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Divizi exteriérového Dřeva jsme otevřeli již přeD více nežli 20-ti 
lety. veDle moDerních interierů započala specializace na exterié-
rové bezúDržbové Dřevěné konstrukce. v Dobách, kDy IPE bylo lE-
penkou a Beefwood vyzrálým hovězím.

poDobně jako při zpracování interiérů také u vnějších konstrukcí 
jsme se snažili k řešením přistoupit komplexně a shrnout tEch-
nické 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 prostře-
Dí, ekologie atD.



současná architektura je obvykle oproštěná o traDiční Detail. 
traDiční evropské Dřeviny v exteriéru bez traDičního konstrukč-
ního Detailu nemohou z hleDiska obvyklé stavební životnosti vyho-
vět. 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.



III. Směřování společnosti – ISO 9001:2001

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

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 násled-
ně 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 společ-
nosti.

Cíle nezaměňovat za prostředky. Kultivovanost prostředí nezaměňovat za osobní 
prospěch. 

Napsané vyžaduje tvrdost, odvahu, velkorysost, cit, lásku, pokoru a boží pomoc.

Jiří Bezouška

ředitel

II. Kvalita ARA

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.

Vývoj - jsme technici, každý případ, detail, úkol je promýšlen individuálně, kreslí-
me 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.

I. Historie, vznik, oblast činnosti

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. 

Současná činnost je rozdělena do čtyř základních směrů:

ARA RESIDENTIAL – ruční výroba nábytku tradičními postupy při použití moder-
ních 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 doku-
mentací/, Truhlář 20x, Montážní čety 6x, Sklad 2x.



• Frézujeme standartní a zakázkové profily z různých dřevin.

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

• 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.

ARA PROFILY



STANDARDNÍ pROfiLy - fASáDy

vzoRek fAsádní sytém/ PoPis/ kód/ PRofiL

pEro & drážka

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

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 18x131/140mm /1800-6100/, 
T & G, sElECT knoTTy 

Západní ČErvEný CEdr, palubka p+d, mix 
délEk  1800-6100 mm, kvaliTa sE suky

ipE 20x131/140mm kd, T&G 
obkladová palubka p+d

iroko 20x131/140mm kd, T & G 
obkladová palubka p+d

40-00142

40-00316

pEro & drážka

pEro & drážka

pEro & drážka

40-00317

40-00121

40-00122
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STANDARDNÍ pROfiLy - fASáDy

vzoRek fAsádní sytém/ PoPis/ kód/ PRofiL

WRC 18x92mm /x-x/, 
ClEar

ThErmo abaChi 18x92mm /x-x/,

WRC 38x38mm /1800-6100/, 
sElECT knoTTy 

lamEla pro obklad s prověTrávanou 
sparou, kolmé hrany, kvaliTa sE suky

wyC 38x38mm /x-x/, 
knoTTy

WRC 38x38mm /1800-6100/, 
a ClEar & bETTEr 

lamEla pro obklad s prověTrávanou 
sparou, kolmé hrany, kvaliTa bEZ suků

40-00632

40-00633

40-00540

40-00631

40-00541

fasádní hranolEk

fasádní hranolEk

fasádní hranolEk

fasádní hranolEk

fasádní hranolEk
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STANDARDNÍ pROfiLy - fASáDy

vzoRek fAsádní sytém/ PoPis/ kód/ PRofiL

WRC 18x131/140/140mm, 30° 
sElECT knoTTy; Západní ČErvEný CEdr, 
lamEla pro obklad s prověTrávanou 

sparou, ZkosEní hran 30°, kvaliTa sE suky

wyC 18x131/140, 30° 
knoTTy; žluTý CEdr, sukaTý, lamEla pro 

obklad s prověTrávanou spárou, ZkosEní 30°

WRC 18x92mm 
rhombus na Clip TiGa wrC ClEar

40-00139

40-00630

40-00634

rhombus

rhombus

rhombus TiGa

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

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

40-00288

rhombus

40-00340
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STANDARDNÍ pROfiLy - fASáDy

vzoRek fAsádní sytém/ PoPis/ kód/ PRofiL

WRC 25x92mm /x-x/, 
rhombus na Clip TiGa wrC ClEar

ipE 20x131/140

massaranduba 19x84

iroko 20x140

ThErmo abaChi 18x92mm /x-x/, 
rhombus na Clip TiGa ThErmo abaChi

40-00636

40-00402

40-00124

40-00400

40-00635

rhombus TiGa

rhombus

rhombus

rhombus

rhombus TiGa
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STANDARDNÍ pROfiLy - TERASy

vzoRek použití/ popis/ kóD/ pRoFiL

TErasy

TErasy

TErasy

TErasy

TErasy

Garapa 21x145 
TErasová dEska pro šroubované 

spojE, hladká/ jEmná drážka

ipE 20x120mm smooTh/20w kd 
TErasová dEska pro šroubované 

spojE, hladká/ jEmná drážka

massaranduba 25x145mm 7T/25w 
TErasová dEska pro šroubované 

spojE, jEmná/ hrubá drážka

massaranduba 21x145mm 7T/25w 
TErasová dEska pro šroubované 

spojE, jEmná/ hrubá drážka

massaranduba 19x90mm kd, 
TErasová dEska pro šroubované 

spojE, hladká/ jEmná drážka

40-00637

40-00126

40-00137

40-00136

40-00132

5



STANDARDNÍ pROfiLy - TERASy

vzoRek použití/ popis/ kóD/ pRoFiL

TErasy

TErasy

TErasy

TErasy

TEak 20x120 
TErasová dEska pro nEpohlEdové 

spojEní (Clip drážka), hladká/ jEmná drážka

WRC 38x140 
knoTTy; TErasová dEska pro šroubované 

spojE, hladká/ hladká

wyC 38x140 
knoTTy; TErasová dEska pro šroubované 

spojE, hladká/ hladká

WRC 38x140 
ClEar; TErasová dEska pro nEpohlEdové 

spojEní (Clip drážka), hladká/ hladká

40-00349

40-00293

40-00599

40-00586
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pROfiLy SORTimENT

PRofiL PoPis

fA
sá

dA

te
R

As
A

PL
ot

kód 
(skLAdem)

wrC 3 vrsTvá dEska 2400x1200 
Západní ČErvEný CEdr, fasád-
ní obklad, sTřEšní panEl

• ∙ ∙ 40-00015

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

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

WRC 18x176/185mm /1800-4550/, 
T & G, a ClEar & bETTEr 
Západní ČErvEný CEdr, palubka p+d, mix 
délEk  1800-4550 mm, kvaliTa bEZ suků

• ∙ ∙ 40-00281

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

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

• ∙ ∙ 40-00350

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

• ∙ ∙ 40-00460

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

• ∙ ∙ 40-00461

WRC 18x92/115, 30°, 
a ClEar & bETTEr 
Západní ČErvEný CEdr, lamEla pro obklad s prověT-
rávanou sparou, ZkosEní hran 30°, kvaliTa bEZ suků

• ∙ ∙ 40-00138

WRC 18x140mm, 30° 
sElECT knoTTy 
Západní ČErvEný CEdr, lamEla pro obklad s prověT-
rávanou sparou, ZkosEní hran 30°, kvaliTa sE suky

• ∙ ∙ 40-00139

WRC 18x130/140mm /1800-4550/ 30° 
a ClEar & bETTEr 
Západní ČErvEný CEdr, lamEla pro obklad s prověT-
rávanou sparou, ZkosEní hran 30°, kvaliTa bEZ suků

• ∙ ∙ 40-00288

WRC 20x140mm /1800-4550/, 
ClEar no.2 & bETTEr 
Západní ČErvEný CEdr, lamEla, kvaliTa bEZ suků

• ∙ • 40-00398

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

• ∙ • 40-00289

wrC 38x140mm /1800-6600/ hranol, 
knoTTy no holE ad 
Západní ČErvEný CEdr, lamEla pro obklad s 
prověTrávanou sparou, kvaliTa sE suky

• • • 40-00293

wrC 30x90 hranol fasádní, 
ClEar no.2 & bETTEr 
Západní ČErvEný CEdr, lamEla pro obklad s prov. 
sparou Či slunolamy, kvaliTa s mEnším obs. suků

• ∙ • 40-00313

wrC 30x65 hranol fasádní, 
ClEar no.2 & bETTEr 
Západní ČErvEný CEdr, lamEla pro obklad s prověT-
rávanou sparou nEbo slunolamy, kvaliTa bEZ suků

• ∙ • 40-00314

WRC 38x38mm /1800-6100/, 
sElECT knoTTy 
lamEla pro obklad s prověTrávanou spa-
rou, kolmé hrany, kvaliTa sE suky

• ∙ • 40-00540

WRC 38x38mm /1800-6100/, 
a ClEar & bETTEr 
lamEla pro obklad s prověTrávanou spa-
rou, kolmé hrany, kvaliTa bEZ suků

• ∙ • 40-00541
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PRofiL PoPis

fA
sá

dA

te
R

As
A

PL
ot

kód 
(skLAdem)

WRC 18x70mm /1800-6100/, 
ClEar no.2 & bETTEr 
Západní ČErvEný CEdr, lamEla, kvaliTa bEZ suků

• ∙ • 40-00395

wrC 30x65, ClEar no.2 & bETTEr 
Západní ČErvEný CEdr, lamEla, kvaliTa bEZ suků

• ∙ • 40-00396

wrC 30x90, ClEar no.4 & bETTEr 
Západní ČErvEný CEdr, lamEla, mEnší množsTví suků

• ∙ • 40-00399

wrC 18x92 hranol fasádní knoTTy 
lamEla pro obklad s prověTrávanou spa-
rou, kolmé hrany, kvaliTa sE suky

• ∙ • 40-00558

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

WRC 36x130/140mm /1800-6600/, 30° 
knoTTy no holE ad 
Západní ČErvEný CEdr, lamEla, kvaliTa sE suky

• ∙ • 40-00390

WRC 36x42/65mm /1800-3300/, 30° 
knoTTy no holE ad 
Západní ČErvEný CEdr, lamEla, kvaliTa sE suky

• ∙ • 40-00392

WRC 18x131/140mm /1800-4550/, 30° 
ClEar no.2 & bETTEr 
Západní ČErvEný CEdr, lamEla, kvaliTa bEZ suků

• ∙ • 40-00397

wrC bEvEl /skirlsidinG/ 1x10 kd 15/16“ 
Západní ČErvEný CEdr, hrubě řEZané foš-
ny do klínu pro přEkládaný obklad, umě-
lE Tvarovaný okraj, kvaliTa sE suky

• ∙ ∙ 40-00345

wrC bEvEl /pEřEní/ 1x10 kd 11/16“ 
Západní ČErvEný CEdr, hrubě řEZané foš-
ny do klínu pro přEkládaný obklad, umě-
lE Tvarovaný okraj, kvaliTa sE suky

• ∙ ∙ 40-00346

wrC 18x131 /bEvElsidinG/ 
Západní ČErvEný CEdr, lamEla pro přEklá-
daný obklad - pEřEní, kvaliTa sE suky

• ∙ ∙ 40-00462

wrC 1 3/4 x 24“ hEavy shakEs 
Západní ČErvEný CEdr, fasádní ob-
klad, šTípaný sTřEšní šindEl

• ∙ ∙ 40-00300

wrC 1 1/2 x 24“ mEdium shakEs 
Západní ČErvEný CEdr, fasádní ob-
klad, šTípaný sTřEšní šindEl

• ∙ ∙ 40-00301

wrC 18“ shinGEls no.1, /2,323 m2/ 
Západní ČErvEný CEdr, fasádní ob-
klad, řEZaný sTřEšní šindEl

• ∙ ∙ 40-00302

wrC 18“ shinGEls no. 2 / 2,323m2/ 
Západní ČErvEný CEdr, řEZaný fasádní obklad

• ∙ ∙ 40-00303

wyC 30x60 b/C 
Západní žluTý CEdr, délka na ZakáZku

• ∙ • 40-00407

wyC 30x90 b/C 
Západní žluTý CEdr, délka na ZakáZku

• ∙ • 40-00562

ipE 20x131/140mm kd, T&G 
obkladová palubka p+d

• ∙ ∙ 40-00121

pROfiLy SORTimENT
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pROfiLy SORTimENT

PRofiL PoPis

fA
sá

dA

te
R
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A

PL
ot

kód 
(skLAdem)

ipE 20x120mm smooTh/20w kd 
lamEla pro obklad s prověTráva-
nou sparou, kolmé hrany

• • • 40-00126

ipE 20x131/140mm, ZkosEní 30°, kd 
lamEla, sTandarTní délky do 3050

• ∙ • 40-00402

iroko 20x131/140mm kd, T & G 
obkladová palubka p+d

• ∙ ∙ 40-00122

iroko 30x60mm /1800-3950/ 
hranol, primE 
lamEla pro obklad s prověTráva-
nou sparou, délky 1800 - 3950 mm

• ∙ • 40-00295

iroko 20x131/140mm, 30°, kd 
lamEla, sTandarTní délky do 3050

• ∙ • 40-00400

jaToba sElECT 20x131/140mm kd, T&G 
obkladová palubka p+d

• ∙ ∙ 40-00120

jaToba sElECT 20x131/140mm, 30°, kd 
lamEla, sTandarTní délky do 3050

• ∙ • 40-00401

massaranduba 21x135mm 30°, 
smooTh/7T ad 
lamEla pro obklad s prověTráva-
nou sparou, ZkosEní hran 30°

• ∙ ∙ 40-00123

massaranduba 19x84mm 30°, 
smooTh/16w ad 
lamEla pro obklad s prověTráva-
nou sparou, ZkosEní hran 30°

• • • 40-00124

hranol odolnosT 1 45x70mm 
hranol hoblovaný

∙ • ∙ 40-00127

massaranduba 19x90mm kd, 
smooTh/16w dECkinG 
lamEla pro obklad s prověTráva-
nou sparou, kolmé hrany

• • • 40-00132

massaranduba 21x145mm 7T/25w 
TErasová lamEla, kolmé hrany

∙ • • 40-00136

massaranduba 25x145mm 7T/25w 
TErasová lamEla, kolmé hrany

∙ • ∙ 40-00137

modřín sibiřský 19x146 C, 
a/b-vEh 
lamEla p+d pro obklad s prověTrávanou sparou

• ∙ ∙ 40-00342

modřín sibiřský 20x144 a2r4, 
a/b-vEh 
lamEla pro obklad s prověTrávanou sparou

• ∙ • 40-00356

modřín sibiřský 24x68 rhombus, 
a/b-vEh 
lamEla pro obklad s prověTrávanou sparou

• ∙ • 40-00357

modřín sibiřský 28x140 a4r4, 
a/b-vEh 
TErasová lamEla, kolmé hrany

• ∙ • 40-00360

konsTrukČní hranol 36x58mm 
hranol hoblovaný

∙ • ∙ 40-00128
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pROfiLy SORTimENT

PRofiL PoPis

fA
sá

dA

te
R

As
A

PL
ot

kód 
(skLAdem)

konsTrukČní hranol 45x70mm 
hranol hoblovaný

∙ • ∙ 40-00131

konsTrukČní hranol 60x45mm 
hranol hoblovaný

∙ • ∙ 40-00335

TEak 20x120mm smooTh/17w 
lamEla pro obklad s prověTrávanou spa-
rou, TErasová lamEla, kolmé hrany

• • ∙ 40-00349

horsEbox profil 28x145mm 
spECiální ploTový profil p+d

∙ ∙ • 40-00006

ploT dvousvlakový 
/sloupEk + dvě řady svlaku/ 
hoblovaný hranol 110x110 a hob-
lované dEsky 100x30

∙ ∙ • 40-00004

ploT Třísvlakový 
/sloupEk + Tři řady svlaku/ 
hoblovaný hranol 110x110 a hob-
lované dEsky 100x30

∙ ∙ • 40-00005

ploTový sloupEk sE špiCí 60x60x2000 
hoblovaný hranol

∙ ∙ • 40-00001

ploTový sloupEk sE špiCí 80x80x2000 
hoblovaný hranol

∙ ∙ • 40-00002

wrC hEavy rails 
ploTový šTípaný hranol, průřEZ CCa 200x200

∙ ∙ • 40-00408

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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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

doplňkový sortiment
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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

doplňkový sortiment
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wrc - kvalita dřeva

select knotty

b clear

a clear and better

sauna boards selection

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 sEsyCha-
vosT. 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.
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wrc - kvalita dřeva

select knotty

b clear

a clear and better

sauna boards selection

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

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

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

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

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.
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