytok), na záhrade (záhrad-
né domčeky, búdy), na stavbu regálov, 
stojanov alebo ako obalový materiál.

Naša ponuka zahŕňa aj OSB dosky 
dodávateľov Kronospan, Egger a Glunz:

Kronospan 
OSB Firestop
Doska OSB Superfinish 
ECO typu OSB/3 je 
opatrená patentovo chrá-
nenou požiarne odolnou 
úpravou Pyrotite®. Je 
pevná, povrch dosky je 
upravený, stačí ju len 
natrieť alebo vytapetovať.

Egger 
OSB 4
Vhodná na nosné a vy-
stužujúce konštrukcie so 
zvýšenými požiadavkami 
na statiku. Na konštrukcie, 
pri ktorých sa používajú 
sily dosiek v hrúbkovom 
rozsahu > 25 mm, je 
možné použiť len dosky 
OSB 4 TOP.

Glunz 
Agepan OSB 3 PUR
Doska je lepená bez 
formaldehydu a vysoko 
odolná proti vlhkosti. 
Dosky majú vysokú 
mechanickú pevnosť 
a sú vyrobené z dreva 
z udržateľných lesov, 
PEFC certifikácie.
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OSB 3 KRONOSPAN

Názov sortimentu
Hrúbka 
(mm)

Rozmery (mm)

2 500 × 625 2 500 × 625

OSB 3 KRONOSPAN 
4*P-D

12 00385
15 00386
18 00387
22 00388
25 00389

OSB 3 KRONOSPAN 
RH

10 159996
12 159997
15 159998
18 159999
22 160000
25 162252

OSB 3 EGGER

Názov sortimentu
Hrúbka 
(mm)

Rozmery (mm)

2 500 × 675 2 500 × 1 250 2650 × 1250 2800 × 1250 3000 × 1250

OSB 3 EGGER RH

6 154688
8 154689
10 154690
12 154691 00368
15 154692 3837811
18 154693
22 154694
25 252253

OSB 3 EGGER 4*P-D

12 154696
15 154697
18 154698
22 154699
25 00331

OSB 4 EGGER TOP RH

12 408344 482382 482379 381160
15 328420 214295 328419 328418
18 408345 482380
22 408347

OSB 4 EGGER TOP 
4*P-D

15 248744
18 211472
22 221791

Na čo treba myslieť pri 
práci s OSB doskami
Svojho využitia sa OSB dosky najčastejšie 
dočkajú pri obkladoch stien a pokladaní 
podláh. Pri práci s nimi je dobré dodržiavať 
nasledujúce pravidlá:

• Dosky by sa v danom prostredí mali aklima-
tizovať aspoň 48 hodín.

• Na pripevňovanie dosiek sa používajú 
klince, sponky na drevo alebo skrutky 
a ich dĺžka musí byť 2‚5-násobkom hrúbky 
pripevňovanej dosky, minimálne 50 mm.

• Dosky rovné, bez vyfrézovaných drážok, 
musia byť vždy upevnené na tráme alebo 
na inej podpore a medzi jednotlivými 
doskami musí byť škára 3 mm.

• Dosky sa pripevňujú od stredu smerom 
k okraju, aby nedošlo k prehnutiu.

• Pri pripevňovaní spojovacieho materiálu 
na kraji dosky musia byť maximálne 
15 mm rozostupy a v strede dosky 30 mm 
rozostupy.

• Pri upevňovaní dosiek u obkladov stien 
musí byť škára medzi doskou a podlahou 
minimálne 10 mm.

Tip!
Pri lepení perodrážok odporúčame pou-
žiť polyuretánové lepidlo.

Pri pokládke dosiek na seba potom využijete 
skrutky Spax so zápustnou hlavou a dvojitým 
závitom.

Typy OSB

OSB/3 dosky sú vhodné aj do vlhkého 
prostredia a majú nosnú funkciu.

OSB/4 unesú veľkú záťaž a sú tiež vhodné 
do vlhkého prostredia.

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávku

kód

40175

kód

3877374‚0 × 33 dvojitý závit
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Inštalácia DHF dosiek na streche

1| Inštalácia začína od 
odkvapu a pokračuje vo-
dorovne z jedného rohu 
strechy do ďalšieho.

2| Akonáhle je odrezaná 
posledná doska v jed-
nom rade, môže byť nový 
rad začatý so zvyšným 
kusom. To šetrí materiál.

3| Pero DHF dosky musí 
vždy smerovať na hrebeň, 
aby sa utesnilo spojenie 
pero – drážka a mohla byť 
odvádzaná voda.

DHF na streche 
s výstužnou funkciou

DHF
Dosky DHF sa využívajú 
v stavebníctve – ide o difúzne 
otvorenú drevovláknitú 
dosku vyrobenú z drevitých 
vlákien a štiepkov ihličnatého 
dreva. Dosky sú odolné proti 
klimatickým zmenám, je 
možné ich použiť vo vlhkom 
prostredí a sú odolné proti UV 
žiareniu a krupobitiu.

Kam s nimi
Využívajú sa na vystuženie, 
opláštenie alebo ako spodná vrs-
tva pod strešnou krytinou – toto 
doplnkové opatrenie pomáha 
odolávať dažďu a absorbuje silu 
vetra.

Odporúčaný rozstup 
krokiev 833 mm
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Názov sortimentu Rozmery (mm) Kód sortimentu

4*PD 2 500 × 675 x 15 00409

4*PD 2 500 × 1 250 × 15 205343

2*PD 2800 × 1250 x 15 267968

2*PD 3000 × 1250 x 15 267967

Dodací poriadok DHF

2 500 mm

1 250 m
m

12345 Položka je skladom 12345 Položka je na objednávkuZdroj: EGGER

4| Ak nie sú dosky používané na vystuže-
nie konštrukcie, môžu byť inštalované 
s „plávajúcim“ spojením. V prípade 
vystužujúceho opláštenia pomocou DHF 
dosiek musia byť krátke hrany dosky 
vždy pripevnené ku krokvám.

Použitie DHF dosky ako podklad 
v strešných konštrukciách

DHF dosky môžu byť použité 
ako podkladové dosky, bez 
toho, aby boli zakryté (prele-
pené) spoje pero – drážka, 
a to až do sklonu strechy 14°.

V prípade, že je sklon 
strechy pod 14°, musia byť 
spoje pero – drážka navyše 
zakryté tesniacou páskou 
kvôli zabezpečeniu odolnosti 
proti dažďu.

Skutočný sklon stre-
chy nesmie byť nižší 
ako 10°.

TIP!
Na lepenie DHF dosiek sa odporúča kvalitná butilkaučuková lepiaca páska, 
ktorá sa používa na prelepenie prestupov (komínové teleso, kanalizačné 
potrubie) úžľabia/nárožia alebo tam, kde je malý sklon strechy (pod 15 stup-
ňov). Informácie o dostupnosti u vášho obchodného manažéra.
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DTDS P3
Doska typu P3 je trojvrstvová plošne 
lisovaná drevotriesková doska vyrábaná 
zo špeciálne triedených drevených triesok 
pojených vysokokvalitnou MUF živicou. 
Dosky sú dodávané v hrúbkach od 10 do 
38 mm s nízkymi hrúbkovými toleranciami. 
Ide o nenosné dosky na použitie vo vlhkom 
prostredí. Používajú sa v stavebníctve ako 

podkladový materiál a v obalovom priemys-
le. Môžu byť tiež potiahnuté fóliami, dyhami 
alebo dekoračnými papiermi či laminátmi.

Kam s nimi
Sú vhodné ako podklad pre podlahové krytiny, 
do podkrovnej výstavby, ako nenosné oplášte-
nie stien alebo opláštenie debien a obalov.

DTDS P5

Dosky DTDS P5 sú jednovrstvové stavebné 
drevotrieskové dosky určené do vlhkého 
prostredia. Triesky sú v doske rozvrstvené 
kompaktne a zabezpečujú jednosmerné 
vlastnosti bez riedkych miest.

Kam s nimi
Využívajú sa na výrobu nosných konštrukč-
ných prvkov, na podlahy a obaly, pri debne-
ní alebo pri výrobe nábytku.

Tip!
Odporúčame použiť podlahovú skrutku.

Drevotrieskové dosky (DTDS)

veľkosť (d1) 
v mm

kód
celková dĺžka 

(Ls) v mm
dĺžka závitu 
(LgT) v mm

vonkajší priemer 
hlavičky (dk) v mm

bit

4‚5 × 50 372721 17 15 8‚6 T20

Názov sortimentu
Hrúbka 
(mm)

Rozmery (mm)

2 800 × 2 070

DTDS
vlhkuvzdorná P3

16 298824

18 298825

38 265609

DTDS
stavebná P5

8 347804

10 347805

12 347806

15 347807

18 347808

22 347809

Názov sortimentu
Hrúbka 
(mm)

Rozmery (mm)

2655 × 2100

DTDS ohňovzdorné 
P2 B1

16 188503

19 274299

Dodací poriadok DTDS

Tip!
Dosky PackWall je možné využiť  
v rovnakých aplikáciách!
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Príslušenstvo k stavbe
Pištoľ na PU penu
Aplikačné pištole na PUR peny.

Mamut glue
Pre mimoriadne odolné lepené spoje už s maxi-
málnou počiatočnou pevnosťou. Ide o špeciálnu 
modifikáciu MS polymérov, vytvárajúcu pretiera-
teľný vysokopevnostný a elastický spoj. Ideálne 
na lepenie zrkadiel. 

LEP Chemoprén 
univerzálny PROFI 
Univerzálne kontaktné lepidlo bez obsahu 
zdraviu škodlivého cyklohexánu a toluénu. 
Používa sa na rôzne materiály, savé i nesavé, 
napr.: drevo, plasty, gumu, kožu, plech, sklo, 
korok, kartón a mnohé ďalšie. 

LEP Chemoprén 
extrém PROFI
Špeciálne kontaktné lepidlo bez obsahu 
zdraviu škodlivého cyklohexánu a toluénu. 
Použitie – určené pre extrémne namáhané 
spoje – odoláva vode, tlaku i teplotám až 
do +120 °C – lepí širokú škálu materiálov. 

Fixačná fólia 500 mm 
20 µm 2,1 kg
Fixačná fólia napomáha zabezpečiť tovar na 
palete, ochrániť nábytok pri sťahovaní alebo 
spevniť akýkoľvek balík.

Pištoľ na kartuše 
COX
Na aplikáciu – vytláčanie tmelov 
alebo lepidiel z kartuší. 

Vlhčené obrúsky
Na efektívne odstránenie nevytvrdnutej 
PUR peny, silikónu, tmelu, väčšiny lepidiel, 
olejov, mazadiel, lakov a farieb z rúk, 
pracovných nástrojov alebo znečistených 
povrchov. Odstraňuje tiež zaschnuté nátery 
z nesavých povrchov do max. 24 hodín 
po aplikácii.

Chemická kotva
Chemická kotva na báze vinylesterových živíc 
umožňuje kotvenie do všetkých typov podkla-
dov pri teplotách až do +40 °C. Vďaka tomu 
je možné jednoducho kotviť do podkladov z 
betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehál, 
prírodného kameňa a ľahkého betónu aj v tých 
najväčších horúčavách. Vhodná na extrémne 
zaťaženie a uchytávanie drevených alebo oceľo-
vých konštrukcií, fasádnych prvkov, športových 
zariadení, lešenia, pätiek zábradlí, stĺpikov, 
plotov, káblových žľabov, madiel, markíz alebo 
brán a pod. 

kód

Univerzálny KLASIK 300 ml 71078

Univerzálny PROFI 1 l 133125

kód

Extrém 300 ml 71081

Extrém PROFI 1 l 133127

kód

80365

kód

262851

kód

191311

kód

71194

kód

262031

Názov sortimentu kód

Mamut glue tuba 25 ml 392659

Mamut glue kartuša 290 ml 113030

LEP PATTEX  
One for all 440 g
Pattex ONE FOR ALL je jednozložkové flexibilné 
univerzálne montážne lepidlo pre interiér aj exte-
riér s receptúrou FlexTec®. Je určené na lepenie 
väčšiny nasiakavých aj nenasiakavých materiálov. 
Neodporúčame použitie na PE, PP, PTFE, akrylo-
vé sklo, meď, mosadz a mäkčené PVC.

kód

237869

LEP PATTEX zmiešavač  
ku chemickej kotve 5 ks

LEP PATTEX  
sitko k chemickej kotve
Balenie obsahuje 5 ks sitiek priemer 15 mm.

Názov sortimentu kód

15 x 100 mm (5 ks v balení) 71207

13 x 100 mm (5 ks v balení) 71208

kód

71175

i Pokračovanie na str. 29
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Packwall
Prvotriedne dosky z nápojových kartónov
Stavebné a nábytkové dosky z recyklovaných surovín
Konštrukčná doska PACKWALL je vyrobená 
z recyklovaných nápojových kartónov, ktoré 
sú rozomleté a následne za tepla lisované. 
Vhodné pre stavebníctvo, obalový a nábytkár-
sky priemysel. Dosky je možné zalisovať CPL, 
HPL laminátmi, povrchovo upravovať všetkými 
bežne dostupnými povrchovými látkami, stier-

kovať a pod. Dosky sú zdravotne vyhovujúce, 
emisie formaldehydu sú nulové, materiál je še-
trný k životnému prostrediu a odrezky sa dajú 
opäť recyklovať. Konštrukčná doska Packwall 
BASIC je z oboch strán potiahnutá kartóno-
vým papierom, kresba recyklovaných materiá-
lov nie je viditeľná.

Jednoducho sa reže ručnou aj 
kotúčovou pílou.

Ľahké vŕtanie do 
mäkkého jadra dosky.

Na skrutkovanie je doska dosta-
točne mäkká a pevná zároveň.

Môžete naniesť aj polep 
aj hliníkový povrch.

Do dosky môžete aj jednoducho 
nastreľovať spony.

Výhody konštrukčnej dosky PACKWALL

10 |



Ako sa vyrába PACKWALL?

Konštrukčná doska Basic Konštrukčná doska Design

kód popis

463404 Basic „Z“ hrana 2500 × 625 x 12

463405 Basic „Z“ hrana 2500 × 625 x 15

463406 Basic „Z“ hrana 2500 × 625 x 18

464144 Basic „Z“ hrana 2500 × 625 x 22

464145 Basic „Z“ hrana 2500 × 625 x 25

463400 Basic RH 2500 × 1250 x 8

463401 Basic RH 2500 × 1250 x 12

463402 Basic RH 2500 × 1250 x 15

463403 Basic RH 2500 × 1250 x 18

464142 Basic RH 2500 × 1250 x 22

464143 Basic RH 2500 × 1250 x 25

kód popis

463407 Design RH 2500 X 1250 X 8

463408 Design RH 2500 X 1250 X 12

463409 Design RH 2500 X 1250 X 15

463410 Design RH 2500 X 1250 X 18

1.
Použité nápojové obaly, ktoré by 

inak skončili v spaľovni.

2.
Obaly sa rozomeľú a lisujú za 

tepla do rôznych rozmerov dosiek.

3.
Polep alebo hliníkový povrch, na toto 
všetko je doska Packwall pripravená.

4.
S doskami Packwall môžete stavať 

dom aj vytvoriť skvelý interiér.

Ekologická alternatíva
• Alternatíva OSB, DTDS P2 a DTDS P5.

• Vhodné na použitie v priečkach a podlahách.

• O polovicu nižšia nasiakavosť ako pri 
materiáloch na báze dreva.

• Materiál je šetrný k životnému prostrediu, 
je vyrobený z recyklovaného odpadu.

• Hygienická bezpečnosť (Certifikované 
štátnym zdravotným Ústavom ČR).

• Nulové emisie formaldehydu.

• Možnosť laminovania a dyhovania 
v nábytkárskom priemysle.

• Dosky poskytujú neošúchaný a originálny dizajn.

• Ohybnosť – Pôsobením tepla možno ohýbať až 
do priemeru d = 1 400 mm.
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Dverné tesnenie
katalóg kovania

Výplňové materiály
Homalight, ľanová doska 

NATURA, DTDS dierovaná

Dverné závesy
katalóg kovania

Nosné dosky
EUROLIGHT,

DTS AIRMAXX

Dverná latovka
s MDF povrchom

Dverné plášte 
s lamino povrchom, microlamináty

Bezfalcové kovanie
katalóg kovania

Vetracie mriežky
katalóg kovania

Okopové plechy

Zámky
katalóg kovania

Doplnky pre montáž
najdete v kapitole 12

Kľučky
katalóg kovania

Materiály pre výrobu dverí
Nosné materiály, výplne a tenké nosiče
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Názov sortimentu Kód sortimentu

EUROLIGHT surová P2 E1 2800 × 2070 x 38 mm 01172

EUROLIGHT surová P2 E1 2800 × 2070 x 50 mm 01171

EUROLIGHT surová P2 E1 2800 × 2070 x 40 mm 01174

DTDS ľahčená Airmaxx 3050 × 1220 x 38 mm 256050

Latovka MDF povrch, päťvrstvá 1250 × 2500 x 40 mm 00580

Latovka MDF povrch, päťvrstvá 970 × 2050 x 40 mm 00564

Latovka surová TOPOĽ, päťvrstvá 1250 × 2500 x 39 mm 236705

Latovka surová TOPOĽ, päťvrstvá 1250 × 2500 x 34 mm 236704

Latovka surová BREZA, sedemvrstvá 1250 × 2500 x 34 mm 290760

Latovka surová BREZA, sedemvrstvá 1250 × 2500 x 38 mm 460807

Latovka surová BREZA, sedemvrstvá 1250 × 2500 x 39 mm 130028

Latovka surová CEIBA, päťvrstvá, dvoj jádro 1250 × 2500 x 38 mm 232569

Latovka surová CEIBA, päťvrstvá, dvoj jádro 1250 × 2500 x 40 mm 232570

Dodací poriadok Nosné materiály

Názov sortimentu Kód sortimentu

HOBRA LIGHT 200 kg/m3 2440 × 1220 x 31 mm 383459

HOBRA LIGHT 200 kg/m3 2440 × 1220 x 33 mm 383460

HOBRA LIGHT 200 kg/m3 2440 × 1220 x 34 mm 383461

DTDS dierovaná RT7 800 × 1888 x 32 mm 223457

DTDS dierovaná RT8 800 × 1888 x 33 mm 109920

Dodací poriadok Výplňové materiály

Názov sortimentu Kód sortimentu

DTDS EGGER P2 E1E05 2800 × 2070 x 5 mm 109876

DTDS EGGER P2 E1E05 2800 × 2100 x 6 mm 165833

DTDS EGGER P2 E1E05 2800 × 2100 x 5 mm 01013

DTDS EGGER P2 E1E05 2800 × 2070 x 4 mm 01402

DTDS EGGER P2 E1E05 2800 × 2100 x 4 mm 01012

DTDS EGGER P2 E1E05 2800 × 2100 x 3 mm 01011

MDFS (HDFS) Kronospan E1 2800 × 2070 x 5 mm 00607

MDFS (HDFS) Kronospan E1 2800 × 2070 x 6 mm 132740

MDFS (HDFS) Kronospan E1 2800 × 2070 x 3 mm 00608

MDFS (HDFS) Kronospan E1 2800 × 2070 x 4 mm 00620

Dodací poriadok Tenké surové dosky
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https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=00607
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=132740
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=00608
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DVERNÉ PLÁŠTE LAMINOVANÉ
E1 P2 CE.

Možnosti formátov:
celoformát 5 610 x 2050 x 3 alebo polofor-
mát 2800 x 2050 x 3 mm pre UNI farby.

Pre drevodekory:
celoformát 4 310 x 2050 x 3 mm alebo 
poloformát 2 135 × 2 050 × 3 mm.
Dverné prírezy: 2 005 × 670, 770, 870  
a 970 mm vo všetkých dekoroch.

Dekor je tvořen stejně jako u DTD laminova-
ných dekoračným papierom impregnova-
ným melaminovou živicou a na povrchoch 
sa používajú taktiež štruktúry, rovnako ako 
pri DTD laminovaných. Nižšie sú uvedené 
dekory skladovej kolekcie dverných plášťov. 
Pri objednávaní neskladového produktu 
je nutné nechať si preveriť kombinácie 
dekorov a štruktúr a požadované minimálne 
množstvo.

Microlamináty
Microlamináty sú určené pre priemyselné 
spracovnaie na kontinuálnych zariadeniach 
a výrobca odporúča vždy vykonať skúšku 
spracovateľnosti

Sú dodávané v roliach dĺžky 200m a 
širky 1 300mm, alebo podľa špecifikácie 
zákazníka. Hrúbka je 0,15 mm. Dekory - na 
objednávku možno vyrobiť ktorýkoľvek de-
kor z ponuky EGGER. Minimálne množstvo 
pri objednávkových zákazkách je 260 m2 od 
dekora.

kód

354039

Vzorkovník – dverné plášte

Zárubne dodávame kusovo, 
na zákazkui
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Dekor Štruktúra Názov dekoru
Rozmery (mm)

2130 × 2050 x 3 2005 × 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

H1298 ST22 Jaseň Lyon pieskový 234895 234894

H1521 ST15 Javor medový 222603 229574

H1582 ST15 Buk Ellmau 141745 191741

H3303 ST22 Dub Hamilton prírodný 234893 234892

H3734 ST15 Orech Dijon prírodný 224192 191744

H3702 ST10 Orech Pacific tabakový 254240 254239

U763 ST9 Perlovo šedá 252799 252797

Dodací poriadok – SKLADOVÁ KOLEKCIA Démos

Uvedená skladová kolekcia dverných plášťov sa môže meniť v dobe platnosti katalógu.

Názov sortimentu Kód sortimentu

Dverný plášť MDFL 567 DP, 2440 × 1220 x 3 mm 359890

Dverný plášť MDFL 517 DU. DP, 2440 × 1220 x 3 mm 236242

Dverný plášť MDFL 571 DUB DP, 2440 × 1220 x 3 mm 348118

Dverný plášť MDFL 568 PALDAO DP, 2440 × 1220 x 3 mm 348117

Dverný plášť MDFL 558 DP, 2440 × 1220 x 3 mm 359885

Dverný plášť MDFL 554 DP, 2440 × 1220 x 3 mm 359884

Dverný plášť MDFL 116 BÍ. DP, 2440 × 1220 x 3 mm 236225

Dverný plášť MDFL 017 Grafit DP, 2440 × 1220 x 3 mm 465781

Dverný plášť MDFL 014 ŠE. DP, 2440 × 1220 x 3 mm 236226

Dverný plášť MDFL 569 DP, 2440 × 1220 x 3 mm 359887

Dverný plášť MDFL 564 DP, 2440 × 1220 x 3 mm 359888

Dverný plášť MDFL 505 OŘ. DP, 2440 × 1220 x 3 mm 248797

Dodací poriadok – Dverné plášte DDL

Dodací poriadok – Skladová Kolekcia Egger

Dekor Štruktúra Názov dekoru Nosič Rozmery (mm)

W980 ST2 Platinovo biela DTDS P2 2130 × 2050 x 3 2005 × 870 x 3

U763 ST2 Perlovo šedá MDF HD 2130 × 2050 x 3 2005 × 870 x 3

H1145 ST10 Dub Bardolino prírodný DTDS P2 2130 × 2050 x 3 2005 × 870 x 3

H1582 ST15 Buk Ellmau DTDS P2 2130 × 2050 x 3 2005 × 870 x 3

H3734 ST15 Orech Dijon prírodný DTDS P2 2130 × 2050 x 3 2005 × 870 x 3

H1298 ST22 Jaseň Lyon pieskový DTDS P2 2130 × 2050 x 3 2005 × 870 x 3

H3303 ST22 Dub Hamilton prírodný DTDS P2 2130 × 2050 x 3 2005 × 870 x 3

H3309 ST28 Dub Gladstone pieskový MDF HD 2130 × 2050 x 3 2005 × 870 x 3

H3325 ST28 Dub Gladstone tabakový MDF HD 2130 × 2050 x 3 2005 × 870 x 3

H1180 ST37 Dub Halifax prírodný MDF HD 2130 × 2050 x 3 2005 × 870 x 3

H1181 ST37 Dub Halifax tabakový MDF HD 2130 × 2050 x 3 2005 × 870 x 3

Minimálne objednávacie množstvo je 50 ks poloformátu 2130 × 2050 mm.
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Kam s ňou
Pre svoje vynikajúce vlastnosti (vysoká pevnosť, 
húževnatosť a pružnosť pri nízkej objemovej 
hmotnosti) je preglejka dôležitým materiálom 
predovšetkým pri výrobe mostných pilierov, diaľ-
ničných profilov, lodných stavieb, striech, dverí, 
balkónov, fasád, lešení, obalov alebo ako ochrana 
štruktúr.

Podľa triedy lepenia sú niektoré preglejky vhod-
nejšie pre vnútorné použitie (trieda 1), iné pre 
chránené vonkajšie prostredie (trieda 2) a ďalšie 
pre nechránené vonkajšie prostredie (trieda 
3). Práve preglejky pre nechránené vonkajšie 
prostredie bývajú často využívané ako nosné či 
nenosné dosky, ktoré odolajú vlhkému prostrediu 
pri použití kvalitnej povrchovej úpravy náterovými 
hmotami. Do tejto skupiny patria aj preglejky 
fóliované hladké a protišmykové.

Preglejky
Preglejka je veľkoplošný materiál na báze 
dreva tvorený zväzkom navzájom zlepených 
vrstiev dýh rôznej kvality. Obsahuje tri alebo 
viac vrstiev (počet je väčšinou nepárny), 
pričom smer vlákien jednotlivých vrstiev dýh 
je spravidla kolmý k nasledujúcej vrstve. Typ 
použitého lepidla zodpovedá určeniu dosky 
do exteriéru alebo interiéru.

VODOVZDORNÉ 
FÓLIOVANÉ HLADKÉ

sú určené aj do vlhkého 
a nechráneného prostredia 
(lepené vodovzdorným červeným 
lepidlom – jasne viditeľná červenohnedá 
lepená škára medzi dyhami).

• breza ozn. PV FOLI BREZA
• topoľ (európsky) ozn. PV FOLI TOPOĽ „Európa“
• topoľ (ázijský) ozn. PV FOLI TOPOĽ „Ázia“

V našej ponuke nájdete aj farebné fóliované preglejky. 
Vybrať si môžete zo žltej, modrej, červenej alebo bielej farby.

VODOVZDORNÉ 
PROTIŠMYKOVÉ

(ozn. PV PROTI) určené 
aj do vlhkého a nechránené-
ho prostredia (lepené vodo-
vzdorným červeným lepidlom – jasne 
viditeľná červenohnedá lepená škára 
medzi dyhami).

• breza ozn. PV PROTI BREZA
• topoľ (európsky) ozn. PV PROTI TOPOĽ „Európa“
• topoľ (ázijský) ozn. PV PROTI TOPOĽ „Ázia“

FÓLIOVANÉ 
PROTIŠMYKOVÉ
(lepené exteriérovým lepidlom)

FÓLIOVANÉ HLADKÉ
(lepené exteriérovým lepidlom)
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Foliované 
hladké

Vodovzdorné
SMREK/BOROVICA
(lepené exteriérovým lepidlom)

Preglejka stavebná 
EUCALYPTUS
(lepené exteriérovým lepidlom)

Názov 
sortimentu

Hrúbka 
(mm)

Rozmery (mm)

2 500 × 1 250 1 500 × 3 000

Breza

6‚5* 113312

9* 113313

12* 132359

15 124146

18 113320 113321

21 113322

24 165348

27 113326

Topoľ 
„Európa“

12 161015

15 161016

18 161017

21 161018

Topoľ 
„Ázia“

8 113334

12 113329

15 113331

18 113332

21 113333

Názov 
sortimentu

Hrúbka 
(mm)

Rozmery (mm)

2 500 × 1 250 1 500 × 3 000

Breza

9 113347 113348

12 113349 113337

15 113350 113351

18 113352 113353

21 113354 113355

24 113356 113357

27 113358 113359

30 113360 113361

Topoľ 
„Európa“

12 02280

15 02281

18 02285

21 02283

24 02284

Topoľ 
„Ázia“

12 161020

15 161021

18 161022

21 161023

Fóliované 
protišmykové

Vodovzdorné
BOROVICA ELLIOTIS
(lepené exteriérovým lepidlom)

Vodovzdorné surové
BREZA
(lepené exteriérovým lepidlom)
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Vytváranie oblých častí pri betonáži.

Názov 
sortimentu

Hrúbka 
(mm)

Rozmery (mm)
1 250 × 2 

500
1 500 × 3 000 2 500 × 1 250

Breza multi 
S/BB

18 106372

Breza multi 
BB/BB

6‚5 02260

9 02261

12 02262

15 02263

18 02264

21 02184

Breza multi 
BB/CP

4 113083

6‚5 113085

9 113088

12 113090

15 113700 113092

18 113093 175818 113094

21 113096

24 113097

Breza multi 
CP/CP

24 216333

27 217238 113098

30 216630

40 217240

Breza CP/C 
brúsená

18 210712

21 210704

24 210705

27 210710

30 237497

35 305500

40 210713

Názov 
sortimentu

Hrúbka 
(mm)

Rozmery (mm)

2 500 × 1 250

Smrek/
borovica 
C/C

6 113366
9 205845
12 113373
15 113375
18 113377
21 113379
24 205846

Názov 
sortimentu

Hrúbka 
(mm)

Rozmery (mm)

2 500 × 1 250

Fólia hladká/
hladká

9 482392

12 482393

15 482394

18 482395

21 472748

24 482396

27 482397

30 482398

Fólia hladká/
protišmyk

9 482399

12 482400

15 482401

18 482402

21 482403

24 482404

27 482405

30 482406

Názov 
sortimentu

Hrúbka 
(mm)

Rozmery (mm)

2 500 × 1 250

Bor-elliot 
C/C

6 161038

9 161039

12 161040

15 161041

18 161042

20 161043

Elliotis je konštrukčná doska vhodná na obaly 
a debnenie s otlačkom štruktúry dreva.

12

8

4

10

M
P

a

mm

6

2

0
6‚5

10 960
Pozdĺžna preglejka

3 321

Priečna preglejka

8 975

5 761

7 352

5 766

9 538

5 140

8 525

6 128

10 244

4 500

8 770

5 930

7 555

6 321

9 203

5 433

7 514

5 724

12 18 24 309 15 21 27 35

Modul elasticity – breza
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https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113312
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113313
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=132359
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=124146
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113320
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113321
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113322
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=165348
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113326
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=161015
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=161016
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=161017
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=161018
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113334
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113329
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113331
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113332
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113333
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113347
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113348
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113349
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113337
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113350
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113351
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113352
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113353
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113354
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113355
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113356
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113357
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113358
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113359
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113360
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113361
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=02280
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=02281
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=02285
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=02283
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=02284
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=161020
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=161021
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=161022
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=161023
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=106372
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=02260
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=02261
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=02262
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=02263
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=02264
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=02184
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113083
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113085
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113088
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113090
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113700
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113092
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113093
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=175818
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113094
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113096
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113097
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=216333
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=217238
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113098
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=216630
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=217240
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=210712
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=210704
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=210705
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=210710
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=237497
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=305500
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=210713
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113366
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=205845
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113373
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113375
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113377
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113379
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=205846
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=482392
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=482393
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=482394
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=482395
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=472748
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=482396
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=482397
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=482398
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=482399
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=482400
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=482401
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=482402
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=482403
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=482404
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=482405
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=482406
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=161038
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=161039
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=161040
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=161041
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=161042
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=161043


Všeobecne škárovky môžeme rozdeliť na:-
Priebežné – hranolček je jeden priebežný po 
celej dĺžke škárovky, niekedy označované ako 
FIX tzn. fixné, jednotlivé lamely sú od šírky 
zlepené na tupo a od dĺžky lamela prebieha 
cez celú dĺžku škárovky v jednom kuse.

Napojované – označuje škárovku napojo-
vanú, niekedy označovanú ako CINK 
tzn. cinkovanú, sú vyrobené z rôzne dlhých 
hranolčekov napojených do nekonečného 
vlysu, jednotlivé lamely sú spojené od dĺžky 
na ozubový spoj a od šírky sú zlepené na 
tupo.

Škárovky ihličnaté 
Tieto škárovky sú určené predovšetkým na 
výrobu detského nábytku, nábytku s prírod-

ným dizajnom a možno ich použiť na rôzne 
konštrukčné prvky. Štandardne skladom 
vedieme škárovky smrekové (severské či 
európske) a borovicové a to v priebežnom 
variante.

Škárovky listnaté 
sú podstatne odolnejšie než ihličnaté (majú 
väčšiu hustotu) a preto sú predovšetkým 
určené na výrobu masívnych drevených 
schodísk, masívneho interiérového nábytku, 
na výrobu stolov a taktiež aj kuchynských pra-
covných dosiek. Skladom v našej skladovej 
ponuke nájdete škárovky bukové, dubové, 
najnovšie aj jaseňové a to ako v priebežnom, 
tak aj napojovanom prevedení.

Škárovky exotické 
Z exotických drevín vedieme skladom šká-
rovku HEVEA, a to v napojovanom prevede-
ní. Využitie tejto škárovky je predovšetkým 
na výrobu schodísk a masívneho interiéro-
vého nábytku. Táto drevina sa veľmi dobre 
primoruje do rôznych odtieňov a svojím 
vzhľadom pripomína škárovku dubovú.

POKYNY A ODPORÚČANIA NA 
SKLADOVANIE, AKLIMATIZÁCIU 
A SPRACOVANIE ŠKÁROVKY

PREVOZ, AKLIMATIZÁCIA 
A SKLADOVANIE 
Škárovka by nemala priamo prechádzať 
z prostredia do prostredia s veľkým rozdielom 
teplôt a vlhkostí. Tento prechod by sa mal diať 
pozvoľna. Venujte zvýšenú pozornosť tomuto 
odporúčaniu najmä v zimnom období, kedy 
je škárovka pri expedícii a prevoze vystavená 
vonkajším teplotám. Následným uskladnením 
vo vykurovaných a presušených priestoroch 
môže dôjsť k veľkému, až šokovému, teplot-
nému a vlhkostnému rozdielu!!! Škárovka 
potrebuje čas nutný na vyrovnanie vlhkosti 
v celom svojom priereze. To platí aj pre 
prevoz a následnú finálnu inštaláciu hotového 
výrobku do stavieb. Po prevoze ponechajte 
škárovku zabalenú v ochrannej fólii (pre mi-
ernejší prechod medzi prostrediami) a takto 
minimálne 1–2 týždne aklimatizujte. Potom 
odstráňte ochrannú fóliu a nechajte opäť 1–2 
týždne aklimatizovať v priestoroch, kde bude 
škárovka spracovávaná. 

Škárovky

priebežná (fix)

napojovaná (cink)

Škárovka je produkt z prírodného materiálu (dreva), ktorý je schopný stále meniť svoj 
objem a tvar. Z dôvodu schopnosti nasávať a vypúšťať vlhkosť v dôsledku momentál-
nych klimatických podmienok môže dochádzať k čelným trhlinám, trhlinám v ploche 
či k prehnutiu celej dosky. Škárovka nasáva a vypúšťa vlhkosť inak na povrchu a inak 
vnútri. Vlhkosť vysušenej škárovky, ktorá mieri do predaja, je okolo 8 % (± 2 %). To 
zodpovedá vlhkosti vzduchu 40–55 % pri okolitej teplote okolo 20 °C.

Pri správnej aklimatizácii a použití v defino-
vaných klimatických podmienkach (teplota 
v rozsahu 15–30 °C, pri relatívnej vlhkosti 
vzduchu 35 % až 50 %) nám potom šká-
rovky prinášajú príjemný pocit z používania 
prírodného materiálu.
Škárovka je primárne určená do interiéru, 
lepená lepidlom D3.

18 |



Po celú dobu aklimatizácie skladujte šká-
rovku v uzavretých a suchých priestoroch, 
chráňte pred priamym slnečným žiarením 
a zabráňte veľkým teplotným a vlhkostným 
výkyvom. Škárovky nesmú byť skladované 
v bezprostrednej blízkosti vykurovacích 
telies, v blízkosti studených a vlhkých stien, 
dverí alebo okien. Balík škároviek, ale aj 
jednotlivé dosky, je nutné skladovať naležato, 
dostatočne poprekladané prekladmi rovna-
kej veľkosti. Odporúčame jeden preklad na 
0‚5 m dĺžky, umiestnený kolmo na pozdĺžny 
smer škárovky. Ak skladujete a aklimatizuje-
te viac škároviek uložených bezprostredne 
na sebe, vedzte, že škárovka vnútri balíka 
môže mať inú vlhkosť a vlastnosti oproti šká-
rovkám na vrchnej a spodnej strane balíka. 
Ak budete spracovávať viac škároviek naraz, 
je vhodné ich aklimatizovať a skladovať 
jednotlivo poprekladané s voľným pôsobe-
ním vzduchu medzi nimi. Nespotrebované 
škárovky či zvyškový formát skladujte taktiež 
podľa vyššie uvedených zásad skladovania.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
Škárovku je potrebné ošetriť a povrchovo 
upraviť vždy z oboch strán a na všetkých 
hranách rovnakým spôsobom a materiá-
lom, a to najmenej dvakrát. Používajte len 
materiály určené na povrchovú úpravu 
– laky, oleje, vosky a podobne.

VYREZÁVANIE OTVOROV 
Všetky výrezy ako otvory na drez alebo 
varnú dosku musia byť minimálne o 5 mm 
väčšie ako zariadenie, ktoré sa do výrezu 
bude vkladať. Viac informácií hľadajte 
v návode konkrétneho zariadenia. Otvor na 
batériu musí mať priemer o 3 mm väčší ako 
je priemer rúrky. Surové hrany po výreze 

otvoru je potrebné bohato nasiaknuť olejom 
ešte pred namontovaním zariadenia. Výrez 
na varnú dosku zabezpečte hliníkovou pás-
kou, ktorá eliminuje nadmerné presušenie. 
Ak je pod škárovkou inštalovaná umývačka 
riadu, práčka či mikrovlnná rúra, zabez-
pečte škárovku 
z jej spodnej strany izolačným papierom na 
zamedzenie vplyvu nadmerného tepla 
a vlhkosti. To isté urobte pri montáži 
škárovky v bezprostrednej blízkosti tehlovej 
steny. Vyrezaný otvor by mal byť minimálne 
250 mm od čelnej hrany škárovky a mini-
málne 50 mm od bočnej hrany škárovky. 
Medzi jednotlivými otvormi zachovajte 
minimálne 250 mm.

MONTÁŽ 
Medzi škárovkou a stenou je nutné ponechať 
3–4 mm dilatačnú medzeru na zmeny vlh-
kosti okolitého prostredia. Dilatačnú medzeru 
medzi škárovkou a stenou je možné zatrieť 
sanitárnym silikónom alebo zakryť tesniacou 
lištou k pracovným doskám alebo zástenou. 
Tip: inšpirujte sa v katalógu Démos Plošné 
materiály. Pri montáži do okolitých skriniek či 
korpusov použite uholníky s oválnymi otvormi. 
Skrutky dotiahnite tak, aby bolo možné voľné 
zosychanie či napúčanie škárovky vplyvom 
zmien okolitej vlhkosti. Lišta alebo zástena 
musia však byť namontované iba do steny, 
nie do škárovky. Pri napájaní dvoch škároviek 
používajte na to určené štandardné spojova-
cie prvky. Škárovky napájajte iba v uhle 90°. 
Pri napájaní škároviek naneste tenkú vrstvu 
sanitárneho silikónu, dotiahnite skrutky a nad-
bytok silikónu zotrite. Nepoužívajte lepidlo!!! 
Po zapustení umývadla alebo drezu do otvoru 
škárovky je nutné tento spoj dôkladne utesniť 
sanitárnym silikónom.

ČISTENIE 
Na každodenné čistenie škárovky používajte 
iba vodu v kombinácii s prípravkom na umýva-
nie riadu. Nepoužívajte prostriedky obsahujúce 
povrchovo aktívne látky, čistiace prášky a pasty.

UPOZORNENIE 
Ak má pri inštalácii dôjsť k priamemu kon-
taktu s inými materiálmi (napr. betónový 
podklad na schodisku), presvedčte sa, 
že má tento materiál, rovnako ako všetky 
vnútorné priestory stavby, vlhkosť stano-
venú normou pre interiérové priestory 
a nedôjde tak k následnému nasakovaniu. 
Akékoľvek nedostatky či kazy materiálu je 
kupujúci povinný reklamovať predávajú-
cemu pred jeho spracovaním. Započatím 
jeho spracovania (brúsenie, hobľovanie, 
rezanie, lakovanie či olejovanie) vyjadru-
je akceptáciu jeho technického stavu 
a vzhľadu a po tomto zásahu nemôže byť 
uznaná reklamácia v dôsledku nezlučiteľ-
nosti predmetu s jeho pôvodným technic-
kým stavom, v ktorom bol predaný.

Buk priebežný Dub priebežný Jaseň priebežný Dub rustik

Orech (na objednávku)Buk napojovaný Dub nadpájaný Jaseň nadpájaný

Hevea napojovaná Borovica priebežná Smrek priebežný

Ostatné dreviny
na požiadanie.

Na ošetrenie odporúčame Osmo Top 
olej spájajúci výhody prírodného oleja 
aj vosku.
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Názov sortimentu Rozmery (mm)
Hrúbka (mm)

18 20 26 27 40

Jaseňové

Nadpájané A/B 4000 × 610 311495 311496 311499

Priebežné A/B podstupnica 1200 × 200 311508

Priebežné A/B stupnica 1200 × 300 311511

Priebežné A/B 2450 × 1100 311513 311518 311521

Škárovky BUK, DUB a JASEŇ možno dodať na objednávku aj v inej kvalite (B/C a pod.), v rôznych formátoch a hrúbkach.

Kusové dodávky škároviek: na objednávku je možné dodať aj kusovo škárovky v ďalších drevinách (napr. JV, TP, OR) a to aj v inom rozmere, hrúbke a kvalite, 
napr. s konečnou povrchovou úpravou olejovaním, úpravou zaoblených alebo zrazených hrán a i. – konkrétne požiadavky je nutné doriešiť s predajcom alebo OM.

ŠKÁROVKY LISTNATÉ

Názov sortimentu Rozmery (mm)
Hrúbka (mm)

18 20 26 27 40

Dubové

Nadpájané A/B

2000 × 630 113579 113583

2500 × 630 113581

4000 × 610 160545 160547 76263

4000 × 800 76255 76256 76229

Priebežné A/B podstupnica
1100 × 200 113587

1200 × 200 113588

Priebežné A/B stupnica
1100 × 300 113589

1200 × 300 113590

Priebežné A/B

1200 × 650 214997 399184 399189

1600 × 650 214998

1800 × 650 214999

1400 × 1100 399183 399185 399190

1600 × 1100 399186 399191

1800 × 1100 399187 399193

2100 × 1100 298433 399188 399194

2250 × 1100 298428 298434 298431

2450 × 1100 298429 298435 298432

Rustik Priebežné 2100 × 1100 399195

Názov sortimentu Rozmery (mm)
Hrúbka (mm)

18 19 20 27 40

Bukové

Nadpájané A/B

2000 × 630 113571 113573

2500 × 630 113572

4100 × 630 216242 216243 216244

4100 × 840 222734 216910 222735

Priebežné A/B podstupnica
1100 × 200 113575

1200 × 200 113576

Priebežné A/B stupnica
1100 × 300 113577

1200 × 300 113578

Priebežné A/B

2100 × 1250 389087

2250 × 1250 179314 179363 179365

2450 × 1250 179362 179364 179366

12345 Položka je skladom20 |

https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=311495
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=311496
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=311499
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=311508
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=311511
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=311513
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=311518
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=311521
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113579
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113583
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113581
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=160545
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=160547
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=76263
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=76255
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=76256
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=76229
https://www.demos-trade.sk/vyhledavani?q=113587
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R7 – v názve škárovky značí, že jedna pozdĺžna hrana je opracovaná, zaoblená rádiusom R7 mm (prevažne pri schodových stupňoch).
Exotická škárovka HEVEA je vyrábaná z rôzne širokých vlysov. Na objednávku možno zaistiť vzorkovú súpravu škároviek HEVEA (180944).

Kusové dodávky škároviek: na objednávku je možné dodať škárovky aj v inom rozmere, hrúbke a kvalite – konkrétne požiadavky je nutné doriešiť s predajcom alebo OM.

ŠKÁROVKY IHLIČNATÉ

Názov sortimentu Rozmery (mm)
Hrúbka (mm)

11 15 18 27 40

Smrekové

Priebežné A/B

2500 × 610 76309 76300

2500 × 1220 214989 214990 71349 76259 113611

3000 × 1220 113607 214977 214988

Rema priebežné
(smrek severský) a/b

2520 × 1220 175566

Borovicové

Priebežné B/B

2500 × 610 76314 76307

2500 × 1220 02822 02823 113570

3000 × 1220 113568

Rema priebežné
(borovica severská) a/b

2520 × 1220 214830

ŠKÁROVKY EXOTICKÉ

Názov sortimentu Rozmery (mm)
Hrúbka (mm)

20 40

Hevea

Napojovaná A/A

2100 × 670 113596

2100 × 910 113597

2500 × 910 113599

2500 × 1000 113595

Napojovaná A/B podstupnica 1100 × 200 113601

Napojovaná A/B stupnica R7 1100 × 300 113602
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Biodosky

Biodosky nevystavujte veľkému teplot-
nému a vlhkostnému rozdielu! Biodoska 
potrebuje čas nutný na vyrovnanie 
teploty a vlhkosti v celom svojom priereze. 
Nespotrebované dosky skladujte taktiež 
podľa vyššie uvedených odporúčaní.

Spojenie dosiek sa realizuje najčastejšie 
na tupo alebo na pero a drážku, príp. sa 
hrana zaopatrí fázou. Opracovanie pre-
bieha rovnako ako pri masívnom dreve, 
vhodné sú bežné drevoobrábacie nástroje 
(frézovanie, rezanie, vŕtanie a pod.). 
Povrchovú úpravu sa odporúča vykonávať 
morením, lakovaním, lazúrovaním alebo 
voskom či olejom rovnako ako pri masíve.

PREVOZ, AKLIMATIZÁCIA 
A SKLADOVANIE

Biodosky musia byť skladované v uzavre-
tých a suchých priestoroch, uložené vodo-
rovne na sebe a podložené podkladkami, 
starostlivo prikryté. 
Vlastnosti dreva sú pri tomto výrobku 
zachované, a preto reaguje na zmeny 
teplôt a vlhkosti zosychaním, príp. napu-
čaním. Nevhodné skladovanie môže viesť 
k poškodeniu, za ktoré výrobca nepreberá 
žiadne záruky. 

Biodoska je výraz pre viacvrstvovú dosku z prírodného dreva, ktorá sa odborne označuje ako SWP (z angl. solid wood panel). 
Doska sa skladá z troch vrstiev, z ktorých každá je zložená z lamiel z vysušeného dreva zlepených k sebe. Vrstvy sú voči sebe 
otočené o 90°. Rozlišujú sa podľa kvality povrchu na konštrukčné a pohľadové, ktoré sa práve vďaka prirodzenému vzhľadu ma-
sívneho dreva preferujú pri výrobe interiérových prvkov. Aplikáciu predurčuje hrúbka dosky, formát aj vzhľad. Viacvrstvové dosky 
vynikajú pevnosťou, stabilitou, nízkou hmotnosťou a možnosťou využitia v interiéri aj vonkajšom prostredí.

trojvrstvové lepené masívne dosky

12345 Položka je skladom

Biodosky

Názov sortimentu Hrúbka (mm)
Rozmery (mm)

2500 × 2050 2520 × 2050 5000 × 2500

Biodosky smrekové

19 457337 76290 472071

27 457338

42 457339
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Debniaci dielec

Doska je vďaka nízkej hmotnosti a formátu ľahko manipu-
lovatená a odolný náter z melaminovaj živice zabezpečuje 
rýchle čistenie betónu, rovnako tak zabezpečuje použitie pre 
náročné pohľadové betóny!

Trojvrstvý debniaci dielec je stabilný vďaka krížovému lepeniu ako pri biodoskách a lepenie triedou AW100 je odolné voči pove-
ternostným vplyvom.

Debniaci dielec

Názov sortimentu
Hrúbka 
(mm)

Rozmery (mm)

2500 × 500

Debniaci dielec trojvrstvý žltý 21 472036
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Cetris

AKUSTIC

BASIC

PD

PDB

PROFIL
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Cementotriesková doska Cetris je po obvode 
vybavená perom a drážkou, je nebrúsená, 
s hladkým povrchom a kladie sa na nosníky. 
Základný rozmer dosky je 3 350 × 1 250 mm, 
v rozmere 1 250 × 625 mm (vrátane pera) je 
určený pre technológie suchej podlahy. Dosky 
dodávame na želania zákazníkov aj v hrúbkach 
iných, aké sú dostupné skladom v Prahe.

CETRIS spája jedinečné vlastnosti dreva a cementu. Výsledný produkt má výborné 
mechanické vlastnosti a všestrannú odolnosť. Najmä v prípadoch, kde sa požaduje 
súčasne odolnosť proti vlhkosti a plesniam rovnako ako pevnosť, nehorľavosť, 
ekologická a hygienická nezávadnosť

Kam s ňou
Vďaka svojim vlastnostiam majú 
dosky Cetris široké uplatnenie – 
napríklad ako vonkajšie schodiská, 
chodník, opláštenie drobnej stavby, 
prístrešky a podobne.

Spojovacie kovanie

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

Kód Názov sortimentu

101539 CETRIS skrutka 4‚2 × 55/30 zinok žltý

101538 CETRIS skrutka 4‚2 × 45/25 zinok žltý

101537 CETRIS skrutka 4‚2 × 35/25 zinok žltý

Dodací poriadok CETRIS®

Názov sortimentu Hrúbka (mm)
Rozmery (mm)

1 250 × 625 3350 × 1 250

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
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Zdroj: Kronospan, Pfleiderer

Kompaktné dosky sú odolné proti pôsobeniu 
vlhkosti a vody, proti extrémnym teplotám, 
a vybrané typy kompaktných dosiek spĺňajú aj 
dobrú požiarnu odolnosť.

Kam s nimi
V exteriéri je možné ich použiť ako fasádne 
obklady, parapety, informačné tabule, výplne 
do zábradlia, na vonkajší nábytok a podobne.

Kompaktné dosky KRONOART

Kronoart je nová generácia prvotriednych architektonických fasád. Obkladové dosky sú 
tvorené štruktúrovaným laminátom lisovaným pod vysokým tlakom, ktorý ponúka neobme-
dzené možnosti rôznych vzorov. Neprekonateľná trvanlivosť výrobkov Kronoart vychádza 
z technológie uzavretého povrchu pokrytého vrstvou vysoko trvanlivého náteru. Táto kom-
binácia prináša rad výhod vrátane mimoriadnej odolnosti proti nárazu, škvrnám a poveter-
nostným podmienkam.

Formáty:
2 800 × 1 300 mm, 3 050 × 1 300 mm,
2 800 × 2 040 mm, 5 600 × 2 040 mm.
Minimálny počet objednávky: 4 ks.

Kompaktné dosky PFLEIDERER

Pre exteriérové použitie
Exteriérové kompaktné dosky sú vyrábané 
v súlade s EN 438–6, majú UV stabilné farby, 
podporené jemnou, svetlo príjemne odráža-
júcou štruktúrou EM. Jadro dosky je v čiernej 
farbe.

Formáty:
2 800 × 1 030 × 8 mm, 2 070 × 1 250 × 8 mm,
ostatné formáty na dopyt.

Kompaktné dosky sú vrstvene lisované materiály s hnedým, čiernym alebo farebným jadrom. V jadre môžu byť zalisované aj 
hliníkové plechy. Majú viacvrstvovú konštrukciu, skladajú sa teda z niekoľkých jadrových vrstiev impregnovaných fenolovou 
živicou, z dekorových papierov impregnovaných melamínovou živicou a z ochrannej vrstvy.

Kompaktné dosky

Ochranná 
dekoratívna 
vrstvaJadrová 

vrstva – počet fólií 
definuje hrúbku dosky

Hrúbka dosky
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Kam s ňou
Pre svoje výborné izolačné a akustické vlastnosti 
sa používa ako hlboká a kročajová izolácia na 
podlahy a dvere, ďalej ako preklady pre balenie 
skla, v stavebníctve, v nábytkárskom a automobi-
lovom priemysle.

Hobra
Mäkká drevovláknitá doska vyrobená 
z lignocelulózových vlákien lisovaných 
bez lepidla – to je hobra. Jej súdržnosť je 
zaistená zlisovaním a zplstnatením vlákien 
s využitím ich prirodzenej lepivosti.

Tip!
Hobra je ideálny materiál pri pokládke 
plávajúcej podlahy. Výborne izoluje a tlmí 
priestorový hluk do 15 decibelov. Kladie 
sa na rovný a suchý povrch s prestrieda-
ním škár jednotlivých dielov, nerovnosti 
do 3 mm dokáže hobra vyrovnať. Na 
materiál sa potom už pokladá plávajúca 
podlaha alebo ďalšia tepelná či zvuková 
izolácia. Odporúčame dosky oddeliť od 
obvodových stien dilatačným pásikom, 
aby nedochádzalo k prenosu zvuku 
podlahy cez stenu.

Dodací poriadok HOBRA – jednovrstvová

Názov sortimentu Rozmery (mm) Kód sortimentu

Hobra 2 500 × 1 200 × 8 03264

Hobra 2 500 × 1 200 × 10 03269

Hobra 2 500 × 1 200 × 12 03265

Hobra 2 500 × 1 200 × 15 03266

Hobra 2 500 × 1 200 × 19 03268

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

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

Hobra podlahová (zelená) 590 × 860 x 5‚5 191720

Hobra podlahová (zelená) 590 × 860 x 7 03290

Hobra podlahová (zelená) 590 × 860 x 8 245438
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KRYTKY

K okenným parapetom v profile L 200 
ponúkame plastové (PE) bočné a dila-
tačné krytky s UV stabilizátorom, ktoré 
dodávame štandardne v 12 farbách. 
Ide o obojstrannú krytku s max. dĺžkou 
600 mm.

PAR-krytka 
DTD obojstr. 
biela 600 mm

Parapety
Výhody
Parapety zaručujú stálosť farieb, pevnosť 
a tuhosť, dlhú životnosť, odolnosť proti 
vlhku a rozťažnosti, a zosilnená konco-
vá časť prekryje špáru medzi omietkou 
a parapetom.

Tip!
Odporúčame lepiť parapety buď MS 
polymérom – 113030 Mamut Glue 
(lepenie je bez fixácie a je možné ich 
okamžite zaťažiť), alebo polyuretánovou 
penou – 380477 Pištoľová PU pena 750 
ml. V prípade zašpinenia povrchu lepidlom 
je dôležité zotrieť ešte nezaschnuté lepidlo 
z lepeného povrchu napríklad vlhčenými 
obrúskami – 262031.

ROZMERY

STANDARD dekory 
Dĺžka: 5 350 mm (biela, sivý mramor) 
 4 050 mm (ostatné dekory)

TRENDY dekory 
Dĺžka: 3 650 mm

h: 150–600 mm skladom
h: 800–1 000 mm na objednávku 
(max. hĺbka 1 000 mm)
š: 17 mm alebo po novom 19 mm
v: 40 mm. t: 25 mm. r: 10 mm

Z akých materiálov má byť KVALITNÝ PARAPET

VRCHNÁ VRSTVA
Laminát

Povrch parapetnej dosky tvorí vysoko oderuvzdorný 
laminát CPL/HPL, ktorý sa bežne používa na 
pracovné dosky. Laminát je stálofarebný a odolný 
proti UV žiareniu, bežným domácim chemikáliám 
a vysokým teplotám.

Minimálna šírka pre okenný parapet je 0‚45 mm.

STREDNÁ VRSTVA
Vlhkuodolná drevotrieska P3/P5

Základom parapetnej dosky je nosič, ktorý sa vyrába z 16 mm vodovzdornej DTD dosky. 
Prednosťou parapetu je jeho zosilnenie v koncovej časti na 25 mm, čo zlepšuje tvarovú 
stabilitu a tuhosť celého výrobku.

Kombinácia P5 a P3 vlhkuodolných drevotriesok spĺňa najlepšie vlastnosti bez napučania.

Obyčajná stolárska drevotrieska P2 má veľkú rozťažnosť a nepatrí do konštrukcie výrobku.

SPODNÁ VRSTVA
Vlhkuodolný impregnovaný protiťah

Zo spodnej strany je nalisovaný špeciálny 
impregnovaný protiťah, ktorý zabraňuje 
vzlínaniu vlhkosti, umožňuje jednoduché 
a kvalitné opracovanie a zabezpečuje 
výrazne vyššiu priľnavosť k montážnym 
materiálom.
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KVH – NSi (priemyselná kvalita)

Trieda S10 podľa DIN 4074. Konštrukčné drevo dĺžkovo nadpájané 
zubovým spojom, technicky sušené (15 % ± 3 %), pravoúhlo hodľova-
né a kapované, fazetované, rozmerovo a tvarovo stabilné, bez nutnosti 
impregnácie, v nepohľadovej kvalite 
Použitie: Konštrukcie drevostavieb (vnútorné a obvodové steny, 
stropy, podhľady, krov), sendvičové panely, rošty predsadených 
fasád, altánky, pergoly, zastrešené terasy, pôjdne vstavby

Dodaci poriadok KVH 
Štandardné výrobné dĺžky sú 13m, niektoré skladové položky 
aj dĺžkach 5; 6‚5; 7m. Iné položky na vyžiadanie. Na hranole je 
možné urobiť 2 hrubé rezy pre prepravu, je účtovaný príplatok za 
prepravné rezy.

BSH hranoly vrstvené 
Konštrukčné rezivo podľa triedy pevnosti GL24h lepené vrstvením 
na seba a dĺžkovo nadstavené zubovým spojom. Technicky sušené 
na 12% ±2 %, pravoúhle, kapované, rozmerovo a tvarovo stabilné. 
Lepšie využitie v pohľadovej kvalite a v interiéroch s BSH Si ako pri 
KVH Si 
Použitie: Konštrukčné drevo s možnosťou lepenia hranolov veľkých 
rozmerov, na veľkú zaťaž. Vďaka svojej vlhkosti po sušení ideálne do 
interierových priestorov. Lepšie v pohľadovej kvalite ako KVH Si.

Dodací poriadok BSH 
BSH hranoly sú na objednávku. Šírka je odstupňovaná od 60mm (ďalej 
po 20mm), výška hranola od 80mm (ďalej po 20mm), dĺžky podľa 
dopytu. Termín dodania 10dní na pobočku Démosu v Prahe od písom-
ného objednania a zloženia zálohy 50% ceny.

KVH a BSH Konštrukčné masívne drevo

Viac informácií o KVH u svojho obchodného manažéra.

12345 Položka je na objednávku

Dodaci poriadok KVH

Šírka 
(mm)

Výška (mm)

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

40
361760 4 m 

262519 5 m

402829 4 m 

273458 5 m

459805 4 m 

262540 5 m
5; 13 m 462886 4 m 

262535 5 m
5; 13 m 5; 13 m 421330 13 m 5; 13 m

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

60 262545 5 m
262541 5 m

262526 13 m
404466 5 m

262521 13 m
262536 5 m

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

262543 13 m 262517 13 m 262532 13 m

80 262534 5 m 262544 5 m 5; 13 m 456900 13 m
409658 5 m

5; 13 m 262533 13 m 5; 13 m 262542 13 m

262516 13 m

100
262528 5 m

5; 13 m 5; 13 m
282107 5 m

5; 13 m
456510 5 m

5; 13 m 262527 13 m

262523 13 m 262522 13 m 262530 13 m

120
262537 5 m

13 m 409659 13 m 5; 13 m 5; 13 m 5; 13 m 262525 13 m

262520 13 m

140
456897 5 m

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

262518 13 m

Duo 160 262539 13 m 421332 7 m
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LEP Ponal super 3
Vodovzdorné disperzné lepidlo na lepenie 
dreva a príbuzných materiálov, ktoré sú 
vystavené vyššej vlhkosti. Montážne lepenie 
na použitie vonku, napr. okná a dvere.

Polyuretánové lepidlo
Polyuretánové konštrukčné lepidlo na lepenie 
rôznych materiálov k drevu. Vhodné na lepenie 
pri montážnych prácach, lepenie korpusov, 
plošné lepenie, renovácie dreva, zlepovanie dre-
vených a savých materiálov s kovmi a umelými 
hmotami. Na spojenie dreva s kovmi a plastami. 
Lepí schody a výplne vonkajších dverí. Odolné 
proti teplu i vlhkosti. Elastický lepený spoj.

kód

Ponal super 3, 750 g 40130

Ponal super 3, 5 kg 40135

kód

40175

LEP PU Pištoľová pena  
SL 750 ml
Na presnú a úspornú aplikáciu pomocou 
aplikačnej pištole. Na montáž dverných zárubní 
a okenných rámov, montážnych priestorov 
medzi panelmi, murovanými priečkami, 
prechodov elektrického vedenia. Vhodná aj 
na zvukové izolácie.

LEP Nízkoexpanzná pena  
SL 750 ml
Pre rýchle kotvenie veľkých ťažkých rámov, 
napr. výkladov. Vynikajúce tiež pri montáži 
obložkových zárubní, vďaka rýchlosti tuhnutia 
je mimoriadne efektívne. Vytvrdzuje chemickou 
reakciou dvoch zložiek - plechovku je nutné 
najneskôr do 8 minút vypeniť!

LEP Trubičková pena  
SL 750 ml
Na montáže dverných zárubní a okenných rámov, 
vypĺňanie dutín medzi murovanými priečkami a 
stropom. Výborná tepelná izolácia v okolí pomúr-
nic striech. Vysoká priľnavosť k betónu, murivu, 
drevu, polystyrénu, PVC apod.

LEP Čistič PUR peny  
SL 500 ml
Na ľahké čistenie pracovných pomôcok postrie-
kaných nevytvrdenou polyuretánovou penou. 
Čistenie ventilov a aplikačných častí NBS pištolí 
na polyuretánovú penu.

kód

262849

Názov sortimentu kód

Nízkoexpanzná trubičková pena 262845

Nízkoexpanzná pištoľová pena 262846

kód

262847

kód

262850

CERESIT TS62  
PU pena pištoľová 750 ml
Vhodný na použitie v letnom období.

CERESIT PU pena  
WhiteTeq 750 ml
Trubičková PUR pena s veľmi jemnou bunkovou štruktú-
rou, vyššou odolnosťou voči UV žiareniu. Pena WhiteTeq 
bola vyvinutá s lepšou elasticitou, vďaka ktorej dosahuje 
o 25% vyššiu flexibilitu. Pena vyniká svojou zvukovou 
izoláciou až 63 dB. Oproti bežným penám má 2krát 
nižšiu expanziu a ľadovo bielu farbu.

CERESIT CS8  
silikón univerzálny 280 ml
Ceresit CS 8 má dobrú prídržnosť ku sklu, keramickým obkladom, 
glazovaným a lakovaným povrchom, smaltu, eloxovanému hliníku 
apod., a to bez nutnosti penetrácie, a má výbornú dlhodobú 
ochranu voči poveternostným vplyvom (UV žiarenie, dážď, ozón, 
soľ apod.). Nepoužívajte na lepenie zrkadiel, akvárií, prírodného 
kameňa a na polyethylen a PTFE (Teflon®).

CERESIT CS25  
silikón sanitárny 280 ml
Sanitárny silikón s trojitou dlhodobou ochranou proti plesniam. 
Aplikácia - na utesňovanie škár v sanitárnej oblasti, sprchových kú-
tov, umývadiel, kuchýň pre interiér a exteriér. Vlastnosti - postupné 
uvoľňovanie aktívnych látok pre dlhodobo čisté škáry bez plesní. 
Odoláva starnutiu, zmršťovaniu, praskaniu, blednutiu a vode.

CERESIT CS9  
silikón sanitárny transparentný 280 ml
Tesniaci acetátový tmel na vyplnenie škár medzi obkladmi a 
dlažbami v interiéri aj exteriéri. Je predovšetkým vhodný na 
miesta so zvýšenou vlhkosťou, ako sú kúpelne, kuchyne apod. 
Ceresit CS 9 má dobrú prídržnosť ku sklu, keramickým obkla-
dom, glazovaným povrchom, eloxovanému hliníku a to bez nut-
nosti penetrácie. Nepoužívajte CS 9 na tmelenie škár obkladov 
a dlažby z prírodného kameňa (napr. mramor, granit). V tomto 
prípade zvoľte špeciálny silikón na prírodný kameň.

CERESIT CS11  
akrylový tmel biely 300 ml
Jednozložková spojovacia výplň na báze 
akrylovej disperznej hmoty. Použitie: tmelenie 
a vypĺňanie škár a prasklín v murive, kameni, 
dreve, atd.

kód

154026

Názov sortimentu kód

CERESIT CS8 biely 204702

CERESIT CS8 transparentný 214286

Názov sortimentu kód

CERESIT CS25 biely 132207

CERESIT CS25 transparentný 131311

Názov sortimentu kód

WhiteTeq 750 ml trubičková 237877

WhiteTeq 750 ml pištoľová 237878

kód

204701

kód

131298

i Pokračovanie ze str. 9
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Palubovky aj rošt je potrebné natrieť ešte 
pred montážou. Laty by mali byť vždy pri-
pevnené kolmo k palubovkám s pravidel-
nými rozostupmi. S väčšou početnosťou lát 
sa pevnosť obkladov zvyšuje. Pri vodorov-
nej montáži smerujú drážky smerom dole, 
aby do nich pri ďalšom nátere nezatekal 
lak. Palubovky, ktoré sa spájajú so zemou 
alebo stropom, montujte s medzerou, 
aby ste drevu zaistili možnosť rozpínania. 
Nakoniec sa tieto časti zakryjú lištami, 
ktoré dodajú obloženiu finálny vzhľad.

Palubovky sa montujú na podkladový rošt 
pomocou skrutiek, klincov alebo príchy-
tiek za spodnú časť pri drážke. Rošt tvoria 
sušené laty, nikdy nie čerstvo narezané. 

Použitie:
Palubovky sú často využívané na obklady 
u podhľadov stropových konštrukcií, ako 
podlahové krytiny alebo na obloženie sáun 
či vonkajších bazénov.

Tip!
Ako na montáž obkladových paluboviek.

Pri montáži paluboviek myslite na tri veci: 
na správnu hrúbku, správne množstvo 
a vhodné spojovacie kovanie.

Hrúbka paluboviek sa odvíja od toho, ako 
veľmi bude materiál namáhaný. V prípa-
de dekoratívnej funkcie sú dostačujúce 
palubovky v hrúbke 12–15 mm, s vyššou 
záťažou by sa potom hrúbka paluboviek 
mala zväčšovať. Pri obkladoch v exteriéri 
musí byť hrúbka aspoň 19 mm.
Nezabudnite množstvo paluboviek navýšiť 
približne o 5–10 %, keďže dĺžka dosky 
sa uvádza vrátane pera, a pri montáži sa 
dosky spoja.

Palubovky predstavujú masívny stavebný prvok v rôznych prevedeniach, rozmeroch 
a štruktúrach. Vyznačujú sa dlhou životnosťou a sú vyrábané z rozličných druhov 
drevín v rozmanitej škále farieb a tvrdostí. Svoje hlavné využitie nájdu v interiérových 
alebo chránených exteriérových priestoroch a stále novšie štruktúry paluboviek sa 
uplatnia aj v moderných domoch.

Palubovky
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Rozmery (mm) Kód

4 000 × 96 x 12‚5 292956

5 000 × 96 x 12‚5 217205

4 000 × 121 x 15 292958

5 000 × 121 x 15 292957

4 000 × 121 x 19 292960

5 000 × 121 x 19 292959

Rozmery (mm) Kód

3 000 × 96 x 12‚5 318627

4 000 × 96 x 12‚5 318625

5 000 × 96 x 12‚5 318626*

3 000 × 121 x 15 318630

4 000 × 121 x 15 318628

5 000 × 121 x 15 318629*

Rozmery (mm) Kód

4 000 × 96 x 19 318634

4 000 × 96 x 19 obojstranne hladká 318635

3 000 × 121 x 19 318633

4 000 × 121 x 19 318631

5 000 × 121 x 19 318632*

Profil KLASIK Profil TATRAN

PODLAHOVÁ Palubovka

SMREK

Rozmery (mm) Kód

4 000 × 146 x 24 315140

5 000 × 146 x 24 315141

4 000 × 146 x 28 318639

5 000 × 146 x 28 318640

Názov sortimentu Kód

Podkladová lata smrek 3 000 × 45 x 19 mm 311465

Spona č. 3, pre hr. 9–12 mm, 100 ks 80323

Spona č. 4, pre hr. 12–15 mm, 100 ks 80322

Spona č. 5, pre hr. 15–19 mm, 80 ks 80321

Spona č. 6, pre palubovky Thermowood 215475

Lišta rohová smrek 34 × 34 mm 262551

Lišta smrek 17 × 27 x 2 500 mm 262553

OSIKA

Rozmery (mm) Kód

2 000 × 96 x 16 266489

400 × 96 x 16 266490

2 800 × 96 x 16 278011

BOROVICA THERMOWOOD

Rozmery (mm) Kód

2 100 × 92 x 15 298284

3 000 × 92 x 15 298285

BOROVICA THERMOWOOD PANEL SYSTÉM

Rozmery (mm) Kód

2 100 × 92 x 15 390240

3 000 × 92 x 15 390242

Profil SOFTLINE

12345 Položka je skladom 12345* Položka je skladom pouze v Praze 12345 Položka je na objednávku

Palubovky OBKLADOVÉ smrek kvalita AB

Palubovky PODLAHOVÉ 
kvalita AB

Palubovky SAUNOVÉ

Príslušenstvo k palubovkám

Skrutka pre 
masívne drevo

veľkosť v mm kód
celková dĺžka 

v mm
dĺžka závitu 

v mm
vonkajší priemer 
hlavičky v mm

bit

3‚5 × 35 376001 35 20 6 T10
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Rozmery (mm) Kód

4 200 × 117 x 19 252709

4 200 × 140 x 19 245325

Rozmery (mm) Kód

4 200 × 117 x 19 P+D 283773

4 200 × 68 x 19 P+D 283772

Profil TATRAN

Panel Systém

Rozmery (mm) Kód

4 200 × 140 x 20 367620

Profil DIAGONALProfil RHOMBUS

Rozmery (mm) Kód

4 200 × 42 x 28–42 267671

3 000 × 42 x 28–42 267667

3 000 × 92 x 20 298690

4 200 × 92 x 20 298691

3 000 × 68 x 26 267653

3 600 × 68 x 26 267656

4 200 × 68 x 26 267657

3 000 × 92 x 26 267661

4 200 × 92 x 26 267662

4 500 × 92 x 26 267663

12345 Položka je na objednávku

Palubovky FASÁDNE THERMOWOOD
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Rozmery (mm) Kód

2 700 × 145 x 20 394863

3 000 × 145 x 20 391592

3 600 × 145 x 20 394865

3 900 × 145 x 20 394869

4 000 × 145 x 20 394870

Rozmery (mm) Kód

2 500 × 93 x 20 394839

2 700 × 93 x 20 394840

3 000 × 93 x 20 394841

3 300 × 93 x 20 394842

3 600 × 93 x 20 394843

3 900 × 93 x 20 394844

4 000 × 93 x 20 394845

Rozmery (mm) Kód

3 000 × 70 x 21 392006

4 000 × 70 x 21 376091

3 000 × 120 x 21 392008

4 000 × 120 x 21 392007

Rozmery (mm) Kód

2 500 × 68 x 28 394721

2 700 × 68 x 28 394722

3 000 × 68 x 28 383730

3 300 × 68 x 28 394723

3 600 × 68 x 28 394724

3 900 × 68 x 28 328641

4 000 × 68 x 28 273453

Rozmery (mm) Kód

2 700 × 145 x 19 349678

3 000 × 145 x 19 394445

3 300 × 145 x 19 394446

3 600 × 145 x 19 383560

3 900 × 145 x 19 394447

4 000 × 145 x 19 335336

Rozmery (mm) Kód

4 000 × 146 x 23 394877

5 100 × 146 x 23 394878

Rozmery (mm) Kód

4 000 × 107 x 24 388468

12345 Položka je na objednávku

PALUBOVKY FASÁDNE SMREKOVCOVÉ

Palubovky fasádne Smrekovec Sib.
ohobľovaná doska ostrohranná

Palubovky fasádne Smrekovec Sib.
Rhombus (Raute)

Palubovky fasádne Smrekovec Sib.
Rhombus (SSS)

Palubovky fasádne Smrekovec Sib.
ohobľovaná doska Rhombus

Palubovky fasádne Smrekovec Sib. 
AB KLASIK

Palubovky fasádne Smrekovec Sib.
AB DIAGONAL

Palubovky fasádne Smrekovec Eur.
Rhombus P+D
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Rozširujú váš obytný priestor von až do zele-
ne. 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 príjem-
ný tiež pri chladnejšom počasí. Komfortný 
a pohodlný výstup vám umožní neustále 
spojenie s vašou záhradou.

Exotické dreviny
Terasy z exotických drevín pochádzajú pre-
dovšetkým z oblasti juhovýchodnej Ázie ako 
je Srí Lanka, Barma, Vietnam, Thajsko, Laos, 
Kambodža, Malajzia, Indonézia a Filipíny, 
alebo z Južnej Ameriky, najčastejšie z Brazílie 
a Guyany. Exotické dreviny sa vyznačujú vy-
sokou tvrdosťou, odolnosťou a veľkou škálou 
farieb, ktorá sa časom mení. Veľmi záleží na 
ich ošetrení terasovým olejom, ktorý môže 
drevo na dlhú dobu ochrániť. Pre kladenie 
terás je dôležitá stabilná podkladová kon-
štrukcia, ktorá by mala byť vytvorená z dreva 
s rovnakou alebo podobnou hustotou ako 
podlahové drevo. Terasy z exotických drevín 
v našej ponuke sú predovšetkým zo stromov 
Bangkirai, Massaranduba, Garapa a Ipe.

Smrekovec sibírsky
Jedny z najrozšírenejších ihličnatých lesov 
na svete sú lesy smrekovcové – a najvý-
znamnejším druhom je smrekovec sibírsky. 
Významnú plochu zaberá tento strom v ob-
lasti Západosibírskej nížiny, kde vplyvom 
podnebia rastie pomalšie a jeho tvrdosť 
je tak oveľa väčšia. Na Sibíri je zalesnenie 
smrekovcom 38 % celkovej plochy lesov. 
Tieto ihličnaté opadavé stromy dosahujú 
výšku až 40 m a vek 400 rokov. Smrekovec 
sibírsky rastie takmer od hladiny mora až do 

výšky 2 250 m.n.m. a mimo územia Ruskej 
federácie ho nájdeme aj v Číne alebo 
Mongolsku.
Drevo smrekovca sibírskeho je žltkasto 
biele až červenkasto biele. Jadrové drevo je 
červenkasto hnedé až tmavo červenohne-
dé a tmavne. Tento druh je veľmi trvanlivý 
a živica slúži ako jeho prírodná impregnácia. 
Hustota dreva je 650 kg/m³. Využitie je 
predovšetkým pri realizácii terás, podláh, 
parkiet, záhradného nábytku, ale aj pri výro-
be okien alebo dverí.

Názov sortimentu
Hrúbka 
(mm)

Rozmery (mm)

70 × 4 000 142 × 4 000

Terasy hranol smrekovec sibírsky 45 272235

Terasy doska smrekovec sibírsky J/HR 27 234350

Dodací poriadok Smrekovec sibírsky

Terasy
Drevené terasy sú najprírodnejším spojením medzi domom a záhradou.

Môcť ísť naboso zvnútra von 
je krásny pocit…
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Terasy ThermoWood®

Ide o jedinečný produkt svojho druhu, ktorého revolučná technológia tepelnej 
úpravy predlžuje životnosť dreva a zlepšuje jeho využitie.

Terasy WPC
Terasy novej generácie.

Dosky PERWOOD sú výrobkom najvyššej kvality, ktorý si radi vyberajú projektanti. Osved-
čujú sa v klasickom stavebníctve, rovnako ako v modernej architektúre. Vďaka prímesi 
drevnej hmoty a charakteristickej textúre vyzerajú podlahy kryté drevoplastovými doskami 
mimoriadne prirodzene a štýlovo.

Viac informácií sa dozviete v brožúre Terasy, 
alebo u svojho obchodného manažéra.

Viac informácií sa dozviete v brožúre Terasy, 
alebo u svojho obchodného manažéra.
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Packwall: materiál  
s pridanou hodnotou

Zákaznícky servis pre príjem objednávok:
objednavkysk@demos-trade.com

+041 285 0030www.demos-trade.com www.demos24plus.com


