ARA PROFILY

Divizi exteriérového dřeva jsme otevřeli již před více nežli 20-ti
lety. Vedle moderních interierů započala specializace na exteriérové bezúdržbové dřevěné konstrukce. V dobách, kdy IPE bylo lepenkou a Beefwood vyzrálým hovězím.
Podobně jako při zpracování interiérů také u vnějších konstrukcí
jsme se snažili k řešením přistoupit komplexně a shrnout technické řešení, vlastnosti materiálů a estetiku do jednoho celku.
Význam výrazu estetika má pro nás tuto celistvost již obsaženu
ve všech těchto i dalších aspektech, jako je třeba životní prostředí, ekologie atd.

Současná architektura je obvykle oproštěná o tradiční detail.
Tradiční evropské dřeviny v exteriéru bez tradičního konstrukčního detailu nemohou z hlediska obvyklé stavební životnosti vyhovět. Nátěr nenátěr.
Dřevo nejsou jen hnijící prkna. Životnost není záruka a fasády
nejsou jen našroubovaná prkénka. Nátěr není nezbytný. Dřevo je
živé, nejde spoutat, poručit mu. dřevo je vášeň a není vizitka.
Ukazujeme jak dřevo vypadá teď, za pět let, za deset, za dvacet.
Nové, zešedlé, stárnoucí, ohnité.

I. Historie, vznik, oblast činnosti

II. Kvalita ARA

III. Směřování společnosti – ISO 9001:2001

ARA – továrna na nábytek a.s. je tradiční český výrobce se specializací
na přesnou nábytkovou výrobu a zvláštní exteriérové konstrukce. ARA továrna na
nábytek a.s. je pokračovatelem ARA Kolín spol. s.r.o., dohromady máme více jak
dvacetiletou historii.

Jsme racionální, racionalita je jiná u ARA RESIDENTIAL a ARA COMMERCIAL.
U prvního je akcent na kvalitu, u druhého na cenu a termín dodání. Způsob výroby
se liší, ale oba způsoby důsledně stojí na technické přípravě.

ZÁKAZNÍK, PRACOVNÍCI, DODAVATELÉ, OKOLÍ, VZTAHY, POLITIKA A CÍLE

Současná činnost je rozdělena do čtyř základních směrů:
ARA RESIDENTIAL – ruční výroba nábytku tradičními postupy při použití moderních materiálů. Hodinová mzda.
ARA COMMERCIAL – převážně strojová výroba nábytku. Úkolové odměňování.
ARA WOOD – Exotické dřevo – Velkoobchod se dřevem a speciální konstrukce
z něj.
ARA PRODUCTS - mimořádné nábytkové objekty a nábytek a řada jednotlivých
dalších úloh – ARA OBJECTS, ARA BATH, ARA DOOR, ARA SOFTUB, atd.
ARA realizuje jednotlivé zakázky pro zákazníky v celé ČR, Slovensku a západní
Evropě. Další představu o naší firmě můžete získat z: www.arakolin.cz.
Personální obsazení ARA: Administrativa 5x, Technik 5x /příprava výrobních dokumentací/, Truhlář 20x, Montážní čety 6x, Sklad 2x.

Vývoj - jsme technici, každý případ, detail, úkol je promýšlen individuálně, kreslíme v AUTOCAD, kalkulujeme v SQL tabulkách, atd. Výsledkem je řada ocenění za
design, množství našich realizací bylo oceněno cenou za architekturu.
Technická příprava, přesné měření, nezbytná výrobní dokumentace, dopracovaný
kvalitní detail – spočívá především ve způsobu sesazení nábytku a napojení ke
stavebním konstrukcím.
Je to přesná výroba, tedy malé tolerance a čisté detaily.
Dodržení technologických postupů ve výrobě – dává dlouhou fyzickou životnost.
Používání kvalitních materiálů – dává nejen životnost ale také estetiku. Panelová
kvalita dýhy, silná záda skříní, rámy dveří, nenasákavá futra, cedr v rámech dveří,
laky bez bílých vrypů, atd.
Kvalitní a ověření subdodavatelé /např. kovo, nerez, sklo, plast apod./ - kvalitní
subdodavatel často není v regionu, není nejlevnější, ale je spolehlivý.

Jedná se principiálně o nedělitelný celek. Na prvním místě tohoto celku je kvalitní,
profesionální a v širokém kontextu myslící pracovník.
Pouze takový dokáže přinést prospěch zákazníkovi, tím svému podniku a následně díky prospěchu a prosperitě podniku s citem pro vyšší princip spolupracovat
se svými dodavateli a být přínosem pro své okolí ve všech směrech. Na prvním
místě je vždy princip chápaný v širším měřítku, na druhém místě jednotlivé úkony
a produkty.
Pouze na základě principů lze vytvářet dlouhodobé hodnoty, pouze na základě
dlouhodobých hodnot lze zajistit opravdový a ne pomyslný prospěch celé společnosti.
Cíle nezaměňovat za prostředky. Kultivovanost prostředí nezaměňovat za osobní
prospěch.
Napsané vyžaduje tvrdost, odvahu, velkorysost, cit, lásku, pokoru a boží pomoc.
Jiří Bezouška
ředitel

•

Frézujeme standartní a zakázkové profily z různých dřevin.

•

Specializujeme se na WRC western red cedar /červený cedr/.

•

ARA PROFILY

•

•

Dalšími hlavními dřevinami jsou: AYOUS, IPE, IROKO, WYC, MASSARANDUBA,
GARAPA, MODŘÍN, LÍPA, THERMO AYOUS, SAPELI, SIPO, AZOBE, HEMLOCK.
Strojově nanášíme různé druhy nátěrových hmot, jsme schopni dodávat
jednotlivé profily včetně povrchové úpravy.
K profilům dodáváme ostatní montážní a jiný konstrukční materiál, vruty, sponky
na nepohledové spoje, montážní hranoly, stavěcí terče apod.

STANDARDNÍ profily - fasády
vzorek

fasádní sytém/ popis/ kód/ PROFIL

pero & drážka
WRC 18x131/140mm /900-1550/,
T & G, A Clear & better
Západní červený cedr, palubka p+D, mix
délek 900-1550 mm, kvalita bez suků

40-00142

pero & drážka
WRC 18x131/140mm /2100-4550/,
T & G, A Clear & better
Západní červený cedr, palubka p+D, mix
délek 2100-4550 mm, kvalita bez suků

40-00316

pero & drážka
WRC 18x131/140mm /1800-6100/,
T & G, select knotty
Západní červený cedr, palubka p+D, mix
délek 1800-6100 mm, kvalita se suky

40-00317

pero & drážka

iPE 20x131/140mm KD, T&G
obkladová palubka p+D

40-00121

pero & drážka

IROKO 20x131/140mm KD, T & G
obkladová palubka p+D

40-00122
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STANDARDNÍ profily - fasády
vzorek

fasádní sytém/ popis/ kód/ PROFIL

fasádní hranolek
wrc 38x38mm /1800-6100/,
a clear & better
lamela pro obklad s provětrávanou
sparou, kolmé hrany, kvalita bez suků

40-00541

fasádní hranolek
wrc 38x38mm /1800-6100/,
select knotty
lamela pro obklad s provětrávanou
sparou, kolmé hrany, kvalita se suky

40-00540

fasádní hranolek

wyc 38x38mm /x-x/,
knotty

40-00631

fasádní hranolek

WRC 18x92mm /x-x/,
clear

40-00632

fasádní hranolek

Thermo abachi 18x92mm /x-x/,

40-00633

2

STANDARDNÍ profily - fasády
vzorek

fasádní sytém/ popis/ kód/ PROFIL

rhombus
WRC 18x131/140mm /1800-4550/ 30°
A Clear & better; Západní červený cedr,
lamela pro oBklad s provětrávanou sparou,
zkosení hran 30°, kvalita bez suků

40-00288

rhombus
WRC 18x131/140/140mm, 30°
select knotty; Západní červený cedr,
lamela pro obklad s provětrávanou
sparou, zkosení hran 30°, kvalita se suky

40-00139

rhombus
WYc 18x131/140, 30°
knotty; žlutý cedr, sukatý, lamela pro
obklad s provětrávanou spárou, zkosení 30°

40-00630

rhombus
WRC 18x50/70 rombus /2100, 2450/,
Clear no.2 & better; Západní červený
cedr, lamela pro stínící panely/žaluzie,
délka 2100 a 2450, kvalita bez suků

40-00340

rhombus tiga

wrc 18x92mm
rhombus na clip TIGA WRC clear

40-00634
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STANDARDNÍ profily - fasády
vzorek

fasádní sytém/ popis/ kód/ PROFIL

rhombus tiga

thermo abachi 18x92mm /x-x/,
rhombus na clip TIGA Thermo Abachi

40-00635

rhombus tiga

wrc 25x92mm /x-x/,
rhombus na clip TIGA WRC clear

40-00636

rhombus

ipe 20x131/140

40-00402

rhombus

massaranduba 19x84

40-00124

rhombus

iroko 20x140

40-00400
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STANDARDNÍ profily - terasy
vzorek

použití/ popis/ kód/ PROFIL

terasy
MASSARANDUBA 19x90mm KD,
terasová deska pro šroubované
spoje, hladká/ jemná drážka

40-00132

terasy
MASSARANDUBA 21x145mm 7T/25W
terasová deska pro šroubované
spoje, jemná/ hrubá drážka

40-00136

terasy
MASSARANDUBA 25x145mm 7T/25W
terasová deska pro šroubované
spoje, jemná/ hrubá drážka

40-00137

terasy
IPE 20x120mm smooth/20W KD
terasová deska pro šroubované
spoje, hladká/ jemná drážka

40-00126

terasy
garapa 21x145
terasová deska pro šroubované
spoje, hladká/ jemná drážka

40-00637
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STANDARDNÍ profily - terasy
vzorek

použití/ popis/ kód/ PROFIL

terasy
WRC 38x140
clear; terasová deska pro nepohledové
spojení (clip drážka), hladká/ hladká

40-00586

terasy
WyC 38x140
knotty; terasová deska pro šroubované
spoje, hladká/ hladká

40-00599

terasy
WrC 38x140
knotty; terasová deska pro šroubované
spoje, hladká/ hladká

40-00293

terasy
teak 20x120
terasová deska pro nepohledové
spojení (clip drážka), hladká/ jemná drážka

40-00349
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WRC 3 vrstvá deska 2400x1200
Západní červený cedr, fasádní obklad, střešní panel

Plot

popis

Terasa

profil

fasáda

profily sortiment
kód
(skladem)

•

∙

∙

40-00015

•

∙

∙

40-00142

•

∙

∙

40-00316

•

∙

∙

40-00281

•

∙

∙

40-00317

•

∙

∙

40-00350

•

∙

∙

40-00460

•

∙

∙

40-00461

•

∙

∙

40-00138

•

∙

∙

40-00139

•

∙

∙

40-00288

•

∙

•

40-00398

•

∙

•

40-00289

•

•

•

40-00293

•

∙

•

40-00313

•

∙

•

40-00314

•

∙

•

40-00540

•

∙

•

40-00541

WRC 18x131/140mm /900-1550/,
T & G, A Clear & better
Západní červený cedr, palubka p+D, mix
délek 900-1550 mm, kvalita bez suků

WRC 18x131/140mm /2100-4550/,
T & G, A Clear & better
Západní červený cedr, palubka p+D, mix
délek 2100-4550 mm, kvalita bez suků

WRC 18x176/185mm /1800-4550/,
T & G, A Clear & better
Západní červený cedr, palubka p+D, mix
délek 1800-4550 mm, kvalita bez suků

WRC 18x131/140mm /1800-6100/,
T & G, select knotty
Západní červený cedr, palubka p+D, mix
délek 1800-6100 mm, kvalita se suky

WRC 18x131/140mm /2100-4550/,
cayenne T & G, A Clear & better
Západní červený cedr, palubka p+D, mix
délek 2100-4550 mm, kvalita bez suků

WRC 18x131/140mm /900-1550/,
T & G, A Clear & better
Západní červený cedr, palubka p+D, proříznutá
drážka, mix délek 900-1550 mm, kvalita bez suků

WRC 18x131/140mm /2100-4550/,
T & G, A Clear & better
Západní červený cedr, palubka p+D, proříznutá
drážka, mix délek 2100-4550 mm, kvalita bez suků

WRC 18x92/115, 30°,
A Clear & better
Západní červený cedr, lamela pro obklad s provětrávanou sparou, zkosení hran 30°, kvalita bez suků

WRC 18x140mm, 30°
select knotty
Západní červený cedr, lamela pro obklad s provětrávanou sparou, zkosení hran 30°, kvalita se suky

WRC 18x130/140mm /1800-4550/ 30°
A Clear & better
Západní červený cedr, lamela pro obklad s provětrávanou sparou, zkosení hran 30°, kvalita bez suků

WRC 20x140mm /1800-4550/,
Clear no.2 & better
Západní červený cedr, lamela, kvalita bez suků

WRC 38x65mm /1800-6100/ Hranol,
knotty no hole AD
Západní červený cedr, lamela pro obklad s prov.
sparou nebo na konstr. obkladu, kvalita se suky

WRC 38x140mm /1800-6600/ Hranol,
knotty no hole AD
Západní červený cedr, lamela pro obklad s
provětrávanou sparou, kvalita se suky

WRC 30x90 hranol fasádní,
Clear no.2 & better
Západní červený cedr, lamela pro obklad s prov.
sparou či slunolamy, kvalita s menším obs. suků

WRC 30x65 hranol fasádní,
Clear no.2 & better
Západní červený cedr, lamela pro obklad s provětrávanou sparou nebo slunolamy, kvalita bez suků

wrc 38x38mm /1800-6100/,
select knotty
lamela pro obklad s provětrávanou sparou, kolmé hrany, kvalita se suky

wrc 38x38mm /1800-6100/,
a clear & better
lamela pro obklad s provětrávanou sparou, kolmé hrany, kvalita bez suků
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WRC 18x70mm /1800-6100/,
Clear no.2 & better
Západní červený cedr, lamela, kvalita bez suků

WRC 30x65, Clear no.2 & better
Západní červený cedr, lamela, kvalita bez suků

WRC 30x90, Clear no.4 & better
Západní červený cedr, lamela, menší množství suků

WRC 18x92 hranol fasádní knotty
lamela pro obklad s provětrávanou sparou, kolmé hrany, kvalita se suky

Plot

popis

Terasa

profil

fasáda

profily sortiment
kód
(skladem)

•

∙

•

40-00395

•

∙

•

40-00396

•

∙

•

40-00399

•

∙

•

40-00558

•

∙

•

40-00340

•

∙

•

40-00390

•

∙

•

40-00392

•

∙

•

40-00397

•

∙

∙

40-00345

•

∙

∙

40-00346

•

∙

∙

40-00462

•

∙

∙

40-00300

•

∙

∙

40-00301

•

∙

∙

40-00302

•

∙

∙

40-00303

•

∙

•

40-00407

•

∙

•

40-00562

•

∙

∙

40-00121

WRC 18x50/70 rombus /2100, 2450/,
Clear no.2 & better
Západní červený cedr, lamela pro stínící panely/
žaluzie, délka 2100 a 2450, kvalita bez suků

WRC 36x130/140mm /1800-6600/, 30°
knotty no hole AD
Západní červený cedr, lamela, kvalita se suky

WRC 36x42/65mm /1800-3300/, 30°
knotty no hole AD
Západní červený cedr, lamela, kvalita se suky

WRC 18x131/140mm /1800-4550/, 30°
Clear no.2 & better
Západní červený cedr, lamela, kvalita bez suků

WRC BEVEL /skirlsiding/ 1x10 KD 15/16“
Západní červený cedr, hrubě řezané fošny do klínu pro překládaný obklad, uměle tvarovaný okraj, kvalita se suky

wrc BEVEL /PEŘENÍ/ 1x10 KD 11/16“
Západní červený cedr, hrubě řezané fošny do klínu pro překládaný obklad, uměle tvarovaný okraj, kvalita se suky

wrc 18x131 /bevelsiding/
Západní červený cedr, lamela pro překládaný obklad - peření, kvalita se suky

WRC 1 3/4 x 24“ heavy shakes
Západní červený cedr, fasádní obklad, štípaný střešní šindel

WRC 1 1/2 x 24“ medium shakes
Západní červený cedr, fasádní obklad, štípaný střešní šindel

WRC 18“ shingels No.1, /2,323 m2/
Západní červený cedr, fasádní obklad, řezaný střešní šindel

WRC 18“ Shingels No. 2 / 2,323m2/
Západní červený cedr, řezaný fasádní obklad

WYC 30x60 b/c
západní žlutý cedr, délka na zakázku

WYC 30x90 b/c
západní žlutý cedr, délka na zakázku

IPE 20x131/140mm KD, T&G
obkladová palubka p+D

8

IPE 20x120mm smooth/20W KD
lamela pro obklad s provětrávanou sparou, kolmé hrany

IPE 20x131/140mm, zkosení 30°, KD
lamela, standartní délky do 3050

IROKO 20x131/140mm KD, T & G
obkladová palubka p+D

Plot

popis

Terasa

profil

fasáda

profily sortiment
kód
(skladem)

•

•

•

40-00126

•

∙

•

40-00402

•

∙

∙

40-00122

•

∙

•

40-00295

•

∙

•

40-00400

•

∙

∙

40-00120

•

∙

•

40-00401

•

∙

∙

40-00123

•

•

•

40-00124

∙

•

∙

40-00127

•

•

•

40-00132

∙

•

•

40-00136

∙

•

∙

40-00137

•

∙

∙

40-00342

•

∙

•

40-00356

•

∙

•

40-00357

•

∙

•

40-00360

∙

•

∙

40-00128

IROKO 30x60mm /1800-3950/
Hranol, PRIME
lamela pro obklad s provětrávanou sparou, délky 1800 - 3950 mm

IROKO 20x131/140mm, 30°, KD
lamela, standartní délky do 3050

JATOBA select 20x131/140mm KD, T&G
obkladová palubka p+D

JATOBA select 20x131/140mm, 30°, KD
lamela, standartní délky do 3050

MASSARANDUBA 21x135mm 30°,
Smooth/7T AD
lamela pro obklad s provětrávanou sparou, zkosení hran 30°

MASSARANDUBA 19x84mm 30°,
Smooth/16W AD
lamela pro obklad s provětrávanou sparou, zkosení hran 30°

HRANOL ODOLNOST 1 45x70mm
hranol hoblovaný

MASSARANDUBA 19x90mm KD,
smooth/16W decking
lamela pro obklad s provětrávanou sparou, kolmé hrany

MASSARANDUBA 21x145mm 7T/25W
terasová lamela, kolmé hrany

MASSARANDUBA 25x145mm 7T/25W
terasová lamela, kolmé hrany

modřín sibiřský 19x146 C,
a/b-veh
lamela p+D pro obklad s provětrávanou sparou

modřín sibiřský 20x144 A2R4,
a/b-veh
lamela pro obklad s provětrávanou sparou

modřín sibiřský 24x68 rhombus,
a/b-veh
lamela pro obklad s provětrávanou sparou

modřín sibiřský 28x140 a4R4,
a/b-veh
terasová lamela, kolmé hrany

konstrukční hranol 36x58mm
hranol hoblovaný
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popis

Terasa

Plot

profil

fasáda

profily sortiment
kód
(skladem)

konstrukční hranol 45x70mm

∙

•

∙

40-00131

∙

•

∙

40-00335

•

•

∙

40-00349

∙

∙

•

40-00006

∙

∙

•

40-00004

∙

∙

•

40-00005

∙

∙

•

40-00001

∙

∙

•

40-00002

∙

∙

•

40-00408

hranol hoblovaný

konstrukční hranol 60x45mm
hranol hoblovaný

teak 20x120mm smooth/17W
lamela pro obklad s provětrávanou sparou, terasová lamela, kolmé hrany

horsebox profil 28x145mm
speciální plotový profil p+D

plot dvousvlakový
/sloupek + dvě řady svlaku/
hoblovaný hranol 110x110 a hoblované desky 100x30

plot třísvlakový
/sloupek + tři řady svlaku/
hoblovaný hranol 110x110 a hoblované desky 100x30

plotový sloupek se špicí 60x60x2000
hoblovaný hranol

plotový sloupek se špicí 80x80x2000
hoblovaný hranol

WRC heavy rails
plotový štípaný hranol, průřez cca 200x200

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Strojová aplikace povrchových úprav.
Jako jednu z doplňkových činností nabízíme možnost strojově nanášené povrchové úpravy námi
dodávaných fasádních olejů Rubio a PNZ. Dle množství pigmentu je životnost povrchových úprav
až 5 let. Čím je odstín světlejší tím rychleji dochází ke sprašování povrchové úpravy. Námi používané
oleje se neloupou a zjednodušují tím následnou údržbu. Při větším objemu dřeva jsme schopni
oleje tónovat. Výhodou strojového nanášení je stejnoměrná vrstva, která je dána také přesným
předbroušením povrchu.
Nanášíme převážně leje Rubio a PNZ.

SPECIÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Provádíme také povrchové úpravy kartáčováním a opalováním.

ÚDRŽBA POVRCHŮ
Provádíme odbornou údržbu povrchů fasád a teras.
Základem aplikace je dokonalé očištění povrchu od nečistot. Očištění se provádí pomocí mýdlového
čističe, popřípadě kartáčováním nebo broušením.
Údržbu fasád obvykle provádíme stejným nátěrem, který byl aplikován původně, tj. olejem.
Nanášení provádíme zpravidla strojově, kdy dochází k zahřátí oleje. Olej poté díky dokonalejšímu
vmasírování vniká hlouběji do dřeva a výrazně přispívá k jeho životnosti. PravIDelná údržba teras
je vhodná podle použitého odstínu minimálně jednou za 1-3 roky. Opět plaTí, že čím má nátěr více
pigmentu, tím má delší životnost.

Upozornění
Jednotlivé profily ve skladovém programu se mohou měnit.
Barevné podání vzorků v katalogu a vzorků předaných se mohou lišit.
Všechny dřeviny bez povrchové úpravy při použití šednou a mění svoji barvu.
Jednotlivé rozměry se dle ČSN ve svých rozměrech mohou odlišovat.
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doplňkový sortiment
MJ

popis

kód

box

DILA2 universal decking connector PU200PCS

40-00645

box

DILA2 universal decking connector PU400PCS

40-00646

box

DILA2 universal decking connector PU800PCS

40-00647

ks

GUMO D distance band PU8x10RM

40-00648

bm

Mřížka provětrání 100 mm

40-00298

ks

Nerez spona WRC

40-00296

ks

Nerez vrut 5x40 T-Drill pro tvrdá dřeva

40-00209

ks

Nerez vrut 5x40/24 A4 Quadra – Speed

40-00204

ks

Nerez vrut 5x50 T-Drill pro tvrdá dřeva

40-00210

ks

Nerez vrut 5x50/30 A2 zápustná torx hlava

40-00191

ks

Nerez vrut 5x50/30 A4 Quadra – Speed

40-00205

ks

Nerez vrut 5x60 T-Drill pro tvrdá dřeva

40-00211

ks

Nerez vrut 5x60/35 A2 zápustná torx hlava

40-00192

ks

Nerez vrut 5x60/40 A4 Quadra – Speed

40-00206

ks

Nerez vrut 5x70 T-Drill pro tvrdá dřeva

40-00212

ks

Nerez vrut 5x70/50 A4 Quadra – Speed

40-00207

ks

Nerez vrut 5x80 T-Drill pro tvrdá dřeva

40-00213

ks

Nerez vrut 5x80/60 A4 Quadra – Speed

40-00208

ks

Nerez vrut 6x60/35 A2 zápustná torx hlava

40-00195

ks

Nerez vrut 6x70/42 A2 zápustná torx hlava

40-00196

ks

Plastový rektifikační terč 35/55

40-00214

ks

Plastový rektifikační terč 55/95

40-00215

ks

Plastový rektifikační terč 95/165

40-00216

ks

PNZ Venkovní olej (Aussen - Öl) 0.75l

40-00549

ks

PNZ Venkovní olej (Aussen - Öl) 10l

40-00551

ks

PNZ Venkovní olej (Aussen - Öl) 2.5l

40-00550

ks

RUBIO - Exterior Soap

40-00657

ks

RUBIO - RMC exterior wood clean

40-00658

ks

Rubio Exterior Siding Oil 0,5l

40-00512

ks

Rubio Exterior Siding Oil 100ml

40-00511

ks

Rubio Exterior Siding Oil 1l

40-00513

ks

Rubio Exterior Siding Oil 2,5l

40-00514

ks

Rubio Exterior Siding Oil 20ml

40-00510

ks

Rubio Exterior Siding Oil 5l

40-00515

ks

Rubio Monocoat Sunprimer Color 100ml

40-00500

ks

Rubio Monocoat Sunprimer Color 1l

40-00501
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doplňkový sortiment
MJ

popis

kód

ks

Rubio Monocoat Sunprimer Color 20l

40-00503

ks

Rubio Monocoat Sunprimer Color 5l

40-00502

bm

síťka proti hmyzu, černá, sklovlákno

40-00364

ks

sponkovačka/hřebíkovčka pneumatická

40-00656

m2

Strojová povrchová úprava PNZ jednostraná

40-00653

m2

Strojová povrchová úprava PNZ oboustraná

40-00652

m2

Strojová povrchová úprava Rubio jednostraná

40-00655

m2

Strojová povrchová úprava RUBIO oboustraná

40-00654

box

TIGA2 facade connector PU100PCS

40-00638

box

TIGA2 facade connector PU400PCS

40-00639

box

TIGA2 facade connector PU800PCS

40-00640

box

TIGA2 S facade connector, starter pc. PU50PCS

40-00641
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wrc - kvalita dřeva
OBCHODNÍ NÁZEV: WESTERN RED CEDR
Původ: Britská Kolumbie
Botanický název: Thuja plicata
základní popis: Západní červený cedr je jedna z nejtrvanlivějších
a nejlehčích měkkých dřevin. Dřevina je současně mnohobarevná,
s odstíny od březových až po odstíny pařeného ořechu. Rozdílné barvy
nejsou vadou dřeva v žádném ohledu.
výhody: jedná se o Velmi stabilní dřevo, nekroutí se, má malou sesychavost. Odolnost a stabilita je dána dvěma aspekty – malým obsahem vody
v buňce a obsahem fenolických pryskyřic nazývaných thujaplicanty.
Další výhodou je stáří a rozměry stromů, které poskytují vysokou
hustotu letokruhů a tedy rovnoleté vlákno řeziva.
Nevýhody: je měkké a má malý modul pružnosti.
sauna boards selection

a clear and better

b clear

select knotty
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wrc - kvalita dřeva
Dodávané kvality palubek WRC:
Třídění dřeva podle ČSN není odpovídající dřevinám jako je WRC. Z tohoto
pohledu by kvalita WRC „clear“ byla kvalita „a“ a „knotty“ – tedy sukatá
kvalita B. u nás rozlišujeme tři kvality „A“ a jednu kvalitu „B“.
Vzhledem k výše uvedenému, používáme vnitropodnikově upravenou
směrnici třídění. Vnitropodnikově upravenou proto, že naše standarty
jsou vyšší, nežli originálně kanadské, a to jednak v povoleném obsahu
vad, ale také v povoleném obsahu nižších kvalit – obvykle do 15%.
Povolený je rozdíl v šíři 2mm. Současně délky mohou být kratší do 40mm
oproti deklarovaným a účtovaným délkám. Rozdíly vznikají frézováním
pera a drážky na krátkých stranách.
Výjimečně provádíme selekci barev nebo pouze vertikálního vlákna
na základě zvláštní objednávky.
sauna boards selection
200a. – Sauna boards – Saunařská palubka – vlhkost do 12%
Použití do interiéru a saun. Jedná se nejvyšší třídění, které nabízíme – kvalita bez suků
a ostatních vad běžných dřeva, může obsahovat pouze defekty v minoritním množství
jako jsou:
Cup /korýtko/ – velmi malé
Knotts /suky/ – nejsou povolené
Skips /odskok při hoblování/ – velmi malé na zadní straně
Torn or Raised Grain /zvednutá léta/ – málo a v malém množství
Warp /prohnutí/ – velmi malé
a clear and better
200b. – A clear and better – Stavební palubka – vlhkost 16%
Tato kvalita je podobná saunovým obkladům, ale s méně striktním tříděním nežli u 200B.
Jedná se o ideální kvalitu pro exterierové obklady. Charakteristika kvality je:
Cup /korýtka/ – malá; Grain /řezy/ – mix vertikální a tangenciální
Checks /trhliny/ – malé;
Knots /suky/ – jsou povolené 2 malé zarostlé suky do 10mm nebo jejich ekvivalent
Sapwood /bělové dřevo/ – může se vyskytnout
Skips /odskok při hoblování/ – výjimečně na konci desek
Torn or Raised Grain /zvednutá leta/ – můžou se vyskytovat v malém množství
Warp /prohnutí/ – malé
b clear
200c. – B clear and better – Stavební palubka se zarostlými suky
Ačkoli B clear kvalita obsahuje větší množství suků a ostatních vad, poskytuje stále pro
použití na exteriérové obklady vysokou kvalitu a užitek. Její dostupnost je ale omezená,
protože vzniká tříděním ostatních kvalit. Charakteristika kvality je:
Cup /korýtka/ – mohou se vyskytovat; Grain /struktura/ – není vybírána
Checks /trhliny/ – mohou se vyskytovat
Knots /suky/ – 4 malé zarostlé suky do 10mm nebo jejich ekvivalent
Pin Holes /malé vypadlé suky/ – mohou se omezeně vyskytnout
Sapwood /běl/ – může se vyskytovat
Skips /odskoky od hoblování/ – mohou se vyskytovat; Splits /praskliny/ – krátké
Tongue – narrow /drážka/ – může být nedohoblována; Warp /prohnutí/ – střední
select knotty
204a. – Select knotty – Stavební palubka se zarostlými suky
Charakteristika kvality je:
Cup /korýtka/ – mohou se vyskytovat; Grain /struktura/ – není vybírána
Checks /praskliny/ – mohou se vyskytovat
Knots / suky/ – suky zarostlé, prasklé a začernalé se mohou vyskytovat v omezené míře
Pin Holes /malé vypadlé suky/ – mohou se omezeně vyskytnout vyjímečně
Sapwood /běl/ – může se vyskytovat omezeně
Skips /odskoky od hoblování/ – mohou se vyskytovat na zadní straně
Splits /praskliny/ – krátké na 5% délky
Tongue – narrow /drážka/ – může být nedohoblována; Warp /prohnutí/ – střední
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