
m a s i v n í  d u b o v é  p o d l a h y



Dřevo je odedávna lidmi nejpoužívanější 
materiál. Je ryze přírodní, ušlechtilé 
a svou krásou vnáší teplo a pohodu do 
našich domovů. Každý jednotlivý kus je 
jedinečný, má svůj charakter, barvu 
i strukturu.

Dub je velmi oblíbený strom pro 
svou mohutnost, stáří, kterého může 
dosáhnout, a vlastnosti, se kterými je 
spojován. Často ho lze nalézt v alejích 
a mezi památnými stromy. Poskytuje 
velmi tvrdé a těžké dřevo, které je vysoce 
ceněné a má široké uplatnění.

Dub byl odjakživa symbolem síly, 
dlouhověkosti a odolnosti a i taková bude 
Vaše podlaha, vyrobená z této vyjímečné 
dřeviny.

Naše společnost je malou firmou 
působící na poli dřevozpracujícího 
průmyslu více než jedno desetiletí. 
Nasbírané zkušenosti s prvotním 
zpracováním dřeva jsme zúročili 
vybudováním moderního provozu 
na finální zpracování dřeva, který 
se zabývá hoblováním řeziva a jeho 
konečnou povrchovou úpravou.

Kvalita pro nás není jen prázdný 
pojem. Klademe vysoké nároky na 
pečlivý výběr materiálu a jeho špič-
kovou kvalitu zpracování. Vyrábíme 
kvalitní a vysoce hodnotné výrobky. 
Uplatňujeme individuální přístup ke 
každému zákazníkovi a jeho poža-
davkům. Jsme schopni řešit náročné 
a originální představy architektů, 

designerů i investorů. Jednotlivým 
zakázkám se věnujeme samostatně, s 
důrazem na přesné a precizní 
provedení.
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hladkámasivní  dubová podlaha Hladká masivní podlaha se vyznačuje 
elegantním a moderním designem. 
Hladký povrch podlahy ve spojení se 
zajímavými barevnými odstíny vytváří v 
interiéru jedinečný pocit dokonalosti 
a luxusu. To vše je podtrženo a umocně-
no přírodní krásou dřeva.

Jednotlivé drobné rozdíly v barevnosti 
a struktuře materiálu se považují za 
jeho přednost, která podtrhuje přírodní 
charakter dřeva, a ani malé rozměrové 
odchylky nejsou závadou.

Vyobrazené odstíny jsou pouze 
orientační a mohou vykazovat odchylky 
od skutečnosti.

bílá bezbarvá antikhnědá 2091 hnědá dub bahení
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drásanámasivní  dubová podlaha Masivní dubová podlaha s drásaným 
povrchem nabízí vizuální dokonalost ce-
lého prostoru, protože nechá vyniknout 
struktuře a kresbě dřeva. 
Drásané podlahy dodají nezaměnitelnost 
interiéru v moderním i dobovém stylu.

Jednotlivé drobné rozdíly v barevnosti 
a struktuře materiálu se považují za 
jeho přednost, která podtrhuje přírodní 
charakter dřeva, a ani malé rozměrové 
odchylky nejsou závadou.

Vyobrazené odstíny jsou pouze 
orientační a mohou vykazovat odchylky 
od skutečnosti.

bílá bezbarvá antikhnědá 2091 hnědá dub bahení
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katrovanámasivní  dubová podlaha Masivní dubová podlaha s katrovanou 
úpravou působí dojmem kontrastu, 
nedokonalosti a optřebování. Využíváme 
zde efektu většího ulpívání pigmentu 
v katrování. Tato neotřelá povrchová 
úprava otevírá možnost souznění 
staršeného materiálu s moderním 
interiérem, ale i velmi dobře doplní 
rustikální prostory a jistě dodá chtěné 
starobylosti potřebný důraz.

Jednotlivé drobné rozdíly v barevnosti 
a struktuře materiálu se považují za 
jeho přednost, která podtrhuje přírodní 
charakter dřeva, a ani malé rozměrové 
odchylky nejsou závadou.

Vyobrazené odstíny jsou pouze 
orientační a mohou vykazovat odchylky 
od skutečnosti.

bílá bezbarvá antikhnědá 2091 hnědá dub bahení
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Třídy dle jakosti dřeva:

Natur
- zdravé a zarostlé suky do průměru 15mm ojediněle povoleny
- otevřené suky do průměru 5mm ojediněle povoleny, odborně vytmeleny
- barevné rozdíly povoleny
- živá struktura
- dřeňové paprsky povoleny
- trhliny se nepovolují
- zarostlá kůra se nepovoluje
- hniloba není povolena
 

Rustik
- zdravé a zarostlé suky povoleny bez omezení
- otevřené suky do průměru 35mm povoleny, odborně vytmeleny
- barevné rozdíly povoleny
- živá struktura
- dřeňové paprsky povoleny
- malé trhliny povoleny
- zarostlá kůra se nepovoluje
- hniloba není povolena
- běl povolena do 5%

Rozměry:PŘÍSLUŠENSTVÍ - masivní dubové lišty

s oblou hranou

20x40 mm

20x60 mm

se zkosenou u hranou

20x40 mm

20x60 mm

M 1:1

zkosení pera zaručuje hladké a efektivní 
dotažení spoje tlakem

standartně 600 - 2000 mm

do 3000 mm na zakázku

maximální kvalitu a vytříbenost
odstínů zaručují výhradně používané
podlahové oleje CIRANOVA

120, 150, 160 mm

20 mm
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