ZÁKLADNÍ SORTIMENT SKLADEM
Na zakázku připravíme jakýkoliv profil do 180x180 mm a délky do 6 m

JEHLIČNATÉ
Střešní lať 6x4x400 cm
Hranol 8x8x400 cm
Hranol 10x10x400 cm
Prkno 2,5x12x300 cm
Fošna 5x12x300 cm

65 Kč/ks s DPH
180 Kč/ks s DPH
280 Kč/ks s DPH
63 Kč/ks s DPH
126 Kč/ks s DPH

LISTNATÉ
Prkno dub 3x8x200 cm
Prkno dub neomítané 3x8-15x200 cm
Fošna dub vzduchosuchá 55mm
Fošna dub 5,5x14x200 cm
Hoblovaný sušený profil buk 42x115x2050 mm

72 Kč/ks s DPH
dohodou
dohodou
323 Kč/ks s DPH
339 Kč/ks s DPH

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
KŮLY A PALISÁDY
DUB
Dubové kůly v délce do 4 m a průměru 12-18 cm, silnější kusy je
možné štípat/řezat na poloviny/čtvrtiny.
Dubové kůly dodáváme v kůře, ručně odkorněné a nebo
otryskané. Dubové kůly mají vysokou odolnost a jsou vhodné na
drobné zahradní prvky a stavby, na ohrady do zamokřených
míst nebo zajímavé interiérové prvky.

Ručně odkorněné a broušené dubové kůly

MODŘÍN
Modřínové kůly dodáváme jako tříděnou kulatinu do 20cm, modřínové kůly je možné strojově odkornit a nebo
frézovat na přesný průměr. Modřín je nejodolnější jehličnaté dřevo s vysokou hustotou a obsahem
pryskyřice.
Modřínové kůly jsou vhodné na zahradní stavby, ploty, piloty a ohrady pro zvířata.

Frézované modřínové kůly

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
HRANOLY
LISTNATÉ
Hranoly z tvrdého dřeva (dub, jasan) se používají v zahradní
architektuře, na ohrady, záhony, ploty i do interiérů. Hranoly
řežeme dle přání zákazníků, vyrábíme i atypické rozměry do
rozměru 40x40 cm z přesílené kulatiny. Hranoly můžeme dodat
vysušené, hoblované, broušené.

Dubové hranoly na ohradu

JEHLIČNATÉ
Jehličnaté hranoly jsou vhodné na stavbu altánů, pergol a dalších zahradních staveb. Jehličnaté hranoly
můžeme dodat hoblované nebo opalované a kartáčované. Opalovaní dřeva je prastarý způsob impregnace, který
chrání dřevo před povětrnostními vlivy a zajistí mu mnohem delší životnost.

Vysoký záhon z jehličnatých hranolů

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
FOŠNY, PRKNA, TRUHLÁŘSKÉ ŘEZIVO
LISTNATÉ ŘEZIVO

JEHLIČNATÉ ŘEZIVO

Řežeme dubové, jasanové, bukové a javorové fošny a
prkna v tloušťkách od 25 do 90 mm. Fošny a prkna
řežeme z kmenů až o průměru 100 cm. Můžou být
omítané a tříděné a na přání Vám připravíme jakýkoliv
rozměr.

Řežeme smrkové, borové a modřínové prkna a fošny
různých rozměrů a tloušťek. Borovice a smrk jsou
vhodné a běžné použití v interiéru i exteriéru.
Modřínové řezivo je vhodné díky své vysoké odolnosti
do exteriérů na fasády a podlahy.

Bukové fošny omítané

Hoblovaná smrková prkna

Zídka z odkorněné dubové kulatiny
Dubové schody 10x16 cm

Dubová fošna neomítaná

Ohradové dubové kůly
Suché hobliny

Dubová prkna sámovaná

Interiérový stolek z dubového špalku Bukový konferenční stolek

Stylová lavička z dubu

Čtyřstranně řezané dubové fošny

Pracovní "nezničitelná" deska

Okovaný dubový špalek

Parková lavička z dubového dřeva

