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ŘEZIVO
truhlářské | stavební | hoblované řezivo  
palubky | tepelně upravené dřevo ThermoWood 
eurohranoly | konstrukční hranoly | spárovky | biodesky 
lišty, madla | terasy



PALUBKY

Přirozená krása

Silně dekorativní materiál, 
který vnáší do našeho domova hřejivou  
a neopakovatelnou atmosféru.

Používají se všude tam, kde chceme 
nechat vyniknout přirozenou krásu  
dřeva a použít ekologický  
a obnovitelný materiál.

Palubky DDL jsou vyrobené z velmi 
kvalitního smrkového nebo  
modřínového dřeva.

Jsou frézovány do různých profilů,  
tlouštěk a délek.

Používají se v interiérech i exteriérech.

•  Obkladové palubky 
•  Podlahové palubky 
•  Fasádní palubky
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Prodejce si vyhrazuje právo 
na barevné a tvarové odchylky. 
Zobrazení barev materiálů je 
limitováno technologií tisku 
a může se od skutečnosti lišit. 
Tiskové chyby vyhrazeny.
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Kvalitativní rozdělení řeziva

Tvrdost dřeva

TRUHLÁŘSKÉ ŘEZIVO
Dřevo je mnoha generacemi prověřený materiál bez jakýchkoliv nežádoucích účinků, má příjemnou vůni, zvyšuje pocit tepla 
a má velmi dobré fyzikální vlastnosti. Truhlářské řezivo nabízíme z jehličnaté a listnaté kulatiny a je řezáno na rámové nebo 
pásové pile. Pro tento účel se snažíme vybírat přímo v lese nebo na manipulačních skladech ty nejkvalitnější oddenkové 
části kmenů v té nejvyšší kvalitě. Suché truhlářské řezivo je sušeno na vlhkost 8–12 % +/-2 % a posléze používáno k výrobě 
masivního nábytku, jako jsou například: skříně, kuchyňské linky, stoly, židle apod. Slouží také jako vstupní materiál pro 
stavební truhláře, např. k výrobě dveří, oken, schodišť, podlah, latí a lišt. Požadovanou kvalitu si u nás můžete sami zvolit 
a řezivo osobně vybrat.

Kvalita Specifikace zařazení

tř. ,,A“
Účelově tříděné řezivo z 90 % oboustranně čisté, případné malé zdravé suky středem řeziva vel. do 15 % šířky řeziva 
jsou možné, malé vady řeziva je možno bonifikovat.

tř. ,,I“
Účelové třídění podobné třídě ,,A“, kdy na délce řeziva jsou minimálně 2 metry téměř bez vad, zdravé nevypadavé suky 
do 20 % šířky řeziva jsou možné na zbytku délky. Povoleny malé nezdravé suky a případně jiné drobné vady. Ojediněle 
se vyskytující větší vady jsou přiměřeně bonifikovány.

tř. ,,II“
Účelové třídění u listnatého i jehličnatého řeziva, kdy jsou povoleny zdravé i nezdravé suky a drobné vady po celé 
délce řeziva. Větší vady, jako jsou malé shnilé, vypadavé a křídlové suky, jsou povoleny. Případná hniloba, odlupčivost, 
poškození hmyzem a větší shnilé suky jsou bonifikovány.

tř. ,,III“ Vytříděné zboží bez zvláštních nároků na jakost.

Stupeň tvrdosti Tvrdost v MPa Dřeviny

velmi měkké do 35 smrk, borovice, jedle, topol, vrba, lípa

měkké 35–50 modřín, olše, jalovec

středně tvrdé 50–65 jilm, buk, bříza, javor

tvrdé 65–100 dub, ořešák, jabloň, hruška, tis, třešeň, akát, jasan

velmi tvrdé 100–150 dřín, ptačí zob, dub pýřitý, zimostráz

neobyčejně tvrdé nad 150 exotické dřeviny – mahagon, eben aj.

i Truhlářské řezivo dodáváme po kusech (m3).
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Smrk
Dřevo velmi měkké s tvrdostí 26 MPa, velmi lehké, o hustotě 420 kg/m3, 
s pryskyřicí, v suchu velmi trvanlivé, dobře štípatelné a pevné. Barva 
dřeva je žlutobílá až světle žlutohnědá. Je méně trvanlivé a odolné pro-
ti biotickým škůdcům. Dobře se opracovává, suší, moří, klíží a natírá. 
Málo se bortí a sesychá. Má největší využití ze všech dřevin.

Řezivo
Tloušťky běžně skladem

30 32 50 60

Smrk – výběr O S S O

Smrk S S S S

Smrk A/B S S O  O

Borovice
Toto dřevo je tvrdší než smrkové, s tvrdostí 28,5 MPa, jedná se tedy o dře-
vo velmi měkké s hustotou 505 kg/m3. Je křehké, málo pružné, pryskyřič-
né, a trvanlivé. Barva dřeva je u běle nažloutlá, narůžovělá, často se vy-
skytuje tzv. zamodrání běle; jádro je zpočátku u čerstvě pokáceného dříví 
světlehnědé, později na vzduchu tmavne a je až červenohnědé. Dobře se 
suší a opracovává (pryskyřice zhoršuje opracovatelnost povrchů), běl se 
lépe impregnuje než jádro. Často se používá na výrobu nábytku.

Řezivo
Tloušťky běžně skladem

30 50 60

Borovice – výběr S S O

Borovice S S S

Všechny námi dodávané tloušťky: 25, 28, 30, 32, 40, 50, 60, 70, 80.

Všechny námi dodávané tloušťky: 25, 28, 30, 32, 50, 60.

O

S Skladem
Na objednávku
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Modřín
Dřevo patřící ve své tvrdosti 43,5 MPa do dřev měkkých, málo pružných 
a křehkých. Hustota dřeva je 560 kg/m3. Běl je nažloutlá, jádro červeno-
hnědé až červenofialové, na vzduchu tmavne. Dřevo je trvanlivé, odolné, 
dobře se suší (málo se bortí a sesychá) a opracovává, naopak hůře se 
impregnuje. Jedná se o jedno z nejkvalitnějších dřev, které je využíváno 
zejména u vodních staveb a ve stavebním a nábytkovém truhlářství.

Řezivo
Tloušťky běžně skladem

30 32 50

Modřín S S S

Řezivo
Tloušťky běžně skladem

30 32 50 60

Dub – výběr O S S O

Dub A/B O O O O

Dub O S S S

Alternativa – dub červený – tl. 30, 32, 50

Dub
Dřevo je kruhovitě pórovité, o tvrdosti 67,5 MPa a hustotě 680 kg/m3, 
velmi pevné, pružné, velmi únosné, štípe se dobře v čerstvém stavu a po-
měrně málo sesychá. Pro velký obsah tříslovin patří k našim nejtrvanli-
vějším dřevinám, a je také dobře opracovatelné, ale hůře se suší a obtíž-
něji impregnuje. Barva dřeva je u běle nažloutlá až světlehnědá, jádro 
světle až tmavěhnědé; má zřetelnou hranici mezi letokruhy i hranici mezi 
jarním a letním dřevem. Dobře odolává vlhkosti. Používá se ve staveb-
ním truhlářství na výrobu oken, dveří, schodišť, obkladů stěn apod. Také 
v nábytkářském průmyslu má širokou škálu uplatnění, a to na stoly, židle, 
skříně, police. 

Dub

Dub červený

Všechny námi dodávané tloušťky: 30, 32, 50, 60.

Všechny námi dodávané tloušťky: 27, 30, 32, 40, 50, 60.
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Řezivo
Tloušťky běžně skladem

32 50

Buk – pařený výběr O O

Buk – pařený O O

Buk – výběr S S

Buk S S

Buk
Dřevo je roztroušeně pórovité, s velkou hustotou (685 kg/m³) a tvrdos-
tí 61 MPa, málo pružné, ale pevné. Toto dřevo značně sesychá a praská, 
je méně trvanlivé a málo odolné proti biotickým činitelům. Barva dřeva 
je narůžovělá, nahnědlá až červenohnědá (pařené dřevo bývá červeně 
zbarvené), u starých stromů jsou častá nepravá jádra a letokruhy jsou po-
měrně zřetelné. Zpracovatelnost je velmi dobrá, zejména se dobře moří 
a leští. Má ze všech listnatých dřevin nejširší využití. Používá se na výro-
bu překližek, dýh, ohýbaného a ostatního nábytku, násad, klínů, vařeček, 
prkének, podnosů apod. Velké využití má i v soustružnictví a řezbářství. 

Buk

Buk pařený

Třešeň
Dřevo je roztroušeně pórovité, tvrdé, s jádrem, hustotou 570 kg/m³ a tvr-
dostí 66 MPa, zároveň i ohebné pružné, pevné, s dobrou zpracovatelnos-
tí, avšak málo trvanlivé. Barva běle je světle růžová až světle červená, jád-
ro je světle až červenohnědé; na podélných řezech podélně zelenožlutě 
pruhované a lesklé. Zřetelná je světlejší vrstva jarního dřeva s výraznou 
hranicí letokruhů. Používá se v nábytkářství a řezbářství.

Řezivo
Tloušťky běžně skladem

32 50

Třešeň O O

O

S Skladem
Na objednávku

Všechny námi dodávané tloušťky: 25, 30, 32, 40, 50, 60.

Všechny námi dodávané tloušťky: 28, 30, 32, 50.
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Olše
Dřevo je roztroušeně pórovité s nezřetelnými letokruhy a bělí, měk-
ké (40 MPa), s hustotou 495 kg/m3, dobře štípatelné, ale málo pevné 
a pružné. Barva dřeva je narůžovělá až světle červenohnědá (čerstvé 
dřevo je oranžově zbarvené). Často se v něm vyskytují dřeňové skvrny. 
Dobře se impregnuje, moří, suší a opracovává. Vyrábí se z něj nábytek, 
obklady stěn a vnitřní vybavení staveb.

Řezivo
Tloušťky běžně skladem

32 50

Olše – výběr S S

Olše S S

Řezivo
Tloušťky běžně skladem

32 50

Bříza S S

Jasan
Dřevo jasanu je kruhovitě pórovité, o tvrdosti 80 MPa a hustotě 670 kg/m3. 
Toto dřevo je houževnaté, pevné, trvanlivé, ohebné, pružné, ale relativ-
ně špatně štípatelné. Běl je nažloutlá, narůžovělá; jádro je světlehnědé až 
hnědé. Hranice mezi letokruhy je zřetelná i mezi jarním a letním dřevem. 
Používá se na výrobu dýh, nábytkové překližky, násad, pažeb a nábytek.

Řezivo
Tloušťky běžně skladem

32 50 60

Jasan – výběr S S S

Jasan S S S

Bříza
Dřevo je roztroušeně pórovité, středně tvrdé (65 MPa), s hustotou 
610 kg/m3, houževnaté a pružné, neobyčejně pevné a dobře štípatel-
né. Barva je žluto, šedo nebo hnědobílá; letokruhy jsou málo zřetelné. 
Často se vyskytují dřeňové skvrny. Je to velmi dobře zpracovatelné 
dřevo, nejvíce se využívá v nábytkářském průmyslu na dýhy, dále 
i v řezbářství, nábytkářství aj.

Všechny námi dodávané tloušťky: 30, 32, 50.

Všechny námi dodávané tloušťky: 30, 32, 50, 60.

Všechny námi dodávané tloušťky: 30, 32, 50.

O

S Skladem
Na objednávku
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Řezivo
Tloušťky běžně skladem

32 50

Ořech vlašský O O

Ořešák černý S S

Ořech
Dřevo je roztroušeně pórovité s hustotou 660 kg/m3 a tvrdostí 72 MPa. 
Zároveň je pružné, pevné a dobře štípatelné. Barva běle je šedobílá, se 
šedým jádrem, které je šedohnědé až šedočerné a podélně pruhované 
(temně žilkované). Na podélných řezech jsou zřetelné rýhy. Je trvanlivé 
a odolné proti biotickým škůdcům, dobře opracovatelné a hůře se suší. 
Používá se v nábytkářském průmyslu, a to na vysoce jakostní dýhovaný 
nábytek, rovněž imituje mahagon, palisandr aj.

Ořešák černý

Javor
Toto dřevo je roztroušeně pórovité, o tvrdosti 62 MPa a hustotě 630 kg/m3.  
Je sice pružné, ale špatně štípatelné. Barva dřeva je žluto až hnědobílá; 
letokruhy jsou poměrně zřetelné, lesklé a velmi dekorativní. Na dřevě 
jsou často patrná očka s vlnitým průběhem dřevních vláken. Dřevo se 
výborně zpracovává, zejména moří a leští. Používá se na dýhové výřezy, 
které jsou dále zpracovávány (loupání). V nábytkářství je tato dřevina vy-
užívána k imitacím různých druhů dřevin. 

Jilm
Dřevo je kruhovitě pórovité, o tvrdosti 63 MPa, houževnaté, pevné, 
trvanlivé s hustotou 640 kg/m3 a je dobře štípatelné. Barva dřeva u běle 
je žlutobílá až hnědobílá, jádro je světle až tmavohnědé; dobře je zřetel-
ná i hranice mezi letokruhy. Vyrábí se z něj nábytek, obklady stěn, pažby, 
dýmky. Nejcennější částí jsou jilmové kořenice.

Řezivo
Tloušťky běžně skladem

32 50

Javor S S

Řezivo
Tloušťky běžně skladem

32 50

Jilm O O

Všechny námi dodávané tloušťky: 30, 32, 50.

Všechny námi dodávané tloušťky: 32, 50.

Všechny námi dodávané tloušťky: 32, 50.
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Lípa
Dřevo je roztroušeně pórovité, velmi měkké (26 MPa), lehké (475 kg/m3) 
a snadno štípatelné, ale málo trvanlivé. Barva je žluto až hnědobílá (vlh-
kem šedne, zelená), letokruhy jsou málo zřetelné. Z našich dřev je nej-
méně odolné proti biotickým škůdcům. Dobře se suší, moří, impregnuje 
a opracovává. Patří mezi nejdůležitější dřeviny v řezbářství. Používá se 
k výrobě tužek, dýhovaných výřezů aj.

Akát 
Dřevo je kruhovitě pórovité, s jádrem, velmi tvrdé (97 MPa), o hustotě 
760 kg/m3, velmi houževnaté, ohebné, neobyčejně pevné, vysoce vý-
hřevné, ale špatně štípatelné. Barva běle je žlutobílá, jádro je žluto až 
zelenohnědé, hranice letokruhů je zřetelná s ostrým přechodem mezi 
jarním a letním dřevem v rámci letokruhů. Využívá se v nábytkářství, 
na palice, násady.

Řezivo
Tloušťky běžně skladem

32 50

Akát S S

Řezivo
Tloušťky běžně skladem

32 50

Lípa S S

Všechny námi dodávané tloušťky: 32, 50.

Všechny námi dodávané tloušťky: 32, 50.

O

S Skladem
Na objednávku
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Rozdělení řeziva

STAVEBNÍ ŘEZIVO
Stavební řezivo dodáváme převážně ze smrkové kulatiny. Naše nabídka se skládá ze širokého sortimentu produktů, jako jsou 
například stavební prkna, fošny, hranoly a střešní latě. Dřevo je u nás nabízeno po jednotlivých kusech i po komplexních 
dodávkách. Veškeré dřevo je třízeno dle kvalitativních tříd stavebního řeziva podle ČSN 73 2824-1, která stanovuje vizuální 
třídy řeziva S7, S10 a S13. 

Druh řeziva Tloušťka d popř. výška h Šířka b

Lať d ≤ 40 mm b > 80 mm

Prkno d ≤ 40 mm b ≥ 80 mm

Fošna d > 40 mm b > 3d

Hranol b ≤ h ≤ 3b b > 40

Stavební řezivo, uvedené v tomto katalogu, máme většinou na skladě a dodáme Vám ho obratem.  
Rozměry, které v současnosti skladem nemáme, po dohodě zajistíme. 
V případě poptávky jiného sortimentu, ověříme možnost dodání u našich dodavatelů.

i Stavební řezivo dodáváme po kusech (m3).
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Zboží Tl
ou

šť
ka

 (m
m

)

Ší
řk

a 
(m

m
)

D
él

ka
 (m

)

řezivo omítané  
BOK smrk 22/80+

22 80+

S   2000, 2500,  
3000, 4000

O   1500, 3600  
(po paketech)

řezivo smrk fošna

30–60 120–240
S  4000
O  3000, 5000

50 160 S  3000, 4000, 5000

50 180 S  3000, 4000, 5000

50 200 S  3000, 4000, 5000

50 220 S  3000, 4000, 5000

50 240 S  3000, 4000, 5000

Stavební řezivo smrkové
Vstupní surovinou pro výrobu jehličnatého řeziva je smrková 
pilařská kulatina III. třídy.  Finálním výrobkem je poté stavební 
řezivo se širokou škálou použití.

Prkna a fošny

řezivo smrk –  
střešní lať –  
neimpregnovaná

30 50
S  4000
O  3000, 5000

40 50

40 60
S  4000
O  5000

řezivo smrk –  
střešní lať –  
impregnovaná

30 50
S  4000
O  3000, 5000

40 50

40 60
S  4000
O  5000

Střešní latě

2. Řezivo stavební

lať 30x50 mm

prkno 22x80

fošna 40x150

hranol 80x100

2. Řezivo stavební

lať 30x50 mm

prkno 22x80

fošna 40x150

hranol 80x100

2. Řezivo stavební

lať 30x50 mm

prkno 22x80

fošna 40x150

hranol 80x100

O

S Skladem
Na objednávku
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Zboží Tl
ou

šť
ka

 (m
m

)

Ší
řk

a 
(m

m
)

D
él

ka
 (m

)

řezivo smrk hranol 80x80 80 80
S  3000, 4000, 5000

řezivo smrk hranol 80x100 80 100

řezivo smrk hranol 80x120 80 120
S  4000, 5000
O  3000

řezivo smrk hranol 80x140 80 140

řezivo smrk hranol 80x160 80 160

S  3000, 4000, 5000

řezivo smrk hranol 100x100 100 100

řezivo smrk hranol 100x120 100 120

řezivo smrk hranol 100x140 100 140

řezivo smrk hranol 100x160 100 160

řezivo smrk hranol 120x120 120 120

řezivo smrk hranol 120x140 120 140

řezivo smrk hranol 120x160 120 160

řezivo smrk hranol 120x180 120 180 O  3000, 4000, 5000

řezivo smrk hranol 140x140 140 140
S  3000, 4000, 5000

řezivo smrk hranol 140x160 140 160

řezivo smrk hranol 160x160 160 160
S  5000
O  3000, 4000

řezivo smrk hranol 160x180 160 180

O  4000, 5000

řezivo smrk hranol 160x200 160 200

řezivo smrk hranol 180x180 180 180

řezivo smrk hranol 180x200 180 200

řezivo smrk hranol 200x240 200 240

Stavební řezivo smrkové

Stavební hranoly

Vazby lze nařezat na zakázku do 20 pracovních dní. 
Stavební hranoly můžeme dodat až do délky 12 m.

2. Řezivo stavební

lať 30x50 mm

prkno 22x80

fošna 40x150

hranol 80x100

i
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Zboží Tl
ou

šť
ka

 (m
m

)

Ší
řk

a 
(m

m
)

D
él

ka
 (m

)

Ba
le

ní
 (k

s)

Pa
ke

t (
ks

)

Prkna hoblovaná

19 80
S  4000
O  3000, 5000

6 52

19 110
S  4000, 5000
O  3000

6 40

19 120
S  4000
O  3000, 5000 6 36

19 145 O  3000, 4000, 5000

24 146
S  4000, 5000
O  3000

5 28

28 146 O  3000, 4000, 5000 4 28

24 150

S  4000 1 

28 150

Fošna hoblovaná
40 150-200

50 150-200

Hranol hoblovaný

60 60

60 100

60 120

80 80

80 100

80 120

80 160

100 100

100 120

100 140

100 160

120 120

120 140

140 140

140 160

Hoblované řezivo smrkové

Prkna hoblovaná

Fošna hoblovaná

Hranol hoblovaný

HOBLOVANÉ ŘEZIVO
Hoblované řezivo nabízíme v širokém spektru produktů, a to převážně ze smrkového dřeva. Systém výroby a použitá tech-
nologie je zárukou dokonale hladkého povrchu a přesnosti rozměrů. Řezivo je usušeno na 12–14 % vlhkosti a je určeno pro 
použití v interiéru i exteriéru. U hoblovaného řeziva je nutné počítat s dilatací vlivem počasí a aklimatizací v místě budoucí 
instalace. Dřevo má velice univerzální a široké použití.

3. Řezivo hoblované

prkno 19x80

fošna 40x150

hranol 80x100

3. Řezivo hoblované

prkno 19x80

fošna 40x150

hranol 80x100

3. Řezivo hoblované

prkno 19x80

fošna 40x150

hranol 80x100

O

S Skladem
Na objednávku

Prkna jsou dodávána v kvalitě AC.
19 × 120 – prkno s fází 4×F2 mm.

i Prkna skladem dodáváme po balení. Prkna na objednávku dodáváme po paketech.
Fošny, hranoly a prkna 24 × 150 a 28 × 150 dodáváme po kusech.
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PALUBKY
Palubky jsou vyrobené z masivního dřeva, které je frézováno do různých profilů, tlouštěk a délek. Používají se v interiérech 
i exteriérech. Lze jimi obložit jak stropy, stěny v interiéru, tak i různé podhledy a další prvky. V exteriéru se s nimi setká-
váme na podbitích (např. přesahy střech), fasádách, plotech, a také ve štítech domů. Naše nabídka zahrnuje obkladové, 
podlahové i fasádní palubky z kvalitního smrkového dřeva, borovice, modřínu opadavého, modřínu sibiřského, cedru, 
osiky a olše. Na výsledný vzhled obkladu má podstatný vliv nejen dřevina, ale také volba profilu.

Palubky podlahové jsou vysušeny na 10 % ± 2 % a kvalitativně řízeny normou ČSN EN 13 990 a ČSN EN 14342, palubky 
obkladové na 12 % ± 2 % normou ČSN EN 14519, palubky fasádní na 18 % +/-2 %. Před použitím je nutné palubky nechat 
aklimatizovat v místě, kde budou instalovány. Délka aklimatizace by měla být nejméně 5 dní. U palubek je nutné počítat 
i s dilatací vlivem klimatických vlivů. Palubky je možné zakoupit včetně povrchové úpravy lazurovacími nátěry.

Kvalita (dle ČSN EN 14519; ČSN EN 13 990)
Interní norma třídění hoblovaného zboží

A/B  Je definována jako třída která obsahuje nejméně 40 % palubek třídy A a 60 % třídy B. Tato třída vznikne z dílců 
napadajících při zpracování, z nichž jsou vytříděny dílce neshodné s třídou A a B. Tato třída nesmí být dále tříděna. 
Nejvýše 5 % dílců zásilky může nesplňovat požadavky třídy B, musí však splňovat požadavky třídy C.

B/C  Je definována jako třída, která obsahuje nejméně 10 % palubek třídy B. Třída C obsahuje dílce, které nesplňují poža-
davky třídy B. Dílce musí splňovat konečný účel obložení. Tato třída vzniká z materiálu napadajícího při zpracování.

A/C  Třída A/C je definována jako třída, která obsahuje napadající kvalitu, zpravidla 30% dílců třídy A, 35% dílců třídy B 
a 35 % dílců třídy C. Tato třída vznike z dílců napadajících při zpracování. Třída A/C nesmí být dále tříděna, nesmí být 
vytříďovány dílce třídy A a B. Dílce musí splňovat konečný účel obložení.
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Palubky obkladové 
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Profil: klasik

Palubky 
smrk klasik

12,5 96

3000 2,88
S  AB, BC

10 440
4000 3,84

5000 4,80
S  AB
O  BC

Palubky 
smrk klasik

15 121

3000 2,904
S  AB
O  BC

8 2884000 3,872 S  AB, BC

5000 4,84
S  AB
O  BC

Palubky 
smrk klasik

19 121

3000 2,178
S  AB
O  BC

6 2164000 2,904 S  AB, BC

5000 3,63
S  AB
O  BC

Palubky 
smrk klasik

19 146

3000 2,628

O  AB, BC 6 1684000 3,504

5000 4,38

Palubky 
smrk klasik *

24 146

3000 2,19

O  AC 5 1404000 2,92

5000 3,65

Palubky
smrk klasik
+ podlaha

24 146

3000 2,19

O  AC 5 1404000 2,92

5000 3,65

Palubky
smrk klasik
+ podlaha

40 146

3000 1,314

O  AB, BC 3 844000 1,752

5000 2,19

Palubky smrk klasik

Palubky smrk klasik + podlaha

*  Palubky smrk klasik 24 x 146 mm se vyrábí pouze na zakázku. 
Kvalita, minimální množství a cena bude stanovena individuálně 
na základě poptávky.

O

S Skladem
Na objednávku
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Palubky obkladové 

Zboží Tl
ou

šť
ka

 (m
m

)

Ší
řk

a 
(m

m
)

D
él

ka
 (m

m
)

Ba
l./

m
2

Kv
al

ita

Ba
le

ní
 (k

s)

Pa
ke

t (
ks

)

Profil: klasik

Palubky
borovice 
klasik

12 106
4000 4,24

O  AB

10 450
5000 5,3

Palubky 
borovice 
klasik

14 121

3000 2,904

8 3844000 3,872

5000 4,84

Palubky 
borovice 
klasik 

16 146 4000 4,672 7 294

Palubky 
borovice 
klasik

19 146
4000 3,504

6 252
5000 4,38

Palubky 
borovice 
klasik

19 186
4000 4,464

4 160
5000 5,58

Palubky
modřín 
klasik

19 95

3000 1,425

O  AB, BC

5 1004000 1,90

5000 2,375

Palubky 
modřín 
klasik

19 121

3000 1,815

5 1004000 2,42

5000 3,025

Palubky 
modřín 
klasik 

19 145

3000 2,175

5 1004000 2,90

5000 3,625

Palubky borovice klasik

Palubky modřín klasik
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Palubky obkladové 
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Profil: klasik

Palubky 
modřín 
sibiřský 
klasik

19 121

3000 2,178 O  AB
6 216

4000 2,904 S  AB

Palubky 
modřín 
sibiřský 
klasik

19 146

2400 1,401

O  AB 4 100

2700 1,576

3000 1,752

3300 1,927

3600 2,102

3900 2,277

4000 2,336

4200 2,452

Palubky 
smrk
tatran

12,5 96

3000 2,88 O  AB, BC

10 4404000 3,84
S  AB
O  BC

5000 4,8 O  AB, BC

Palubky 
smrk
tatran

15 121

3000 2,904 O  AB, BC

8 2884000 3,872
S  AB
O  BC

5000 4,84 O  AB, BC

Palubky 
smrk
tatran

19 121

3000 2,178

O  AB, BC

6 2164000 2,904

5000 3,63

Palubky 
smrk
tatran

19 146

3000 2,628

6 1684000 3,504

5000 4,38

Palubky modřín sibiřský klasik

Palubky smrk tatran

O

S Skladem
Na objednávku
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Palubky obkladové 
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Profil: tatran

Palubky 
borovice
tatran

14 121 4000 3,872

O  AB

8 384

Palubky 
borovice
tatran

19 146 4000 3,504 6 252

Palubky 
borovice
tatran

19 186
4000 4,646

4 160
5000 5,58

Palubky 
smrk
soft

12,5 96

3000 2,88

O  AB, BC

10 4404000 3,84

5000 4,8

Palubky 
smrk
soft

15 121

3000 2,904

8 2884000 3,872

5000 4,84

Palubky 
smrk
soft

19 121

3000 2,178

6 2164000 2,904

5000 3,63

Palubky 
smrk
soft

19 146

3000 2,628

6 1684000 3,504

5000 4,38

Palubky borovice tatran

Palubky smrk soft
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Palubky podlahové
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Palubky 
podlahové
smrk 
bez fáze

19 121

3000 2,178 O  AB, BC

6 2164000 2,904
S  AB
O  BC

5000 3,63 O  AB, BC

Palubky 
podlahové
smrk 
bez fáze

24 146

3000 2,19 O  AB, BC

5 140
4000 2,92 S  AB, BC

5000 3,65
S  AB
O  BC

Palubky 
podlahové
smrk 
bez fáze

28 146

3000 1,752 O  AB, BC

4 1124000 2,336 S  AB
O  BC5000 2,92

Palubky 
podlahové
borovice

24 146
4000 2,92

O  AB

5 175
5000 3,65

Palubky 
podlahové
borovice

27 146
4000 2,336

4 168
5000 2,92

Palubky 
podlahové
borovice

27 186
4000 2,976

3 120
5000 3,72

Palubky 
podlahové
borovice

32 146
4000 2,336

3 147
5000 2,92

Palubky podlahové smrk bez fáze

Palubky podlahové borovice

O

S Skladem
Na objednávku
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Palubky podlahové
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Palubky 
podlahové
modřín

27 146

3000 1,752
S  AB
O  BC

4 1124000 2,336
O  AB, BC

5000 2,92

Palubky 
smrk
„srubové“

24 146

3000 2,19 O  AB, BC

5 1404000 2,92
S  AB
O  BC

5000 3,65 O  AB, BC

Palubky podlahové Modřínové

Palubky fasádní 

Palubky smrk fasádní srubové
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Palubky 
modřín
„srubové“

26 125

3000 1,50

O  AB, BC

4 1004000 2,00

5000 2,50

Palubky 
modřín
„srubové“

30 125

3000 1,50

4 1004000 2,00

5000 2,50

Palubky 
borovice
„srubové“
péro – 
drážka

18 121 4000 2,904

O  AB

6 264

Palubky 
borovice
„srubové“
překládaná

20 126 4000 2,52 5 140

Palubky modřín fasádní srubové

Palubky borovice fasádní srubové

Palubky fasádní 

O

S Skladem
Na objednávku
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Fasádní profi l 
modřín 
sibiřský 
„rhombus“

20 94

3000 1,692

O  AB, BC 6 288

4000 2,256

Fasádní profi l 
modřín 
sibiřský 
„rhombus“

20 93

2500 1,162

O  AB 5 275

2700 1,255

3000 1,395

3300 1,534

3600 1,674

3900 1,813

4000 1,860

Fasádní profi l 
modřín 
sibiřský 
„rhombus“

24 68

3000 1,632 O  AB, BC

8 360

4000 2,178
S  AB
O  BC

Fasádní profi l 
modřín 
sibiřský 
„rhombus“

28 68

2500 1,020

O  AB 6 168

2700 1,101

3000 1,224

3300 1,346

3600 1,468

3900 1,591

4000 1,632

Fasádní profi l 
modřín 
rhombus

24 68

3000 1,02

O  AB, BC

5 1404000 1,36

5000 1,70

Fasádní profi l 
modřín 
rhombus

24 100

3000 1,50

5 1404000 2,00

5000 2,50

Fasádní profi l modřín sibiřský rhombus

Fasádní profi l modřín rhombus

Palubky fasádní 
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Palubky 
modřín
„rhombus“
perodrážka

24 74

3000 1,110

O  AB

5 1404000 1,480

5000 1,850

Palubky 
modřín
„rhombus“
perodrážka

24 107

3000 1,605

5 1404000 2,140

5000 2,675

Palubky modřín fasádní rhombus perodrážka

Palubky fasádní 

O Na objednávku
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Fasádní profil 
Cedr

20 90 915–6100 O  Rhombus 4 140

Fasádní profil 
Cedr

17,5 137 1200–6100 O  Klasik 4 140

Fasádní profil 
Cedr

15 90 1200–3000 O  Softline 4 140

Fasádní profil cedr 

Fasádní profil cedr 

Fasádní profil cedr 

Palubky fasádní 
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Palubky Osika
saunové  „Softline“

15 90 2400 0,219 O  A 1 250

Palubky Olše
saunové „Softline”

15 90
2400 0,216

O  A 1 220
3000 0,27

Pro výrobu dnešních moderních saun se používají na stěny palubky s perem a drážkou a na lavice hoblovaná prkna. Pouze 
některé druhy dřeva lze na sauny použít, protože ne každé dřevo si umí poradit s rychlým nárůstem teploty na 90–100 °C 
a s vysokou vlhkostí. Smrk, osika, olše a červený cedr jsou správně vybrané dřeviny pro výrobu saun. Kvalita dřeva na sauny 
podléhá tomu nejvyššímu třídění a dodává se v třídění A. Protože palubky v sauně musí odolávat ve velmi krátkém časovém 
úseku vysokým změnám teploty a vysoké relativní vlhkosti vzduchu, dodávají se převážně v profilu softline, který je pro 
tyto změny profilově přizpůsoben a dřevo na stěnách i stropech zůstane bez viditelných rozměrových změn a to právě díky 
prodlouženému peru profilu softline. Dřevo do saun se povrchově neošetřuje a nechává se přírodní.

Palubky saunové
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Palubky smrk
saunové
(prodloužené péro)

14 96 4200 0,4032 O  A 1 250Palubky smrk saunové

Palubky osika saunové

Palubky olše saunové „softline”
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Hoblované prkno 
Osika

18 90 2700 0,243 O  A 1 150
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Palubky Cedr 
saunové „Softline“

15 90
900 až 
3000

– O  A 1 150

Hoblované prkno 
Olše

28 90
2400 0.216

O  A 1 220
2700 0.243

Hoblované prkno olše

Palubky cedr saunové „softline”

Palubky saunové

Hoblovaná prkna

Hoblované prkno osika

O Na objednávku
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Zboží Určeno pro Balení (ks) Dostupnost

Spona č. 3 
palubky  

tl. 12,5 mm
100 S

Spona č. 4 
palubky  

tl. 15 mm
100 S

Spona č. 5
palubky  

tl. 19 mm
100 S

Spony

Dodáme Vám kompletně hotové povrchově ošetřené hoblované profily dřeva. Ušetříte mnoho vašich nákladů a času 
stráveného ručním natíráním. Budete moci ihned začít s montáží a nebude potřeba dodatečný nátěr finální barvou. 
Povrchovou úpravu jsme schopni zajistit v široké škále barev. Maloobchodní balení příslušné barvy k dodatečnému zatření 
řezů a obkladových lišt je možné zakoupit.

Povrchová úprava

Nabízené služby

  Lazura (palubky, lišty, plotovky, malé hranolky)

  Barva krycí (palubky, lišty, plotovky, malé hranolky)

  Kartáčování + lazura

  Lak interiérový obkladový

  Lak interierový podkladový

  Kartáčování

S Skladem
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TEPELNĚ UPRAVENÉ DŘEVO  
THERMOWOOD
Tepelně upravené dřevo, tzv. ThermoWood, se vyrábí z finské borovice tepelným zpracováním dřeva v rozmezí 160 až 215˚C. 
Při této teplotě dochází ke změně vnitřní struktury a fyzikálních a mechanických vlastností dřeva. Produkty zpracované touto 
technologií umožňují použití dřeva z Evropských zdrojů s tím, že jejich užitné vlastnosti a prodloužená doba životnosti je staví 
na úroveň tropických dřevin. Podle délky intenzity tepelného ošetření dochází u dřev ThermoWood ke změně jeho barvy. 
Získává tak tmavě hnědý karamelový odstín v celém svém průřezu. Během životnosti povrch materiálu zešedne a začne 
drobně praskat. Tento přirozený proces dřeva omezíte použitím doporučené povrchové úpravy vodou ředitelným olejem s UV 
ochranou. U tepelně upraveného dřeva dochází ke zlepšení tepelně izolačních vlastností a ke snížení vodivosti dřeva. 
Materiál ThermoWood patří do 2. třídy biologické odolnosti, což představuje vysokou odolnost vůči hnilobě. Zároveň je 
díky absenci výživných látek odolný vůči škůdcům a houbám. Díky změně svých fyzikálních vlastností a vnitřní struktury je 
materiál schopen minimálně 30 leté životnosti.

i ThermoWood dodáváme po kusech (m3). O   Sortiment ThermoWood je na objednávku.
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UYL 20 140 4,2 pero – drážka

HSS 28/42 42 3 a 4,2 lichoběžníkové

Obkladové profi ly, tepelně ošetřené při 212 °C, jsou určeny pro 
exteriér i interiér všech druhů staveb od rodinných domů až po 
výškové budovy. Jedná se o obklady vysoké kvality, estetického 
standardu a dlouhé životnosti bez nutnosti další údržby 
v průběhu užívání.
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UTV
19 117 3 a 4,2 pero – drážka

19 140 3 a 4,2 pero – drážka

UTV

UYL 
UYL 20x140 mm

UTV 19x140 mm

HSS 28/42x42 mm
HSS
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SSS

26 68 3 a 4,2 kosé

26 92 3 a 4,2 kosé

20 92 3 a  4,2 kosé

Vnější obkladové profi ly

SSS

SSS 26x68 mm
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ou
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Panel Systém 

19 68 4,2 4 strany PD

19 117 4,2 4 strany PD

19 185 4,2 4 strany PD

Panel Systém

Panel Systém 19x68 4PD

Terasové a bazénové profi ly
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Luna Deck 2, 
s boč. úchytem

26 117 3 až 4,8
montáž 
s klipem

Terasové a bazénové profi ly

Luna Deck 2, bez úchytu

Anti Slip, zadní strana rýhovaná Anti Slip, zadní 
strana rýhovaná

26 140 3 a 4,2
montáž 

bez klipu

Zboží Tl
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Luna Deck 2, 
bez úchytu

26 117 3 a 4,2
montáž 

bez klipu

LunaDeck 2 26x117 mm
bez úchytu

An  Slip 26x140 mm
zadní strana rýhovaná

Luna Deck 2, s bočním úchytem

LunaDeck 2 26x117 mm
s bočními úchyty

Anti Slip, s bočním úchytem Anti Slip, 
s boč. úchytem

26 140 3 a 4,2
montáž 
s klipem

An  Slip 26x117 mm
s bočními úchyty

Drážkovaná prkna určená pro podlahy balkonů, teras, 
zahradních chodníčků, obkladů bazénů. 

Nosný rošt může mít osovou vzdálenost max. 450 mm. 
Je zde možné přichycení pomocí montážního ,,T“ klipu. 

Mezera mezi profi ly je 5–8 mm. Při použití ,,T“ klipu 
je daný rozměr 5 mm.
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SHP 

19 92 3 a 4,2

19 117 3 a 4,2

26 68 3 a 4,2

SHP, vhodné pro sauny 26 92 3 a 4,2

SHP 
26 117 3; 3,9 a 4,2

26 140 3 a 4,2

SHP

42 42 3 a 4,2

42 68 3 a 4,2

42 117 3 a 4,2

42 117
3; 3,6;

3,9 a 4,2

42 140 3 a 4,2

SHP, lepený profi l 88 88 3; 4 a 4,2

Hoblovaná prkna, hranoly 
a konstrukční prvky
Hranoly a prkna z tohoto tepelně upraveného dřeva jsou 
čtyřstranně hladce hoblované. Mají univerzální použití. Lze je 
použít např. jako olemování terasy a fasádních obkladů, k výrobě 
podkladních roštů a laťování exteriérových i interiérových 
konstrukcí. Dále k výrobě nábytku do sauny a zahradního 
nábytku nebo jako samostatné exteriérové obklady.

SHP
SHP vhodné pro sauny

SHP 19x117 mm

SHP

SHP 42x42 mm SHP 42x117 mm

SHP, lepený profi l

SHP 88x88 mm
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HLL 4 strany PD, barva S 26 92 3

Interiérové podlahové materiály
úprava teplotou 190 °C 

Tyto podlahy jsou pro svůj efektní vzhled a univerzální použití 
vhodné pro všechny typy interiérů. Vyrábí se v provedení 
čtyřstranná pero-drážka.

HLL 4 strany PD, barva S – světlá

HLL 26x92 mm 4PD

STP, barva D 15 92 2,1 a 3
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Luna Panel hladký, barva D 15 92 2,1 a 3

Interiérové (saunové) obklady
úprava teplotou 212 °C 

Tento materiál má podstatně sníženou tepelnou vodivost, a proto 
je vhodný pro výrobu saunového nábytku a saunového vybavení. 
Tyto profi ly nepřijímají teplo z okolí. Nedochází zde vlivem tepla 
k uvolňování pryskyřice, která byla odstraněna v průběhu tepelné 
úpravy. Interiérové obklady jsou baleny po 8 ks.

Luna Panel hladký, barva D – tmavá

STP, barva D – tmavá

STP 15x92 mm

LunaPanel 15x92 mm
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50 200 5

50 200 3

50 250 3

– 200 2

Kotvící materiál

Nerezové vruty: 5 × 40 mm; 5 × 50 mm; 
5 × 60 mm pro přímou montáž, 
nerez C1, hlava TORX T25

Nerezové vruty: W 4 × 40 mm; 
4 × 45 mm pro montáž pomocí T-klipu, 
nerez A2, hlava PZ2

Plastový T-klip pro uchycení 
terasových profi lů s bočními úchyty

Nerezová spona č. 6 pro palubky UTV; 
UTS a Panel Systém, 
nerez A2
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Oleje určené pro ThermoWood

Odšeďovač

O
ds

tín

Po
 n

át
ěr

u

Ba
le

ní
 (l

)

Honey Minimální změna odstínu ThermoWood 1; 2,5; 5

Teak Mírně tmavší načervenalý odstín 1; 2,5; 5

Graphite
grey

Vzhled platiny 1; 2,5; 5

Ba
le

ní
 (l

)

Sp
ot

ře
b

a

1 a 2,5 litr/4 m2

Ba
le

ní
 (l

)

Sp
ot

ře
b

a

1 a 2,5 litr/5–10 m2

Jedná se o pigmentový, vodou 
ředitelný a přilnavý olejový nátěr 
na dřevo s UV ochranou, který je 
fi nální penetrační úpravou.

Obnovuje přirozenou barvu 
ThermoWoodu, která je stejná v celém 
průřezu. Odstraňuje špínu z povrchu 
a vrací dřevu jeho původní jas. 
Neobsahuje chlor a nepoškozuje vlákna.

Odstraňovač dřevní šedi, čistič, odmašťovač 
a neutralizátor dřeva,obnovuje přirozenou 
karamelovou barvu zešedlého materiálu 
ThermoWood®, která je stejná v celém 
průřezu. Odstraňuje povrchovou špínu 
a vrací dřevu jeho původní jas. Na rozdíl 
od bělících čističů a čističů na bázi chlóru 
nenarušuje dřevní vlákna. Prostředek 
NET-TROL je biologicky odbouratelný. 
Doporučuje se používat jako odmašťovač 
a čistič při pravidelné údržbě přípravkem 
AQUDECKS a musí být použit po odstranění 
nátěru přípravkem DILUNETT.

OWATROL – AQUADECKS®

OWATROL – DILUNETT

OWATROL – NET-TROL

před nátěrem odstín HONEY odstín TEAK

odstín GRAPHITE GREY

Vydatnost: 
•   5 m/litr – u první aplikace 

ve dvou doporučených vrstvách 

•  10–12 m/litr při další údržbě
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EUROHRANOLY

Tloušťka 
(mm)

Šířka  
(mm)

Kvalita 
B1

Kvalita 
BV

Kvalita 
FIX

Kvalita 
EDC

Kvalita BS, 
B2 a B/C96

72 86     

72 115     

72 125     

72 145     

82 86     

82 115     

82 125     

82 145     

96 86     

96 115     

96 125     

96 145     

Eurohranol je dřevěný třívrstvý lepený hranol určený k výrobě eurooken a dveří. Každá vrstva eurohranolu je vyrobena 
z vysoce kvalitního dřeva. Eurohranol se díky své skladbě a užití kvalitního dřeva vyznačuje vysokou pevností a tvarovou 
stálostí. Veškeré naše produkty jsou dodávány vysušené na vlhkost 12 % (± 2 %) a jsou lepeny jednosložkovým lepidlem.

B1  délkové nastavení v krycích lamelách (vzdálenost 
spoje 250 mm+), lehké tlakové dřevo ve falcové 
zóně – 25 mm od hrany

BV  délkové nastavení v krycích lamelách (vzdálenost 
spoje 500 mm+), bez tlakového dřeva, povoleny 
menší vady ve falcové zóně – 25 mm od hrany  

FIX  a) krycí lamely délkově napojované do 195 cm, 
kvalita stejná jako u BV

  b) krycí lamely délkově nenapojované  
nad 200–300 cm

EDC bez rozdělení délek, odběr v poměru 1:1

BS  délkové nastavení v krycích lamelách (vzdálenost 
spoje 160 mm+), lehké tlakové dřevo do 1/3 šířky

B2  délkové nastavení v krycích lamelách (vzdálenost 
spoje 200 mm+), lehké tlakové dřevo po celé ploše, 
silnější do 1/3 šířky

BC  délkové nastavení v krycích lamelách (vzdálenost 
spoje 300 mm+), tlakové dřevo po celé šíři

Kvalita

Zboží skladem  S

Zboží MJ
Tloušťka 

(mm)
Šířka  
(mm)

Délka  
(mm)

Eurohranol  
B1 SM,  

cink 25+
bm

72 86 6 000

72 125 6 000

72 145 6 000

82 86 6 000

82 125 6 000

82 145 6 000
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Eurohranoly

Dřeviny
Smrkový hranol, Borový hranol, Borový hranol 
s tříděným jádrem, Modřínový hranol

Použití Na výrobu vnitřních a venkovních dveří

Provední
Cinkované všechny vrstvy 
min. jedna vrstva fi xní

Vlhkost 12 ± 2%

Specialita
Borovice s orientovaným a zaručeným 
podílem jádra  „KERNHOLZ“

Kvalita
Radiální a poradiální lamely čtyřstranně 
bez vad lepené 4D lepidlem

Tloušťka 42–96 mm, silnější dle požadavků zákazníka

Šířka 95–145 mm, širší – šířkově lepené

Délka
600–3 000 mm u fi xních 
6 000 mm u cinkovaných nebo dle poptávky

Vrstevný dveřní hranol

Dřeviny
Smrkový hranol, Borový hranol, Borový hranol 
s tříděným jádrem, Modřínový hranol

Použití Na výrobu oken

Provední
Cinkované všechny vrstvy 
min. jedna vrstva fi xní

Vlhkost 12 ± 2%

Specialita
Borovice s orientovaným a zaručeným 
podílem jádra  „KERNHOLZ“

Kvalita
Radiální a poradiální lamely čtyřstranně 
bez vad lepené 4D lepidlem 

Tloušťka 42–96 mm, silnější dle požadavků zákazníka

Šířka 40–95 mm

Délka
600–3 000 mm u fi xních 
6 000 mm u cinkovaných nebo dle poptávky

Vrstvený okenní hranol SM BO MD
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Eurohranoly

Dřeviny Smrk

Použití Na výrobu oken a dveří

Vlhkost 12 ± 2%

Kvalita

Na křídla čtyřstranně bez vad – 
natur, fi xní, cinkovaný 
Na ramý dvojapůlstranně bez vad – 
natur, fi xní, cinkovaný

Tloušťka 42–96 mm, silnější dle požadavků zákazníka

Šířka 95–145 mm, širší – šířkově lepené

Délka
600–3 000 mm u fi xních 
6 000 mm u cinkovaných nebo dle poptávky

Masivní okenní a dveřní hranol

Dřeviny Smrk, Borovice, Modřín

Použití
Na výrobu vekovních i vnitřních dveří, 
HS portálů, meziokenních výplní

Vlhkost 12 ± 2%

Tloušťka 42 – 96 mm, silnější dle požadavků zákazníka

Šířka 95 – 145 mm. širší – šířkově lepené

Délka
600–3 000 mm u fi xních 
6 000 mm u cinkovaných nebo dle poptávky

Speciální slepence (EDC, hranol s nalepenou lamelou)
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KONSTRUKČNÍ HOBLOVANÉ HRANOLY 
(KVH)
Sušené dřevěné konstrukční hoblované cinkované hranoly z kvalitního dřeva jsou pro své vysoké mechanicko-fyzikální 
vlastnosti vhodné pro dřevostavby, krovy a další dřevěné stavební konstrukce. KVH hranoly se vyrábí ze dřeva jehličnanů, a to 
v provedení DUO, TRIO a BSH, především ze smrku a modřínu v různých průměrech a délkách. Kili nabízí hranoly v nepohledové 
Nsi kvalitě nebo v pohledové kvalitě Si vysušené na vlhkost 15 % (± 3%). Hranoly jsou pravoúhlé, hoblované, rozměrově 
i tvarově stabilní a jsou délkově napojované klínovým spojem. Třídění a kvalita tohoto materiálu se řídí dle DIN 4074-1.

KVH

Výška (mm)

Šířka  
(mm)

40* 60* 80 100 120 140 160 180 200 220 240

40           

60           

80           

100            

120            

140            

160           

180           

Zboží skladem  SKVH
Zboží MJ

Tloušťka 
(mm)

Šířka  
(mm)

Délka  
(mm)

Hranol KVH –  
provedení NSi

m3

40 60 5 000

40 140 6 500

40 200 6 500

60 100 6 500

60 200 6 500

80 160 6 500

100 100 6 500

100 120 6 500

100 140 6 500

100 160 6 500

120 120 6 500

120 140 6 500

120 160 6 500

140 140 6 500

Výběr dřeva dle DIN 4074, C24 (S10); KVH dle DIN 10582-1/A1, S10.

*Pouze v délkách 5 m, max. délky do 13 m.

Pohledová KVH-Si
Masivní konstrukční hranol ve viditelné oblasti stavby 
tzv. pohledový.

Nepohledová KVH-NSi
Masivní konstrukční hranol v neviditelné oblasti stavby 
tzv. nepohledová (konstrukční).

Kvalita
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Masivní konstrukční profi ly z jehličnatého dřeva 
(převážně smrku) pro použití v moderních 
dřevěných stavbách. KVH profi ly jsou 
čtyřstranně hoblované a mají sražené hrany. 
Délkovým nastavováním jednotlivých profi lů 
pomocí zubovitého spoje lze dosahovat 
délek až 13 m. Profi ly jsou technicky vysušeny 
na vlhkost 15 ± 3 %. Tento lepený hranol se 
skládá z jednoho kusu dřeva, které je délkově 
nastavované z hranolů.

KVH smrk

KVH modřín MD

KVH
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KVH Duo modřín

KVH Duo smrk

Trám se skládá ze tří středem rozříznutých, 
vzájemně bočně a délkově slepených hranolů 
nebo latí (lamel). Lamely jsou k sobě vzájemně 
slepeny v obrácené poloze než je jejich poloha 
v kmenu. Tímto získávají trámy TRIO výbornou 
tvarovou stabilitu. Jednotlivé lamely jsou 
délkově nastavovány zubovitým spojem. Díky 
tomu lze vyrábět trámy TRIO až do délek 13 m. 
Klasický charakter trámu a estetika masivního 
dřeva zůstává zachována a předurčuje tak tento 
produkt pro použití ve viditelných oblastech 
staveb.

KVH Trio modřín

KVH Trio smrk

KVH Duo

KVH Trio

Hranol se skládá ze dvou středem rozříznutých, 
vzájemně bočně a délkově slepených hranolů 
nebo latí (lamel). Lamely jsou k sobě vzájemně 
slepeny v obrácené poloze než je jejich poloha 
v kmenu. Tímto získávají trámy DUO výbornou 
tvarovou stabilitu. Jednotlivé lamely jsou 
délkově nastavovány zubovitým spojem. Díky 
tomu lze vyrábět trámy DUO až do délek 13 m. 
Klasický charakter trámu a estetika masivního 
dřeva zůstává zachována a předurčuje tak tento 
produkt pro použití ve viditelných oblastech 
staveb.
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BSH modřín

BSH smrk

BSH  

Lepené lamelové dřevo BSH je vytvořeno ze čtyř nebo více navzájem plošně slepených lamel z masivního dřeva. Tloušťka 
jednotlivých lamel je 40 mm a maximální šířka lamel je 240 mm. Lepená spára nemá negativní vliv na mechanické vlastnosti 
dřeva, prvek z lepeného lamelového dřeva se tedy posuzuje jako celistvý profi l. Jednotlivé lamely jsou délkově nastavovány 
zubovitým spojem a před bočním lepením jsou vysušeny na vlhkost 12 %. Tento lepený vícevrstevný hranol se skládá 
z několika vysušených prken, kde je kladen důraz na pevnost a optické nedostatky (suky, smolníky, zárosty) jsou vyřazeny.

Výška (mm)

Šířka 
(mm)

100 120 140 160 180 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 1040

100                 

120                 

140                 

160                  

180                  

200                  

220                 

240                 

BSH BSH hranoly (lepené lamelové dřevo) v pohledové nebo konstrukční kvalitě vyrobené dle DIN 1052 - 1/A1, 
BS 11 popřípadě dle EN 14080 GL24h nebo c, třída použití 1+2 dle EN 386.

Standardní délka 1-13 m. Mimo výše uvedené standardní rozměry jsme schopni vyrobit jakýkoliv hranol v libovolných mírách – 
v šířích od 30 mm do 240 mm a výškách od 80 mm do 1040 mm. 
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SPÁROVKY

Druhy spárovek
Napojovaná spárovka – spárovka napojovaná šířkově 
i délkově, někdy označovaná jako CINK (cinkovaná). 
Jednotlivé lamely jsou spojeny od délky na ozubový 
spoj a do šířky jsou slepeny natupo.

Průběžná spárovka – spárovka napojovaná šířkově, 
někdy označovaná jako FIX (fixní). Jednotlivé lamely 
jsou od šířky slepeny natupo a od délky lamela 
probíhá přes celou délku spárovky v jednom kuse. 

Spárovka je deska vyrobená z masivního dřeva. Vyrábí se z přířezů vysušených na 8% vlhkost s tolerancí ± 2 %, napojovaných 
do různých formátů a kvalit. Spárovka se lepí pomocí lepidla D3 a D4. 
Spárovkové desky dodáváme z měkkého i tvrdého dřeva. Tento materiál má široké spektrum uplatnění od výroby nábytku 
a pracovních desek, až po výrobu masivních dřevěných schodišť.

O

S Skladem
Na objednávku
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Tloušťka 20, 30, 40 mm maximální  
vyráběné  
formáty 

Šířka max. 1230 mm

Délka max. 5000 mm

Spárovky jehličnaté

Spárovky listnaté

Zboží M
J
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m
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Spárovka smrk sever. A/B, 
průběžná, balená

ks

18 1230 2500 S

28 1230 2500 S

38 1230 2500 S

Zboží M
J
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Spárovka buk A/B,  
průběžná, balená

ks

27 650 1150 S

40 650 1150 S

40 1210 2100 S

Tloušťka 20, 30, 40 mm maximální  
vyráběné  
formáty 

Šířka max. 1210 mm

Délka max. 3000 mm

Spárovka borovice sever. 
A/B, průběžná, balená

ks
18 1230 2500 S

28 1230 2500 S

Smrk

Borovice

Buk

Průběžné spárovky
smrk, borovice, modřín

Průběžné spárovky
dub, buk, jasan, javor, americká třešeň,  
americký ořech, dub rustik, buk jádrový, olše
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Spárovka dub A/B,  
průběžná, balená

ks

27 650 1150 S

40 650 1150 S

40 1210 2100 S
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Spárovka buk A/B,  
napojovaná, balená  
tl. 18-20 mm

ks

18 630 4000 S

Spárovka buk A/B,  
napojovaná, balená  
tl. 27-30 mm

27 630 4000 S

Spárovka buk A/B,  
napojovaná, balená

40 630 4000 S

Spárovka dub A/B,  
napojovaná, balená  
tl. 18-20 mm

ks

18 630 4000 S

Spárovka dub A/B,  
napojovaná, balená  
tl. 27-30 mm

27 630 4000 S

Spárovka dub A/B,  
napojovaná, balená

40 630 4000 S

Spárovka jasan A/B,  
napojovaná, balená  
tl. 18-20 mm

ks

18 630 4000 S

Spárovka jasan A/B,  
napojovaná, balená  
tl. 27-30 mm

27 630 4000 S

Spárovka jasan A/B,  
napojovaná, balená

40 630 4000 S

Tloušťka 18, 27, 30, 40 mm maximální  
vyráběné  
formáty

Šířka max. 1000 mm

Délka max. 6000 mm

Dub

Buk napojovaný

Dub napojovaný

Jasan napojovaný

Napojované  spárovky
dub, buk, jasan, javor, třešeň, americký ořech, 
dub rustik, thermo jasan, olše

O

S Skladem
Na objednávku

Spárovky listnaté
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Spárovky z exotického dřeva

Tloušťka 20, 40 mm

Šířka max. 1000 mm

Délka max. 3000 mm

Kvalita A/B

Hevea

Merbau

Wenge

IpePadouk

Jatoba

Zebrano

Iroko

Ovangkol

Průběžné a napojované spárovky
Hevea, Jatoba, Iroko, Merbau, Padouk, Ipe, 
Zebrano, Ovangkol, Wenge

O    Na objednávku dle aktuální nabídky v různých kvalitách.
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BIODESKY
Biodeska (3vrstvá lepená masivní deska) se vyrábí z listnatých a jehličnatých dřevin. Skládá se ze tří vzájemně na sebe 
nalepených vrstev. Vnější vrstvy jsou složeny z průběžných lamel lepených po délce. Středová vrstva je lepena z lamel, které 
jsou na sebe průběžně podélně napojeny. Středová vrstva je lepena pod úhlem 90° proti vrchním vrstvám. Pro stabilitu desek 
je důležitá i vlhkost masivu v toleranci 6–10 %. Základním materiálem jsou listnaté dřeviny – olše, buk pařený, buk jádrový, 
javor, dub, dub rustikal, bříza, jasan, jasan jádrový, třešeň. Dle poptávky i jehličnaté dřeviny – převážně smrk. Biodesky jsou 
vhodné především na výrobu masivního nábytku.

Tloušťka
standardně 20, 26, 30, 40 mm,  
zakázkově 13, 16, 21, popř. dle poptávky i jiné

Šířka standardní šířka 1250 mm

Délka formát ve standardní délce max. 2500 mm

Délky
720, 800, 900, 1050, 1200, 1300, 1600,  
1900, 2050, 2300, 2400, 2500 mm

Kvalita
standardně A/B  
(možno dodat A/A, A/C, B/C, C/C apod.)

Dle požadavků je možné připravit přesné přířezy formátů podle 
kusovníku, popř. výkresové dokumentace. U smrkové biodesky jsou 
možné i jiné formáty než jsou uvedeny výše v textu.
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LIŠTY, MADLA
Lišty se používají pro profesionální estetické zakončení 
obkladů, podlah a stropů, nebo pro zakrytí přechodu mezi 
dvěma povrchy. 
Nabízíme široké spektrum masivních a cinkovaných lišt 
různého provedení v nejvyšší kvalitě. Všechny lišty můžeme 
dodat také povrchově upravené lakem.

Segmentové a profilové oblouky, čtvrtkroužky

Designové desky

Řezby

Madla
madla profilová a kruhová, montážní systém madel FIX, příslušenství 
k madlům (oblouky k madlům, šprušle, koule, úchytky, sloupky)

Lišty
profilové, drážkované, rámové, podlahové, napojované, krycí, rohové, 
stropní, vyřezávané, spirálové a perličkové lišty, lišty na sklo, kulatiny, 
nákližky, profilové věnce, lisény

Mřížky
ozdobné mřížky, přeplátované dřevěné mřížky, větrací mřížky

O   Sortiment na objednávku.
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TERASY
Terasové dřevo je estetické, velmi příjemné při chůzi a na rozdíl od kamene nebo betonové dlažby není nikdy chladné 
na dotek. Proto je velmi vyhledávaným materiálem do funkčních zón v exteriéru. Působí harmonicky, ať už je na zahradě,  
balkoně, střešní terase nebo kolem bazénu. 
Nezáleží na tom jaké dřevo si z našeho bohatého sortimentu vyberete. Každá z dřevin má svůj nezaměnitelný vzhled 
a charakter. Důležitým kritériem při výběru dřeva je jeho barva, kresba, původ dřeviny, textura, ale i změna povrchu dřeva 
v průběhu let.

Trvanlivost dřeva je jeden z nejvýznamnějších ukazatelů při použití dřeva ve venkovním prostředí. Stanovuje se dle normy 
a udává odolnost dřeva vůči škůdcům, přičemž dřevo je v přímém styku se zemí.

Třída Označení Životnost Druh dřeva

I Velmi trvanlivé  >25 let Teak, Massaranduba

II Trvanlivé 15–25 let Bangkirai, Sapelli, Thermo borovice

III Středně trvanlivé 10–15 let Evropský modřín

IV Málo trvanlivé 5–10 let Douglaska, Jedle, Borovice

V Netrvanlivé 0–5 let např. Buk

BANGKIRAI
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Terasová prkna nabízíme:
•  bez tlakové impregnace – borovice stepní

•   s tlakovou impregnací – borovice stepní  
Bochemit – hnědá impregnace  
Wolmanit – zelená impregnace

Borovice stepní bez impregnace

Borovice stepní  
hnědá tlaková impregnace Bochemit

Borovice thermo
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Borovice stepní

jemná drážka 26 × 146 

O

Borovice –  
tlaková impregnace Wolmanit

Borovice –  
tlaková impregnace Bochemit

Borovice thermo hladká 26 × 117 

Borovice thermo jemná drážka 26 × 140 

Hranol stepní borovice 4-stran. hoblovaný 45 × 70 

Hranol borovice Bochemit 4-stran. hoblovaný 45 × 70 

Hranol thermo borovice 4-stran. hoblovaný 42 × 68 

Borovice
Dřevo borovice je málo trvanlivé to odpovídá 5-10 letům životnosti 
v exteriéru. Borovice sušená na 16–18 % má bělové dřevo nažloutlé 
až načervenale bílé barvy. Jádrové dřevo je načervenale žluté, dokáže 
ztmavnout až na hnědočervenou. 
Dřevo borovice obsahuje větší množství pryskyřice, která může při 
silném zahřátí sluncem vytékat.

O

S Skladem
Na objednávku
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Modřín sibiřský

jemná/jemná drážka 27 × 143 S

hrubá drážka 27 × 145 O

hladká 27 × 143 S

hladká 28 × 145 O

hladká 28 × 120 O

Modřín slezský
jemná drážka 26 × 146 O

jemná drážka 28 × 125 O

Hranol modřín sibiřský 4-stran. hoblovaný 45 × 70 S

Hranol modřín slezský 4-stran. hoblovaný 45 × 70 O
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Massaranduba jemná drážka
25 x 145 

O

21 x 145

Modřín sibiřský hrubá drážka

Modřín slezský jemná drážka

Massaranduba jemná drážka 

Modřín

Massaranduba 

Modřín je nejtrvanlivějším evropským jehličnanem, který má trvanlivost 
II–III, což v exteriéru odpovídá 10–25 letům. Má jemnější růst, lepší 
tvarovou stálost a o něco vyšší trvanlivost. Modřín jako dřevina má vysoký 
obsah pryskyřice, která je důležitou vlastností po jeho odolnost. Dobře 
se opracovává a vykazuje dobré výsledky při bobtnání a smršťování. 
U modřínu se obvykle rozlišuje asi 11 druhů. 

Dřevo pochází ze severovýchodní Brazílie a Guyany a je velmi odolné. 
Patří do třídy trvanlivosti I, tudíž k nejodolnějším dřevům na trhu. 
Mimořádně jemné, rovnoměrně strukturované a rovně rostlé dřevo má 
purpurově červenohnědou barvu s různými odstíny. Barevné rozdíly 
mezi jednotlivými prkny jsou přirozené a obvyklé. Ve dřevu se mohou 
však vyskytnout otvory od hmyzu, které však neovlivňují trvanlivost 
a statické vlastnosti. Dřevo je velmi tvrdé a má dlouhou životnost díky 
své hustotě a obsaženým látkám.

O

S Skladem
Na objednávku
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Bangkirai hrubá drážka 25 x 145 O
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Bukit

hladká 18 x 140 

Ojemná drážka 19 x 90 

hrubá drážka PD 28 x 145

Bangkirai

Bukit hladká

Bukit hrubá drážka PD

Bukit jemná drážka

Bangkirai

Bukit

Toto dřevo je původem z Indonésie a jihovýchodní Asie a je jedním 
z nejtěžších dřev na světě s hustotou cca 1000 kg/m3. Terasy z této 
dřeviny dodáváme vzduchosuché s vlhkostí do 25 %. Jádrové dřevo má 
v čerstvém stavu žlutohnědý až nazelenalý vzhled, často ale ztmavne 
v olivově hnědou. Barevné rozdíly mezi jednotlivými prvky jsou 
přirozené a obvyklé. Jako jedno z nejodolnějších dřev; vykazuje jádrové 
dřevo, které se ne vždy zbaví světlejší běli a má vysokou odolnost proti 
plísni a hmyzu. Letokruhy nejsou znatelné, suché dřevo je bez zápachu. 
Ve dřevě se mohou ojediněle vyskytnout drobné požerky od hmyzu, 
které však nemají žádný účinek na pevnost, trvalost a statické vlastnosti. 
Dřevo je velmi tvrdé a má dlouhou životnost. Terasu je nutno ošetřovat, 
jinak dojde časem na povrchu k vytvoření šedostříbrné patiny.

Dřevo pochází zejména z Malajsie a je vysušené na 16–18 %. Díky 
vysušení je dřevo stálejší a rozměrově stabilnější. Jádrové dřevo má 
v čerstvém stavu červenohnědý až hnědý odstín. Barevné rozdíly mezi 
jednotlivými prkny jsou přirozené a obvyklé. Jádrové dřevo, které se ne 
vždy zbaví světlejší běli, vykazuje vysokou odolnost proti plísni a hmyzu. 
Dřevo je velmi tvrdé a má dlouhou životnost díky vysoké hustotě 
a obsaženým látkám. Po vyplavení olejnatých látek z povrchu dřeva 
vznikne na povrchu šedostříbrná patina.
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Merbau

Merbau – clip

Garapa hladká

Garapa jemná/hrubá drážka
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Merbau jemná drážka 25 x 145
O

Merbau – clip hladká 22 x 140
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Garapa
hladká 22 x 140 

O

jemná/hrubá drážka 25 x 145 

Merbau

Garapa

Dřevo se vyskytuje v jihovýchodní Asii, zejména Indonésii, Vietnamu, 
Thajsku a Malajsii. Terasy jsou dodávány vzduchosuché s vlhkostí 20 %. 
Jádrové dřevo je hnědošedé až tmavě červenohnědé s různými odstíny. 
Barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny jsou přirozené a obvyklé. 
Jádrové dřevo, které se ne vždy zbaví světlejší běli, vykazuje vysokou 
odolnost vůči plísni a hmyzu. Ve dřevu, které je vystaveno venkovnímu 
prostředí může docházet k drobným prasklinám a trhlinám na koncích 
prken, což je způsobeno střídáním relativní vlhkosti vzduchu. Dřevo je 
velmi tvrdé a má dlouhou životnost díky vysoké hustotě a obsaženým 
látkám.

Garapa pochází převážně z jižní Ameriky. Dřevo je světle žlutohnědé, 
dřevo, které na vzduchu na povrchu částečně tmavne na středně hnědou 
barvu. Hustota je v průměru 900 kg/m3. Suší se pomalu a při použití má 
dobrou stabilitu. Barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny jsou přirozené, 
nejsou však markantní. Dřevo je velmi tvrdé a má dlouhou životnost.

O

S Skladem
Na objednávku



Terasy 53www.kili.cz

Teak jávský
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Teak jávský hladká 20 x 120 O

Teak jávský
Teak jávský pochází z Jávy a je obvykle o něco světlejší než teak z Barmy. 
Jávský teak má úzké, světle žlutohnědé bělové dřevo a tmavé zlatohnědé 
jádrové dřevo, které na vzduchu na povrchu tmavne na středně nebo 
tmavě hnědé. Jávský teak má na rozdíl od barmského teaku živější 
strukturu, širší škálu barevnosti a různorodější strukturu. Lze jej dobře 
opracovat.

Západní  
červený cedr
Západní červený cedr
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Západní červený cedr – sukatý hladká 40 x 140 O

Oblast rozšíření západního červeného cedru je západ severní Ameriky. 
Barva dřeva je bělavá, běl široká, jádrové dřevo je světle načervenale 
hnědé až červenohnědé, často proměnlivé. Hustota dřeva se pohybuje 
mezi 360–460 kg/m3. Po vysušení je toto dřevo středně tvarově stabilní, 
snadno a čistě se zpracovává, vykazuje rovnoměrně hladký povrch, lze 
dobře leštit a povrchově ošetřovat. Přirozené světlé zešednutí po téměř 
půlročním vystavení povětrnosti je normální a neovlivňuje ani kvalitu 
ani trvanlivost.
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Hranol  
exotické dřevo
Hranol exotické dřevo

Garapa hladká

Zboží Po
hl

ed
ov

á 
st

ra
na

Ro
zm

ěr
 (m

m
)

D
os

tu
p

no
st

Hranol exotické dřevo
2-strany drážka 45 x 70 

O

4-strany drážka 90 x 90 
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Ipe hladká/hladká 21 x 145 O

Ipe
Jihoamerické terasové dřevo s třídou trvanlivosti I, tudíž k nejodolnějším 
druhům dřeva. Ipe je světlé až tmavě čokoládově hnědé, občas přichází 
do olivově hnědého odstínu. Barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny 
jsou přirozené a obvyklé. Je v každém ohledu trvanlivé a po vysušení 
stabilní.

O

S Skladem
Na objednávku



Terasy 55www.kili.cz

Příslušenství k terasám
Nerezové vruty
•   pro exotické dřeviny jsou vhodné vruty z nerezové oceli

Vrták
•  vhodné pro vruty 5 a 5,5 mm
•  vhodné pro předvrtání dřeva
•   vrták díky svému tvaru rovněž vyfrézuje 

do dřeva prostor pro hlavu vrutu

Výškově stavitelné podstavce pod terasy

Označení Výškové nastavení (cm) Zatížení Balení

Mini terč 2,5–4,0 2,2 kN 50

Nízký terč 3,5–6,0 2,2 kN 20

Nízký terč XL 3,0–7,0 2,2 kN 20

Vysoký terč 7,0–12,0 8,0 kN 10

Vysoký terč XL 7,0–17,0 8,0 kN 10

Věž 15,5–20,0 8,0 kN 4

Nízký terč – spodní díl navýšení o 2 mm 20

Adaptér pro vysoký terč +10 10



56 Normy

NORMY

Třídy třídění dřevin: smrky (Picea spp.)/jedle (Abies spp.), borovice lesní 
(Pinus Sylvestris), modříny (Larix spp.) a douglaska tisolistá (Pseudotsuga 
mensiesii).

Třídění se vztahuje pouze na líc, pokud není stanoveno jinak.

Palubky obkladové – smrk, borovice EN 145 19

Znaky Třída A Třída B

Suky

Dovolují se
– černé tužkové suky do 5 mm, netvoří-li skupinu
– zdravé srostlé suky do 10 % šířky + 30 mm
–  částečně srostlé, černě ohraničené, dlouhé hranové suky a 

nesrostlé suky (ne vypadavé)

Smrk/Jedle, Modřín do 10 % šířky + 15 mm
Borovice, douglaska do 10 % šířky + 30 mm
–  nahodilé malé chybějící a poškozené hranové suky do 20 % 

maximální přípustné plochy suku, není-li porušeno krytí 
podkladu

–  sukové zátky ze stejné dřeviny, do velikosti největšího 
dovoleného suku

Nedovolují se
– vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky

Dovolují se
– černé tužkové suky do 5 mm
–  zdravé srostlé suky, částečně srostlé, černě ohraničené suky, 

dlouhé hranové suky a vypadavé suky do 10 % šířky  
+ 50 mm

–  ojedinělé vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky  
do 15 mm

– sukové zátky ze stejné dřeviny

Vytrhaná vlákna 
(opracováním 
poškozená místa)

Dovoluje se
– u suků: do 20 % plochy suku
–  jinde: do 20 % maximální přípustné plochy suku (jedno 

místo na metr)

Dovoluje se
– u suků: do 40 % plochy suků
– jinde: do 40 % maximální přípustné plochy suku

Tlakové zakřivení 
(křemenčitost)

Dovoluje se

Deformace
Dovoluje se
– za předpokladu, že pero a drážka zajišťují po celé délce dobře zapadající spoj

Smolníky

Dovolují se
–  ojediněle do velikosti 2 mm × 25 mm nebo stejné plochy 

v mm2 s maximální šířkou 2 mm
–  jeden smolník do velikosti 3 mm × 40 mm nebo stejné 

plochy v mm2 na každý 1,5 m délky

Dovolují se
–  do velikosti 2 mm × 35 mm nebo stejné plochy bez 

omezení
–  tři smolníky do šířky 6 mm a do celkové délky 150 mm nebo 

stejné plochy v mm2, na každý 1,5 m délky.

Trhliny

Dovolují se
–  vlasové trhliny (stěží patrné)
–  čelní trhliny ne delší než šířka prkna
čelní trhliny:
–  u palubek s perem a drážkou na čelech: ojedinělé, ne delší 

než ½ šířky prkna

Nedovolují se
–  pronikající šikmé trhliny a trhliny boční, s výjimkou čelních 

trhlin
–  trhliny pronikající z líce na bok
–  odlupčivé trhliny
–  trhliny, které na rubu probíhají po celé délce palubky

Dovolují se
–  pronikající trhliny na líci (max. 1 mm široké) do 300 mm 

délky
–  čelní trhliny ne delší než dvojnásobek šířky, ojediněle 

přípustné u palubek s profilovanými čely

Nedovolují se
–  odlupčivé trhliny

Dřeň
Dovoluje se
– na 1/5 délky, ne širší než 5 mm

Dovoluje se

Barevné rozdíly 
(zamodrání)

Líc 
– bez barevných rozdílů (zbarvení na rubu se dovoluje)

Dovolují se
–  lehké změny barvy jako červené proužky a zamodrání 

(zbarvení na rubu se dovoluje)

Poškození napadením 
houbou

Nedovoluje se
Nedovoluje se
– s výjimkou zbarvení – viz „Barevné rozdíly“

Poškození hmyzem Nedovoluje se

Obliny
Dovolují se na rubu, pokud není porušeno pero a drážka Dovolují se na rubu, pokud není porušeno pero a drážka  

na ¾ délky

Zárost
Dovolují se
–  ojedinělé do velikosti 3 × 40 mm nebo stejné plochy v mm2

Dovoluje se
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Nejvíce 5 % z dodávaného množství smí být z nejbližší nižší třídy. Prvky, 
které nesplňují požadavky třídy B, musí být klasifikovány do volné třídy.

Klasifikace podle vzhledu nebere v úvahu znaky, které nejsou viditelné, 
pokud jsou prvky sestaveny (například třísky nebo malé vypadavé suky 
na peru, místní zúžení šířky pera).

Líc je tvořen celým viditelným povrchem prvku po sestavení. Proto 
zasahuje i na hrany a zkosení.

Volná třída
Třídění v rámci výše uvedených tříd třídění může být nevyhovující, 
v takovém případě musí výrobce deklarovat volnou třídu. Všechny 
znaky pro třídění podle tabulky však musí být uvedeny ve smlouvě nebo 
výrobní dokumentaci / technickém listu.

Montáž
Rovnovážné vlhkosti se zpravidla dosahuje dostatečně dlouhou 
aklimatizací v prostředí konečného užití.

Palubky obkladové – smrk, borovice EN 145 19

Terasová prkna a obkladové fasádní profily vyráběné  
ze sibiřského modřínu
Předmět
Tento vnitřní předpis je vypracován pro třídění obkladových fasádních 
profilů vyráběných ze sibiřského modřínu (Larix sibirica) na základě 
norem ČSN EN 14519 a ČSN EN 15146.
Dále určuje interní požadavky na třídění terasových prken ze sibiřského 
modřínu (Larix sibirica)

Normativní odkazy
ČSN EN 14519  – Vnitřní a vnější obklady z rostlého jehličnatého dřeva  

– Frézované profily s perem a drážkou

ČSN EN 15146  – Vnitřní a venkovní obložení z rostlého jehličnatého dřeva 
– Frézované dílce bez pera a drážky

Vlhkost Vlhkostí dřeva 18 (±2) %. Ojedinělé vyšší hodnoty neznamenají důvod k reklamaci.

Suky 
–  bodové suky, černé bodové suky do 5 mm
–  zdravé srostlé, částečně srostlé suky ohraničené kůrou až do 10 % šířky profilu + 50 mm
–  vypadavé suky, díry po sucích, shnilé suky do 30 mm max. 2 ks/délka

Vytrhaná vlákna  
(opracováním poškozená místa) 

 poškozené hranové suky a další místa do 40 % max. plochy suku

Smolníky
–  do velikosti 2 × 35 mm nebo stejné plochy v mm2 bez omezení;
–  3 smolníky do velikosti max. 6 × 150 mm nebo stejné plochy v mm2 na každý 1,5 m délky

Trhliny 

–  pronikající trhliny na líci do délky 30 cm
–  výsušné nepatrné trhliny do 1/3 délky desky na pohledové straně
–  na rubu odpovídající 1 široké straně (ploše) desky jsou výsušné trhliny povoleny, je-li zaručena soudržnost
–  výsušné hvězdicové trhliny v suku nejsou zohledňovány, je-li suk zachován
–  vyloučeny jsou trhliny probíhající z líce k boku a odlupčivé trhliny

Dřeň –  dovoluje se i na pohledové straně

Barva 
–  dovoluje se lehké zbarvení
–  kovové zbarveni způsobená nářadím I hřebíky se dovoluje, pokud není téměř viditelné

Poškození a napadení houbou 
–  nedovoluje se v jádru
–  hniloba se nedovoluje

Poškození hmyzem –  nedovoluje se

Obliny –  možné jsou na rubu/1 široká strana prkna max. 1/3 tloušťky na 1/4 délky

Zárosty kůry –  dovolují se ojediněle na pohledové straně

Deformace 
–  modřín má sklon ke křemenitosti a zakřivení
–  musí být zaručeno odborné položení

Mechanické zpracování 
–  3 strany čistě ohoblované, 1 široká strana (líc)/2 boky
–  dovolují se nepatrné vady po hoblování na max. 10 % délky prkna
–  rub bez požadavku, musí být zaručena rozměrová přesnost

Chyby třídění
Dle ČSN EN 15146 je přípustná chyba třídění nejvýše 5 %. Ojediněle se 
mohou ve zboží nacházet zápichy od nářadí, nástrojů nebo hřebíků, které 
ve výrobním procesu nelze rozpoznat.

Důležité!
Maximálně 5 % dodaného množství smí vykazovat charakteristiky 
odchylné od popisu! Klasifikace podle vzhledu nebere v úvahu znaky, 
které nejsou viditelné po sestavení prvků. Klasifikace nebere v úvahu 
10 cm od konců prvku.
Barevná konečná úprava modřínu se nedoporučuje. Lícem se rozumí celý 
viditelný povrch prvku po montáži. Zahrnuje i boky a zkosené hrany.

Charakteristiky výrobku a vady dřeva popsány v rámci volné třídy se vztahují pro ohoblovaný povrch.
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Všechny dřeviny musí být tříděny samostatně, s výjimkou smrku 
obecného (Picea abies) a jedle bělokoré (Abies alba). 
Třídění musí vycházet ze vzhledu líce, pokud není stanoveno jinak.

Třídy třídění dřevin: smrky (Picea spp.)/jedle (Abies spp.), borovice lesní 
(Pinus Sylvestris), modříny (Larix spp.) a douglaska tisolistá (Pseudotsuga 
mensiesii).

Palubky podlahové z jehličnatého řeziva EN 139 90

Znaky Třída A Třída B

Suky

Dovolují se
–  černé tužkové suky do 5 mm, pokud nejsou ve skupinách
–  zdravé srostlé suky do 10 % šířky + 35 mm
–  částečně srostlé,černě ohraničené suky a nesrostlé suky (ne 

vypadavé)
–  smrk/jedle, modřín do 10 % šířky + 10 mm
–  borovice, douglaska do 10 % šířky + 20 mm
–  sukové zátky ze stejné dřeviny, maximální průměr 25 mm

Nedovolují se
–  částečně srostlé křídlové suky
–  vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky

Dovolují se
–  černé tužkové suky do 5 mm:
–  zdravé srostlé suky do 10 % šířky + 50 mm
–  pevně srostlé křídlové suky do 10 % šířky + 50 mm
–  částečně srostlé, černě ohraničné suky a nesrostlé suky  

do 10 % šířky + 50 mm
–  ojedinělé vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky  

do 15 mm
–  sukové zátky ze stejné dřeviny

Vytrhaná vlákna 
(opracováním 
poškozená místa)

Dovoluje se
–  u suků: do 20 % plochy suku
–  jinde: do 20 % maximální přípustné plochy suku  

(jedno místo na metr)

Dovoluje se
–  u suků: do 40 % plochy suků
–  jinde: do 40 % maximální přípustné plochy suku  

(jedno místo na metr)

Tlakové zakřivení 
(křemenčitost)

Dovolují se za předpokladu, že pero a drážka zajišťují po celé délce dobře zapadající spoj

Smolníky

Dovolují se
–  ojediněle do velikosti 2 mm × 25 mm
–  jeden smolník do velikosti 5 × 50 mm na každý 1,5 m délky

Dovolují se
–  do velikosti 2 mm × 25 mm
–  tři smolníky do šířky 6 mm a do celkové délky 150 mm, na 

každý 1 m délky.

Trhliny

Dovolují se
–  vlasové trhliny (stěží patrné)
–  čelní trhliny ne delší než šířka prkna

Čelní trhliny:
–  u palubek s perem a drážkou na čelech: ojedinělé, ne delší 

ne ½ šířky prkna

Nedovolují se
–  pronikající šikmé trhliny a trhliny boční, s výjimkou čelních 

trhlin
–  trhliny pronikající z líce na bok
–  odlupčivé trhliny
–  trhliny, které na rubu probíhají po celé délce palubky

Dovolují se
–  boční trhliny (max. 1 mm široké) do 300 mm délky
–  čelní trhliny ne delší než dvojnásobek šířky, ojediněle 

přípustné u palubek s profilovanými čely

Nedovolují se
–  odlupčivé trhliny

Dřeň Dovoluje se na 1/3 délky, ne širší než 5 mm Dovoluje se

Barevné rozdíly 
(zamodrání)

Líc 
– bez barevných rozdílů (zbarvení na rubu se dovoluje)

Dovolují se
–  lehké změny barvy jako červené proužky a zamodrání 

(zbarvení na rubu se dovoluje)

Poškození napadením 
houbou

Nedovoluje se (s výjimkou zbarvení – viz „Barevné rozdíly“)

Poškození hmyzem Nedovoluje se

Obliny
Dovolují se na rubu, pokud není porušeno pero a drážka Dovolují se na rubu, pokud není porušeno pero a drážka 

oslabena na ¾ délky

Zárost
Dovolují se ojedinělé do velikosti 5 mm × 50 mm nebo stejné 
plochy v mm2

Dovolují se ojediněle

Tam, kde jsou uvedeny požadavky ve vztahu k šířce, se rozumí šířka líce 
(krycí šířka).

Křídlové suky nesmí tvořit více než polovinu tloušťky palubky.

Nejvíce 5% z dodávaného množství smí být z nejbližší nižší třídy. 
Prvky, které nesplňují požadavky třídy B, musí splnit (alespoň) základní 
požadavky pro použití jako podlahová palubka.

Montáž
Před montáží je bezpodmínečně nutné dosáhnout rovnovážné vlhkosti, 
zpravidla dostatečně dlouhou aklimatizací (minimálně 3 týdny) 
v prostředí konečného užití.
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Kvalitativní kritéria KVH

Znak výběru
Požadavky na masivní konstrukční 
hranoly KVH v neviditelné oblasti 

stavby (KVH – NSi)

Požadavky na masivní konstrukční 
hranoly KVH ve viditelné oblasti 

stavby (KVH – Si)
Poznámka

Pevnostní třída S 10 TS S 10 TS materiálové vlastnosti uvedené v normě EN 338

Oblina
šikmo měřeno ≤10 % menší  

příčně řezané strany
nepřípustná zvýšené požadavky oproti normě DIN 4074-1

Sukovitost s ≤2/5 ne přes 70 mm s ≤2/5 na přes 70 mm odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074-1

Stav suků
DIN 4074 díl 1 výběrová třída  

S 10 TS

uvolněné a vypadavé suky jsou 
nepřípustné; jednotlivé zaražené 

suky a části suků do průměru  
max. 20 mm jsou přípustné

přídavný znak pro KVH-Si

Letokruhy do 6 mm do 6 mm odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074-1

Sklon vláken do 120 mm/m do 120 mm/m odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074-1

Trhliny radiální
(vysušené)

přípustné
šířka trhliny š = 3 % vždy příčného 

řezu, avšak ne více než 6 mm
zvýšené požadavky oproti normě

DIN 4074-1 pro KVH - Si

Trhliny způsobené 
bleském, mrazem, 
odlupčivé trhliny

nepřípustná nepřípustná odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074-1

Zabarvení – 
zamodralost

přípustné nepřípustná
zvýšené požadavky oproti normě  

DIN 4074-1 pro KVH - Si

Zabarvení hnědé,
červené pruhy

až do 2/5 příčného řezu,
nebo povrchu přípustná

nepřípustná
zvýšené požadavky oproti normě

DIN 4074-1 pro KVH - Si

Červená a bílá 
hniloba

nepřípustná nepřípustná odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074-1

Tlakové dřevo
až do 2/5 příčného řezu,
nebo povrchu přípustná

až do 2/5 příčného řezu,
nebo povrchu přípustná

odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074-1

Poškození hmyzem
poškození až do 2 mm hloubky
čerstvého napadení přípustná

nepřípustná zvýšené požadavky oproti normě DIN 4074-1

Zkroucení 8 mm/2 m 8 mm/2 m

Odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074-1.
Přípustná míra zkroucení není blíže ohraničená,

neboť při splnění všech ostatních kritérií se
neočekávají žádná netolerovaná zkroucení

Křivost,  
podélná křivost

u jádrem rozděleného řezu  
≤8 mm/2 m

u bezjádrového řezu ≤4 mm/2 m,  
u jádrem rozděleného ≤8 mm/2 m

odpovídá druhové třídě S 10 podle DIN 4074-1

Zarostlá kůra, kůrou 
ohraničené suky

– nepřípustné přídavný druhový znak pro KVH

Zásmolky přípustné šířka š ≤5 mm přídavný druhový znak pro KVH

Kvalita povrchu 4-stranně hoblované a fázované 4-stranně hoblované a fázované přídavný druhový znak pro KVH
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Kvalitativní kritéria vzhledu DUO a TRIO hranolů

Znak výběru
Požadavky na masivní konstrukční dřevo

Průmyslová kvalita (DUO-TRIO-NSI) Pohledová kvalita (DUO-TRIO-SI)

Třída jakosti S10TS S10TS

Odklon vláken ≤12 % ≤12 %

Šířka letokruhů do 6 mm do 6 mm

Suky volné a vypadané suky povoleny volné a vypadavé suky jsou nepřípustné PN   
(vyspravení suky z větví povoleno)

Vysušené trhliny hloubka do 1/2 hloubka do 1/2, max. šířka 4 mm

Oblina do 1/5 menší strany průřezu PN  nepřípustná PN  

Zakřivení

– šroubové max. 5 mm / 2 m PN  max. 5 mm / 2 m PN  

– podélné max. 5 mm / 2 m PN  max. 5 mm / 2 m PN  

Vlhkost dřeva 15 % 15 %

Smolníky
bez omezení šířka b ≤4 mm PN  

vyspravení lodičkovými zátkami povoleno

Zárosty nepřípustné nepřípustné

Zbarvení, hniloba

– zamodrání  bez omezení do 10 % viditelného povrchu celého konstrukčního dílu

– hniloba v pruzích do 1/3 měřeno dle normy ČSN 732824-1 PN  nepřípustné

Tlakové dřevo do 2/5 do 2/5

Poškození hmyzem nepřípustné PN  nepřípustné

PN  Takto označená kritéria, jsou přísnější než povolují normy.

Kvalitativní kritéria vzhledu BSH hranolů
Znak výběru Průmyslová kvalita Nsi Pohledová kvalita Si

1 Pevně zarostlé suky přípustné přípustné

2 Vypadlé a uvolněné suky dle DIN 4074 přípustné
ø≤20 mm jsou přípustné

ø≥20 mm se musejí nahradit
ve výrobě

3 Smolníky přípustné přípustné do šířky 5 mm

4
Suky a vadná místa, opravená zátkami nebo 
„lodičkami“

není zapotřebí přípustné

5
Suky nebo smolniky opravené výplňovými  
materiály

není zapotřebí přípustné

6 Napadení hmyzem přípustné chodbičky do 2 mm nepřípustné

7 Dreň přípustná přípustná

8 Šířka výsušných trhlin bez omezení přípustná do 4 mm

9 Změna zabarveni v důsledku zamodralosti bez omezení
do 10 % viditelného povrchu celého 

konstrukčního dllu

10
Změna zabarveni v důsledku začervenalosti 
a hnědé hniloby v pruzich

do 1/3 měřeno dle normy ČSN 732824-1 nepřípustné

11 Napadeni plisni nepřípustné nepřípustné

12 Znečištěni přípustné nepřípustné

13 Opracováni povrchu dodržující stanovené rozměry
ohoblované a fázované, zářezy od hoblováni 

přípustné do hloubky 1 mm

ad. 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 8.) – bez omezeni množství
ad. 2.) 3.) 8.) – při dodáni výrobku
ad. 8.) – hloubka trhliny je povolena do 1/6 šířky hranolu



OCHRANA DŘEVA
Poškození dřeva způsobuje dřevokazný hmyz, dřevozabarvující a dřevokazné houby 
(dřevomorka) a plísně. Napadené dřevo ztrácí svou pevnost, statické i izolační vlastnosti 
a mění vzhled. Chemická ochrana v podobě postřiku nebo nátěru přípravkem 
Dřevosan  likviduje dřevokazný hmyz. Dřevosan je vodě rozpustný, bezbarvý (nemění 
vzhled dřeva) nebo barevně impregnovaný prostředek na ochranu dřeva v interiéru 
i exteriéru. Přípravek je určený preventivně proti dřevokaznému hmyzu, plísním 
a proti dřevokazným houbám. Spolehlivě a dlouhodobě chrání dřevo před napadením 
dřevokaznými houbami (dřevomorkou) a před napadením hmyzem (červotoč, tesařík). 
Dřevosan je ve dřevě fi xován. Přípravek je možno použít i na napadené dřevo. 

Dřevosan čirý O   1 kg

Dřevosan zelený O   1 kg  |  3 kg  |  5 kg  |  10 kg

Dřevosan hnědý O   1 kg  |  3 kg  |  5 kg  |  10 kg

Dřevosan PROFI čirý O   1 kg 

Dřevosan PROFI zelený  S   1 kg  |  3 kg       O   5 kg  |  10 kg

Dřevosan PROFI hnědý O   1 kg  |  3 kg  |  5 kg  |  10 kg

DŘEVOSAN
Spolehlivě chrání dřevo před napadením 
dřevokaznými houbami (dřevomorka), 
hmyzem (červotoč, tesařík) i plísněmi. 
Výrobek je určený především pro 
ošetřování dřeva přímo na stavbě.

DŘEVOSAN PROFI 
Tento ochranný přípravek je určený zejména pro profesionální použití, 
ale vzhledem k jeho snadné aplikaci ho může používat i široká veřejnost. 
Určený pro dřevo jak v interiéru, tak v exteriéru, ve třídách ohrožení 
1, 2 a 3, ve kterém je fi xován již za 3 hodiny od aplikace. Přípravek lze 
aplikovat jako preventivní ochranu na dřevěné střešní konstrukce, 
obklady, podlahy, dřevěné štíty, konstrukční díly, venkovní podhledy, 
protihlukové stěny či zahradní stavby ukotvené do země na jiných než 
dřevěných pilířích. Nemá korozivní účinky.

O

S Skladem
Na objednávku
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. . .zázemí pro nábytek a interiér

Plzeň

Strakonice

Tábor

Jindřichův Hradec

České Budějovice

Třebíč

Šlapanice

Prostějov

Zlín

Humpolec

Bystřice n. Pern.

Šlapanice - centrála
Hybešova 1647
664 51 Šlapanice
tel.: 544 228 155
mobil: 721 387 680
obchod@kili.cz 

Bystřice nad Pernštejnem
Průmyslová 660, 
593 01 Bystřice nad Pern.
tel.: 566 550 147
mobil: 734 699 045
bystricenp@kili.cz

České Budějovice
U pily 3 - Nové Vráto, 
370 01 České Budějovice
tel.: 387 687 151
mobil: 602 153 954
cbudejovice@kili.cz

Humpolec
Nádražní 998
396 01 Humpolec
tel.: 565 532 689
mobil: 605 228 027
humpolec@kili.cz 

Jindřichův Hradec
Jarošovská 1162/III
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 364 092
mobil: 724 020 883
jhradec@kili.cz

Plzeň
Domažlická 138
318 00 Plzeň
tel.: 377 240 199
mobil: 739 482 139
plzen@kili.cz

Prostějov
Kpt. Nálepky 2
796 01 Prostějov
tel.: 582 366 651
mobil: 602 591 465
prostejov@kili.cz

Strakonice
Písecká 284
386 01 Strakonice
tel.: 383 321 159
mobil: 723 067 076
strakonice@kili.cz

Tábor
Vožická 2604
390 02 Tábor
tel.: 381 470 011
mobil: 724 771 603
tabor@kili.cz

Třebíč
Stařeč 513
675 22
mobil: 731 422 012
mobil: 724 932 748
trebic@kili.cz

Zlín
Cecilka 228
760 01 Zlín-Příluky
tel.: 577 901 086
mobil: 602 506 299
zlin@kili.cz 

Žďár nad Sázavou
Brněnská 30
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 501 975
mobil: 602 433 117
zdarns@kili.cz 

Žďár nad Sázavou

Šlapanice – centrála
Hybešova 1647
664 51 Šlapanice
tel.: 544 228 155
mobil: 721 387 680
obchod@kili.cz

Bystřice nad Pernštejnem
Průmyslová 660
593 01 Bystřice nad Pern.
tel.: 566 550 147 
mobil: 724 337 665
bystricenp@kili.cz

České Budějovice
U pily 3 - Nové Vráto
370 01 České Budějovice
tel.: 387 687 151
mobil: 602 153 954
cbudejovice@kili.cz

Humpolec
Nádražní 998
396 01 Humpolec
tel.: 565 532 689
mobil: 605 228 027
humpolec@kili.cz

Jindřichův Hradec
Jarošovská 1162/111
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 364 092
mobil: 724 020 883
jhradec@kili.cz

Prostějov
Kpt. Nálepky 2
796 01 Prostějov
tel.: 582 366 651
mobil: 602 591 465
prostejov@kili.cz

Strakonice
Písecká 284
386 01 Strakonice
tel.: 383 321 159 
mobil: 723 067 076
strakonice@kili.cz

Tábor
Vožická 2604
390 02 Tábor
mobil: 724 771 603
tabor@kili.cz

Třebíč
Stařeč 513
675 22 Stařeč
mobil: 731 422 012
mobil: 724 932 748
trebic@kili.cz

Zlín
Cecilka 228
760 01 Zlín - Příluky
mobil: 602 506 299
zlin@kili.cz

Žďár nad Sázavou
Brněnská 30 
591 01 Žďár nad Sázavou
mobil: 602 433 117
zdarns@kili.cz


