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DŘEVO V ZAHRADĚ

2021
Již 195 let
je jméno Kübler
spojeno se zpracováním
dřevěných materiálů.
Náše jméno zaručuje kvalitní,
dlouhodobé a krásné výrobky
ze dřeva.
Nabízí mnoho možnostívyužití
dřeva při tvorbě Vaší zahrady.
Kromě produktové variability
Vám nabízíme také možnost
rozličných kombinací.
Náš odborný personál
je Vám k dispozici,
rád poradí a pomůže.
Budeme velmi rádi, pokud
se necháte přesvědčit kvalitou
našich výrobků!

KÜBLER HOLZ
zahradní produkty –
správná volba již po generace
Mnoho zábavy při tvorbě
Vaší zahrady Vám přeje

Kübler-Holz-Team

Změna obsahu vyhrazena.
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KUBUS FLEX

stabilní moderní
nadčasový
NOVÁ SÉRIE
KÜBLER HOLZ

KUBUSFLEX ZAHRADNÍ DOMKY LT od strany 58

GARÁŽE
ZAHRADNÍ DOMKY LT
ZASTŘEŠENÍ TERAS
STÍNÍCÍ STŘECHY

NATURA
NA
TURA

NOVĚ

PLANTAE R

vysoké květináče od strany 07
0

NOVĚ
KS-UnitProtect
NEJVYŠŠÍ
PROTIHLUKOVÁ
OCHRANA SPOJENÁ
S INDIVIDUÁLNÍM
VZHLEDEM
od strany 102

HOUPAČKA LUISA strana 83

KÜBLERŮV LEXIKON DŘEVIN
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DŘEVINY

PRO

SMRK/ BOROVICE TIM*
Tlakově impregnované jsou tyto
jehličnany nejčastěji využívanou dřevinou
při zahradních aplikací. Jsou lehce
opracovatelné a při tlakové impregnaci
získávají lehce nazelenalý odstín.
Díky impregnaci je zvýšena odolnost
smrku a borovice při venkovním použití.

Tlaková impregnace TIM* - bez použití chromu
Ve vnějším prostředí je dřevo ve velké míře
ohroženo dřevokaznými houbami a škůdci
a potřebuje účinnou ochranu. Impregnace našich
produktů probíhá v počítačem řízené vakuové
tlakové komoře, s použitím impregnační solí
značky Wolmanit. Ochranná sůl je vpravena
hluboko do dřeva a díky tomu nabízí dlouhodobou
hloubkovou ochranu proti houbám, hnilobám
a škůdcům, takto ošetřené dřevo je vhodné
k rozličnému využití :na zahradní ploty,palisády,
pergoly,dělící stěny, herní prvky, kůly, květináče ...

VENKOVNÍ PROSTORY

AKÁT

MODŘÍN

„STROM ROKU 2020“
Trnovník akát, častěji ale nazývaný akácie
nebo stříbrný déšť, je v Evropě zdomácnělý
strom.
Řemeslné zpracováníod vyhledávání,
uskladnění a sušení zaručuje
akátovému řezivu výjimečnou kvalitu.
Akát je nejtvrdší a nejtrvanlivější evropská
dřevina (odolnostnítřída 1). Vykazuje velmi
velkou tuhost a vysokou elasticitu.
Akátové dřevo pracuje jen minimálně
a má neobyčejně vysokou přírodní trvanlivost. Proto je zejména vhodné pro venku
stojící nábytek, ploty, dětská hřiště,
nebo terasové podlahy.

Doporučení : první nátěr
proveďte základním olejem

Desetiletí byly chromáty pro tlakovou impregnaci
neodmyslitelné. S Wolmanitem používáme
bezchromovou, dřevo ochraňující látku bez vlivu
na zdraví a životní prostředí. Díky nepoužívání
chromu a minimálnímu množství průmyslových
látek tak ulevujeme životnímu prostředí.

NATURA
NA
TURA

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei
Beachten Sie die Verwendungshinweise auf Seite 118!

Modřínové dřevo je již léta využíváno
při stavbách fasád. Červeno-hnědé
zabarvení jádra dodává modřínu
působením povětrnostních vlivů
našedlou patinu. Modřín se vyznačuje
vysokou pevností a odolností
při venkovním využití. Toto je částečně
kvůli jeho vysokému obsahu pryskyřice.
Markantní suky propůjčují modřínu jeho
zvláštní vzhled. V našem programu Vám
nabízíme modřín na terasové prkna,
garáže, ploty a dělící stěny.
Oceňte trvanlivost a přírodní vzhled
modřínu ve Vaší zahradě.

NATURA
NA
TURA
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Terasy a zahrady aktivně osázené rostlinami

KVĚTINÁČE

PFLANZKÄSTEN
VYSOKÉ
KVĚTINÁČE PLANTAE R
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PLANTAE R Vysoké květináče v novém stylu

NOVĚ

PLANTAE R vysoké květináče
- stylový vysoký květináč pro Vaše
individuální venkovní plány
- mnohostranné využití
- sibiřský modřín
- vč. osazovací fólie DUOTEC
& dřevěné podlahy
- osazná hloubka ca. 35 cm
- vč. montážního materiálu

NATURA
NA
TURA

NOVĚ

PTR 40180 v rohové kombinaci

PTR 4040 sólo

1 PLANTAE R vysoké květináče PTR 40 |SIB. MODŘÍN

Prováděcí montážní video
najdete na našich stránkách
www.drevovzahrade.com
nebo přímo přes QR-kód!

90

výška vždy 90 cm, čelní element předmontován,
vč. osazovací fólie (DUOTEC), dřevěné podlahy (osazovací hloubka ca. 35 cm)
a montážního materiálu

PTR 6060 s kolečky

obj. č.

PTR 4040

PTR 4060

PTR 4090

PTR 40120

PTR 40150

PTR 40180

šířka x délka

40 x 40 cm

40 x 60 cm

40 x 90 cm

40 x 120 cm

40 x 150 cm

40 x 180 cm

299,-

329,-

369,-

399,-

439,-

479,-

cena v EUR

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

PFLANZKÄSTEN
VYSOKÉ KVĚTINÁČE
PLANTAE R
09

... všestranné a plné nápadů!

Doporučení : první nátěr
proveďte základním olejem

NOVĚ

PLANTAE R vysoké květináče
Naše vysoké květináče PLANTAE R ze sibiřského modřínu lze využít mnoha způsoby.
Buďto jako ochranu soukromí před zvědavýma očima, dekorativní rozdělení prostoru na zahradě
a terase nebo jako stylový zvýšený záhon. Vzhledem k individuální výrobě mají květináče PLANTAE R
téměř neomezené možnosti designu. Prefabrikované přední elementy v závislosti na sérii (40 x 90 cm
pro PTR 40 nebo 60 x 90 cm pro PTR 60) zjednodušují sestavení těchto vysokých rostlinných boxů.
Výroba na míru podle dispozic Vašeho pozemku.
Na našich stránkách najtete video s návodem na sestavení.

1 PLANTAE R vysoké květináče PTR 60 | SIB.MODŘÍN

90

výška vždy 90 cm, čelní element předmontován,
vč. osazovací fólie (DUOTEC), dřevěné podlahy (osazovací hloubka ca. 35 cm)
a montážního materiálu

Prováděcí montážní video
najdete na našich stránkách
www.drevovzahrade.com
nebo přímo přes QR-kód!

obj. č.

PTR 6060

PTR 6090

PTR 60120

PTR 60150

PTR 60180

šířka x délka

60 x 60 cm

60 x 90 cm

60 x 120 cm

60 x 150 cm

60 x 180 cm

cena v EUR

349,-

399,-

429,-

469,-

499,-

KVĚTINÁČE
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PLANTAE R

PTR 40150 rohová sestava se spojovacími lištami PTRVH

PLANTAE R v kombinaci s dělící stěnou

NOVĚ

PLANTAE R vysoký květináč pro individuální &
mnohostranné venkovní využití!

Zhotovení na zakázku: garáž pro robotickou sekačku

PTR 60180

Dřevěné rohové lišty

Kolečka

Spojvací lišty

Hliníkové rohové lišty

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLANTAE R
obj. č.
PTREH
PTRVH
ALU 5050
PTR 310-5
PTR 60 KL

název + velikost
dřevěné rohové lišty, 4 kusy
spojovací dřevěné lišty, 2 kusy
hliníkové rohové lišty, 50 x 50 mm , 1 ks délka 100 cm*
kolečka s brzdou, 4 ks
pro PTR 6060 & PTR 6090
otevírací dvířka (z čelní strany) pro všechny PTR 60
dvířka ca. 50 x 50 cm, nerezové kování s řetízkem,
vč. vnitřní podlahy ca. 50 x 50 cm

do vyprodání zásob
* lze libovolně zkrátit (provede si zákazník)

cena v EUR
19,90
14,90
9,59,139,00

Otevírací dvířka

včetně
osazovací folie DUOTEC

KVĚTINÁČE
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MILANO květináč | SIBIŘSKÝ MODŘÍN

MILANO květináč | SIBIŘSKÝ MODŘÍN

sibiřský modřín, síla stěny 45 mm
40 x 60 cm / obj. č. G 284

sibiřský modřín, síla stěny 45 mm
40 x 120 cm / obj. č. G 286

1

1

Včetně osazovací fólie

Ilustrační foto

Ilustrační foto

RHOMBUS AKÁT G 295 R

RHOMBUS AKÁT G 296 R

40 x 60 cm, včetně fólie

40 x 90 cm, včetně fólie

2

Květináč G 293 | SIBŘSKÝ MODŘÍN
40 x 90 cm, 26 mm síla stěny, včetně podlahy

2

3

Výběr ze 3 rozměrů!

Včetně osazovací fólie
4

<< DUO šestiboký | 2 velikosti
sibiřský modřín, síla stěny 45 mm
obj. č. G 224/G 225

Hliníkové rohové lišty ALU5050 >>
50 x 50 mm |délka 100 cm
lze libovolně zkrátit
(provede si zákazník sám)

Doporučení : první nátěr
proveďte základním olejem

Včetně osazovací fólie

2 RHOMBUSOVÉ květináče AKÁT | částečně montované

1 MILANO květináče |SIBIŘSKÝ MODŘÍN | síla stěny 45 mm
obj. č.

šířka x délka

výška

cena v EUR

VO

obj. č.

dřevina/ materiál

šířka x délka

výška

G 284

40 x 60 cm

30 cm

79,90

6

G 295 R

Robinie

40 x 60 cm

42 cm

64,90

6

G 286

40 x 120 cm

30 cm

145,-

6

G 296 R

Robinie

40 x 90 cm

42 cm

145,00

6

3 Květináče | SIBIŘSKÝ MODŘÍN | částečně montované

4 DUO šestiboký

cena v EUR VO

| SIBIŘSKÝ MODŘÍN| síla stěny 45 mm

obj. č.

šířka x délka

výška

cena v EUR

VO

obj. č.

výška

cena v EUR

VO

G 294

40 x 60 cm

40 cm

49,-

6

G 224

rozměr
ø 60 cm

30 cm

95,-

8

G 293

40 x 90 cm

42 cm

69,-

6

G 225

ø 75 cm

30 cm

125,-

8

G 292

40 x 120 cm

45 cm

79,-

6

PŘÍSLUŠENSTVÍ: osazovací fólie PP-Flies | hliníkové lišty
obj. č.

popis + velikost

cena v EUR

G 292 F

fólie pro G 292

24,50

G 293 F

fólie pro G 293

19,80

G 294 F

fólie pro G 294

12,50

ALU 5050 hliníkové rohové lišty, 50 x 50 mm , 1 ks délka 100 cm*
do vyprodání zásob
* lze libovolně zkrátit (provede si zákazník)

9,-

Květináče G292-G294 mohou být
dodatečně vybaveny odolnou osazovací fólií (PP-Flies).
Barva fólie dle dostupnosti.

KVĚTINÁČE
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Květináče AKTIV
kvalita za dobrou cenu
íla stěny 40 mm,včetně podlahy,TIM*
obj. č. 200110/200100

1

MŘÍŽKA
kombinovatelná
s květináči
odpovídající
šířky.

>>
3

v kombinaci >>
s květináčem
AKTIV
obj. č. G 817

Dělící
komplet
TOP PREIS
!
VENEZIA**

2

sestava květináče
s mřížkou,
TIM dřevo*

3

TOP CENA !

Květináče SOLO
naše top série v jemném
zpracování, extra stabilní.
- hranoly 6/6 cm
- TIM dřevina*
- různé velikosti

Pojízná podložka
pod květináč**
z masivního dubového dřeva,
pro venkovní použítí. Vhodná
zejména pro květináče
a nádoby,
které jsou i přes svojí vyšší
nosnost, do 100 kg,
také přenosné

12,90 EUR 6,90 EUR
1 AKTIV květináče, 40 mm síla stěny, s podlahou, TIM*

Osazovací fólie PP-Flies AKTIV

obj. č.

šířka x délka

výška

cena v EUR

VO

obj. č.

200110

40 x 90 cm

32 cm

69,-

10

G 293 F

200100

40 x 120 cm

32 cm

79,-

10

G 292 F

2 VENEZIA komplet květináče a mřížky, TIM*
G 270

40 x 90 cm

143 cm

79,-

3 SOLO květináče z hranolů 6/6 cm, TIM*
G 257

40 x 60 cm

45 cm

obj. č.

velikost

Folie für 200110

19,80

G 602

35 x 35 cm

Folie für 200100

24,50

Osazovací fólie PP-Flies VENEZIA
10

G 293 F

Folie für G 270

19,80

Osazovací fólie PP-Flies SOLO

129,-

8

G 257 F

Folie für G 257

11,70

G 258

40 x 90 cm

45 cm

155,-

8

G 258 F

Folie für G 258

15,90

G 259

40 x 120 cm

45 cm

195,-

8

G 259 F

Folie für G 259

20,90

G 260

40 x 150 cm

45 cm

225,-

8

G 260 F

Folie für G 260

25,50

G 261

60 x 60 cm

45 cm

155,-

8

G 261 F

Folie für G 261

15,90

G 262

100 x 100 cm

45 cm

265,-

4

G 262 F

Folie für G 262

21,30

* TIM= tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu
Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

** do vyprodání zásob

Pojízdná podložka

cena v EUR

velikost

cena v EUR

VO

6,90

20

Ozdobná mřížka (bez vrutů)
G 817

120 x 180 cm

81,50

24

G 816

90 x 180 cm

80,-

24

Die Pflanzkästen können
zusätzlich mit einer
strapazierfähigen Folie
(PP-Vlies) ausgekleidet
werden. Folienfarbe nach
Verfügbarkeit.

ZAHRADNÍ PLOTY
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Ploty pro Vaše zahrady v různých variantách a dřevinách

ZAHRADNÍ PLOTY

PLAŇKOVÉ PLOTY
14

>>

Zahradní plot NATURA AKÁT
přírodní

1

NATURA
NA
TURA

Příslušenství k plotům, jako sloupky,
příčníky a kryty na sloupky
najdete na straně 112!
2

NATURA
NA
TURA
Plaňkový plot 151 SIB. MODŘÍN NATURA
jednotlivé plotové
,
latě, přírodní, hoblované, fázované,
oblé horní zakončení
(více k dřevinám na stranách 5 & 118!)

2

Doporučení : první nátěr
proveďte základním olejem
Plaňkový plot 151, jednotlivé plotové latě

1 AKÁT NATURA přírodní, rozměr 20/95 mm
doporučeno 8 ks / bm | délka latě = výška mínus 4 cm

2 SIB. MODŘÍN NATURA přírodní, rozměr 20/95 mm
doporučeno 8 ks / bm

obj. č.

výška

80 cm

100 cm

obj. č.

výška

60 cm

80 cm

100 cm

120 cm

R 160

EUR/Stk.

5,90

6,90

L 151

EUR/Stk.

2,00

3,00

3,50

4,20

VE

440

440

440

440

akátové příčníky naleznete na str. 41

příčníky ze sib. modřínu naleznete na str.15
Více k dřevinám na stranách 5 & 118!
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Plaňkový plot, předmontované plotové pole, sibiřský modřín
>>

výška 80 cm, délka 2,00 m , sibiřský modřín, bez sloupků
plotové latě upevněny nerezovými vruty

TVORBA

1

ŽIVOTNÍHO PROSTORU

Doporučení : první nátěr
proveďte základním olejem

>>

Sloupky, krytky na sloupky
a kování k brankám najdete
v příslušenství na stranách 112/113 !

3

Plotový element , sib. modřín, předmontovaný >>
plotové latě upevněny nerezovými vruty
bez sloupků, výška 80 a 100 cm, délka 200 cm

2

Plaňkový plot v nerovném terénu
1 Plaňkový plot sibiřský modřín,

2 Plaňkový plot sibiřský modřín, jednotlivé plotové latě *

předmontovaný element

20/65 mm
doporučeno 10 ks na bm

obj. č.

délka x výška

rozměr latí

EUR/element

L 151080 M

200 x 80 cm

20/95 mm

69,90

Plotový příčník, sibiřský modřín, zkosený

obj. č.
L 160

výška

60 cm
1,50

2,-

2,50

3,00

640

640

640

640

3 Předmontované plotové pole, sibiřský modřín, z plotovek č. L160*
obj. č.

L 160100 M

45/68 mm

11,90

50

výška

100 cm

80 cm

45/68 mm

14,90

50

délka

2,00 m

2,00 m

69,50

62,50

rozměr

LB 195200

2,00 m

LB 195250

2,50 m

120

VO

VO

délka

100 cm

EUR/Stk.

EUR/ks

obj. č.

80 cm

EUR/element

L 160080 M

ZAHRADNÍ PLOTY
Rančérský plot, modřín TIM*

Rančérský plot, akát

přírozeně rostlá prkna, nesámovaná
oboustranně hoblovaný modřín TIM*,
ca. 20 mm síla, 180-350 mm šířka

20-22 mm síla, ca. 130-200 mm šířka,
2,00 m délka, přírodně rostlý,
oboustranně hoblovaný

>>

>>

RANČÉRSKÝ
STYL

2

1

Příslušenství k plotům jako jsou
sloupky a krytky na sloupky
najdete na stranách 112&113 !

>>
4

3

NOVĚ
>>

16

5

Fošnový plot, TIM* jehličnan
Plotové prkno 26 x 195 mm, čtyřstranně hoblováno,TIM* jehličnan
fázované hrany, délka 5,00 m

Doporučení : první nátěr
proveďte základním olejem
4 Půlkůly modřín Natur
1 Rančérský plot TIM*, jednotlivá prkna
obj. č.

délka

201400

4,00 m

rozměr

cena/ks v EUR

VO

obj. č.

délka

24,90

64

L 193 9250

využitelná délka 2,30 m
dodaná délka: 2,50 m

20/160-240 mm

obj. č.

délka
2,00 m

rozměr
20-22 /130-200 mm

průměr

cena/ks v EUR

VO

11,50

50

ø 9 cm

TIP: Tyčkové plotovky z modřínu na straně 17
a vhodné kůly z modřínu na straně 114!

2 Rančérský plot AKÁT, jednotlivá prkna
201200 R

NOVĚ

vhodné k plotu L 165 na str. 17

cena/ks v EUR

5 Půlkůly TIM* jehličnaté dřevo

37,50

půlkůly do průměru 10 cm, z frézované tyčoviny
jiné délky a průměry na dotaz

3 Fošnový plot TIM* , jednotlivá prkna
obj. č.

délka

rozměr

2002

5,00 m

26/195 mm

obj. č.

délka

cena/ks v EUR

VO

cena/ks v EUR

VO

193 7250

2,50 m

ø 7 cm

4,35

100

36,90

64

193 8250

2,50 m

ø 8 cm

5,60

100

TIP: vhodné akátové kůly, řezané či loupané,
najdete na straně 109!
* TIM= tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu

průměr

193 8300

3,00 m

ø 8 cm

6,75

100

193 10250

2,50 m

ø 10 cm

7,80

100

193 10300

3,00 m

ø 10 cm

9,35

100

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

ZAHRADNÍ PLOTY
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Tyčkový plot z kaštanového dřeva
>>

PLOTOVÁ KLASIKA

návin v 10 m rolích, zinkovaný drát, odolnostní třída 2,
není nutná impregnace, výška 80 cm/100 cm/120 cm

1

NATURA
NA
TURA

TIP : Vhodné akátové kůly, řezané či loupané, najdete na straně 109! Vhodné branky pak na straně 18!
4

3

2

Tyčkový plot TIM** jehličnan
tyčkový plot v TIM* jehličnanu ,
jednotlivé latě z frézovaných půlkůlů,
kuželovité zakončení

plotové latě z frézovaných půlkůlů
element o délce 2,50 m , TIM* jehličnan
klasický myslivecký plot ze stabilních půlkůlů
30/60 mm, kuželovité zakončení

1 Tyčkový plot kaštan, role 10 m na drátě*
výška

80 cm

100 cm

120 cm

KA 165

EUR/bm

13,90

15,90

17,90

obj. č.

140 lfdm

140 lfdm

140 lfdm

165

oběr pouze v rolích / rozestup latí ca. 7 cm

2 Myslivecký plot TIM**, element 2,50 m, latě 30/60 mm
obj. č.
171 B

60 cm

80 cm

100 cm

120 cm

EUR/ks

1,00

1,20

1,30

1,60

VO

333

333

333

333

4 Tyčkový plot modřín & douglaska
jednotlivé latě 27/60 mm

60 cm

80 cm

100 cm

EUR/element

24,50

32,50

35,50

obj. č.

výška

30

30

30

L 165 D

Příslušenství k plotům jako jsou sloupky a kryty na sloupky,
najdete od strany 112 !

dřevina : modřín / douglaska,
jednotlivé latě z frézovaných půlkůlů,
rozměr 27/60 mm

výška

výška

VO

Tyčkový plot modřín & douglaska

3 Tyčkový plot TIM** jehličnan
jednotlivé latě 30/60 mm, doporučeno 9 ks na bm

obj. č.

VO

>>

Myslivecký plot

>>

>>

Výhodná cena –
přírodní vzhled!

NOVĚ

doporučeno 9 ks na bm
80 cm

100 cm

120 cm

EUR/ks

2,75

3,40

4,10

VO

250

250

250

5 Půlkůly & kůly kaštan
půlkůly, rozměr 8/10 cm,
kůly ø 7-10 cm, vše zhotoveno z přirodně rostlé tyčoviny

5

obj. č.

NATURA
NA
TURA

Kastanie

omezená dostupnost
* Více infornmací najdete na straně 118!

název

délka

KA 193810200

Halbstangen

2,00 m

NOVĚ

rozměr

VO

Cena /ks v EUR

8/10

100

7,60

KA 193810250

Halbstangen

2,50 m

8/10

100

10,80

KA 193810300

Halbstangen

3,00 m

8/10

100

13,90

KA 204710160

Pfähle

1,60 m

7-10

-

8,60

** TIM= tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu

BRÁNY S KOVOVÝM RÁMEM - VSTUPNÍ BRANKY
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>>

Plotové brány do 4 m, dvoukřídlé, vysoká pevnost díky stabilnímu
hliníkovému rámu

BRÁNY & BRANKY

1

<< Brány s kovovým rámem
Plotové latě namontované na hliníkovém rámu,
výplň dle výběru (plaňkové ploty bez oblouku),
včetně zámku, pantů, kolečka, u dvojité brány
zemního posuvu,
bez cylindrické vložky.

>>

Branky s hliníkovým rámem

1

Montáž plotové brány

1 Brány s hliníkovým rámem včetně výplně dle výběru

DIN pravé

DIN levé

světlá šířka ca. 1,03 m
při brance o rozměru 1,00 m

2

světlá šířka ca. 1,03 m
při brance o rozměru 1,00 m

2

obj. č.

šířka

výška

EUR/křídlo

190 S 150080

1,50 m

80 cm

490,-

190 S 200080

2,00 m

80 cm

520,-

190 S 150100

1,50 m

100 cm

520,-

190 S 200100

2,00 m

100 cm

550,-

Cylindrická vložka k hliníkovým brankám
obj. č.

EUR

velikost

300004

50/30 mm

29,90

2 Vstupní branky včetně výplně dle výběru
výška do 1,2o m, šířka každé branky do 1,50m
obj. č.

dřevina

varianta branky

190

smrk TIM*

rovná

do 1,0 x 1,0 m

180,-

do oblouku

do 1,0 x 1,0 m

200,-

příplatek za 10 cm
výšky/šířky

35,-

do 1,0 x 1,0 m

200,-

191

smrk TIM*

Vstupní branky
TIM smrk 40/115 mm | modřín 45/120 mm | akát 45/100 mm

19010

smrk TIM*

stabilní základní rám 40/120 mm , s příčnou výztuhou, včetně výplně
dle výběru, rovná nebo do oblouku.
Vhodné kování najdete na straně 113.

190 L

modřín

rovná

191 L

modřín

do oblouku

19010 L

modřín

Branka
ke kaštanovému plotu >>
nosné rámy z modřínu,
šířka do 100 cm, výška 80 cm,
100 cm a 120 cm

3

velikost

do 1,0 x 1,0 m
příplatek za 10 cm
výšky/šířky

cena v EUR

220,45,-

190 R

akát

rovná

do 1,0 x 1,0 m

350,-

191 R

akát

do oblouku

do 1,0 x 1,0 m

420,-

19010 R

akát

příplatek za 10 cm
výšky/šířky

120,-

3 Tor zu Staketenzaun Kastanie
Kování najdete na straně
113!

obj. č.
190 K

šířka
do 100 cm

výška

EUR/křídlo

80/100/120 cm

200,-

* TIM = tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu

ZAHRADNÍ NÁBYTEK
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Akátový nábytek – dlouhodobé řešení v krásném designu pro Vaši terasu a zahradu

EDICE

ZAHRADNÍHO NÁBYTKU

ZAHRADNÍ NÁBYTEK
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DOBRÉ DŮVODY PRO

OBLAST RŮSTU: EVROPA
Akát je zdomácnělá evropská dřevina.
Řemeslné zpracování od vyhledávání,
uskladnění a sušení zaručuje akátovému
řezivu výjimečnou kvalitu.
Akát je nejtvrdší a nejtrvanlivější
evropská dřevina (odolnostní třída 1).
Vykazuje velmi velkou tuhost
a vysokou elasticitu. Akátové dřevo
pracuje jen minimálně a má neobyčejně
vysokou přírodní trvanlivost.
Proto je zejména vhodný pro venku
stojící nábytek.

AKÁTOVÝ NÁBYTEK

TRVANLIVOST : ODOLNOSTNÍ TŘÍDA I .
Evropské akátové dřevo má velmi
vysokou přírodní trvanlivost.Řemeslné
zpracování pečlivě vybraného
akátového řeziva Vám zaručuje
výjimečnou kvalitu.
Abychom akátu propůjčili ještě
optimálnější povětrnostní odolnost,
napustili jsme povrch ošetřujícím olejem,
který zdůrazní jeho charakter.
Současně máte prodlouženou ochranu
proti zešednutí a ušpinění nábytku.
Barevné odlišnosti jsou způsobeny
technologií a zpracováním různých částí
dřeviny. Během doby se tyto rozdíly
srovnávají.

UŠLECHTILÁ OCEL: NEREZ
Moderní - trvanlivá - funkční :
kombinace nerezové oceli
a evropské akátové dřeviny zaručuje
moderní a nadčasový nábytek.
Z elegantního vzhledu nábytku se můžete těšit mnoho let.
Konstrukce z nerezové oceli nebo hliníku
zajišťuje, že náš nábytek
ve venkovním prostoru splňuje nejvyšší
technické požadavky.
Nedochází k žádnému zabarvení dřeva
díky nevyskytující se korozi.

NÁVOD NA ÚDRŽBU :

NATURA
NA
TURA

Pokud se chcete dlouhá léta těšit z Vašeho nábytku, doporučujeme ho po použití sklopit
a zakrýt plachtou. Vhodné krycí plachty naleznete v našem sortimentu. Jako ochranu před
přirozeným zešednutím a zvýšení odolnosti před vniknutím vody, doporučujeme několikrát
za rok, minimálně ale 1-2 krát provést údržbu dřevo ošetřujícím olejem.
Více informací najdete na stranách 36 & 116.
Nábytek je sezónní zboží s omezenou dostupností.

ZAHRADNÍ NÁBYTEK
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CATANIA zvýšená textilní křesla
NAŠE TOP SÉRIE CATANIA
- elegantní, nadčasová hranatá nerezová ocel
- moderní textilní tkanina
- područky z akátového dřeva, hnědě olejované
- zádová opěrka nastavitelná v 6 polohách & sklopná
- křesla jsou ve variantě s vysokou zádovou opěrkou
a ve variantě stohovatelných textilních křesel

Nastavitelná zádová
opěrka - 6 poloh

>>
Textilní křeslo CATANIA
v kombinaci
s hliníkovým stolem na míru VENEZIA

SÉRIE CATANIA
název

v kombinaci
NOVĚ Hliníkový stůl na míru VENEZIA ALU

Textilní křeslo CATANIA

obj. č.

11475001

114751000 S

velikost

108 x 59 x 67 cm
akátové područky | textilní tkanina
nastavitelná zádová opěrka v 6-ti polohách

indiv. rozměr do max.: délky 240 x šířky 120 cm
výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm
dřevo | hliníková konstrukce s nerezovým broušeným vzhledem

399,-

Příklad ceny pro maximální rozměry 240 x 120 cm:

cena v EUR

Veškerý nábytek je dodáván bez doplňků a dekorací.

1.650,* Do vyprodání zásob

Více informací o našich stolech najdete na straně 37!

ZAHRADNÍ NÁBYTEK
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CATANIA stohovatelná textilní křesla
NAŠE TOP SÉRIE CATANIA
- elegantní, nadčasová hranatá nerezová ocel
- moderní textilní tkanina
- područky z akátového dřeva, hnědě olejované
- zádová opěrka nastavitelná v 6 polohách & sklopná
- křesla jsou ve variantě s vysokou zádovou opěrkou
a ve variantě stohovatelných textilních křesel

Stohovatelné textilní
křesla CATANIA
v kombinaci
se stolem VENEZIA

<< Lehátko SALERNO

>>

v kombinaci
se stoličkou NOVARA > str. 29

Nerez - trubková

v kombinaci

SÉRIE CATANIA
název

Stohovatelné textilní křeslo CATANIA**

obj. č.

11475002

velikost

88 x 55 x 62 cm
akátové područky | textilní tkanina
stohovatelné = úspora místa

cena v EUR

Stůl VENEZIA III*

11475005

299,-

Veškerý nábytek je dodáván bez doplňků a dekorací.

Lehátko SALERNO**

193 cm x 75 cm
kulatá nerezová ocel / akátové područky
textilní tkanina

11475040

160/220 x 90 x 73,5 cm
výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm
dřevo | nerez

599,* Do vyprodání zásob

**K dispozici předběžně od června 2021

1.299,-

ZAHRADNÍ NÁBYTEK
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Série stolů VENEZIA
Naše série stolů VENEZIA I & III
- z akátového dřeva, hnědě olejované
- elegantní, nadčasová nerezová ocel v hranatém provedení
- VENEZIA III rozkládací
- částěčně montované
- nastavitelná výška nohou

<< Stůl VENEZIA III

Stůl VENEZIA I

v kombinaci
s křesly CATANIA

v kombinaci
s křesly CATANIA

STŮL VENEZIA III S ROZKLÁDACÍ MECHANIKOU z 160 na 220 cm

NOVĚ

NOVĚ

Individuální zhotovení
na míru podle chuti !

Naše série stolů
VENEZIA ALU na míru
- individuální zhotovení na míru
- možné rozměry od
nejmenšího : D 80 x Š 60 cm
do nejvetšího : D 240 x Š 120 cm
- nastavitelná výška nohou
- akátové dřevo, hnědě olejované
- stabilní hliníková konstrukce se vzhledem
kartáčované nerezi

SÉRIE VENEZIA
název

Stůl VENEZIA I*

Stůl VENEZIA III*

obj. č.

11475020

11475040

velikost

160 x 85 x 73,5 cm
výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm
dřevo | nerez

cena v EUR

799,-

Veškerý nábytek je dodáván bez doplňků a dekorací.

NOVĚ

114751000 S

160/220 x 90 x 73,5 cm
výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm
dřevo | nerez

1.299,* Do vyprodání zásob

Hliníkový stůl na míru VENEZIA ALU

indiv. rozměr do max.: délky 240 x šířky 120 cm
výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm
dřevo | hliníková konstrukce s nerezovým broušeným vzhledem
Příklad ceny pro maximální rozměry 240 x 120 cm:

1.650,-

Více informací o našich stolech najdete na straně 37!

ZAHRADNÍ NÁBYTEK
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SALERNO zvýšená textilní křesla

Nastavitelná zádová
opěrka - 6 poloh

SÉRIE SALERNO

>>

Série Salerno na Vás zapůsobí
kvalitní speciální textilní tkaninou.
Tento materiál je mimo jiné
odolný UV-záření.
V kombinaci s naším důkladným
zpracováním obdržíte křeslo
s vysoce elegantním vzhledem.
- elegantní zaoblená nerezová ocel
- moderní textilní tkanina,
UV – odolná
- akátové područky, hnědě
naolejované
- zvýšená zádová opěrka
nastavitelná v 6-ti pozicích
& sklopná
- textilní křesla také jako
stohovatelná křesla

Textilní křesla
SALERNO
v kombinaci
se stolem SAVONA III

<< Lehátko SALERNO
v kombinaci
se stoličkou NOVARA str. 29

SÉRIE SALERNO
název
obj. č.

velikost

cena v EUR

Textilní křeslo SALERNO**

Stohovatelné textilní křeslo SALERNO**

11473016

11473017

108 x 59,5 x 75 cm
akátové područky | textilní tkanina
opěrka nastavitelná v 6-ti polohách

329,-

Veškerý nábytek je dodáván bez doplňků a dekorací.

89 x 59 x 61 cm
akátové područky | textilní tkanina
stohovatelné

269,** K dispozici předběžně od června 2021

Textilní lehátko SALERNO**

11475005

akátové područky
hnědá textilní tkanina

599,-

ZAHRADNÍ NÁBYTEK
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Stohovatelná textilní křesla

Stohovatelná křesla
SALERNO
v kombinaci
se stolem VENEZIA

<< Stohovatelná křesla
SALERNO
v kombinaci
se stolem VENEZIA

v kombinaci

NOVĚ

název

Stůl SAVONA I

Stůl SAVONA III**

Stůl VENEZIA I*

obj. č.

11474010

11474020

11475020

114751000 S

80 x 80 cm
sklopný
dřevo | nerez

180/250 x 100 cm
rozkládací
dřevo | nerez

160 x 85 x 73,5 cm
výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm
dřevo | nerez

indiv. rozměr do max.: délky 240 x šířky 120 cm
výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm
dřevo | hliníková konstrukce s nerezovým broušeným vzhledem

329,-

999,-

799,-

velikost

cena v EUR

Veškerý nábytek je dodáván bez doplňků a dekorací. * Do vyprodání zásob
** K dispozici předběžně od června 2021

Hliníkový stůl na míru VENEZIA ALU

Příklad ceny pro maximální rozměry 240 x 120 cm:

1.650,-

Více informací o našich stolech najdete na straně 37!
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FERRARA sklopná křesla
SÉRIE FERRARA
- akátové dřevo | nerezová ocel
- hnědě naolejováno
- sklopné & šetří místo
- křesla se zvýšenou zádovou
opěrkou nastavitelnou v 6-ti pozicích
- sklopná křesla s područkami,
nebo bez područek
- k tomu vhodné lehátko &
lavice

Křesla FERRARA
v kombinaci
se stolem SAVONA I

ZAHRADNÍ NÁBYTEK
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Sklopná křesla

Křesla FERRARA
v kombinaci
se stolem SAVONA I

<< Křesla FERRARA
v kombinaci
se stolem SAVONA III

SÉRIE FERRARA
název

v kombinaci

Křeslo FERRARA* Křeslo FERRARA**

Stůl SAVONA I

Stůl SAVONA III**

NOVĚ

Hliníkový stůl na míru VENEZIA ALU

11473030

11473040

11474010

11474020

114751000 S

velikost

94 x 48 x 59,5 cm
ohne Armlehne
Holz | Edelstahl

97 x 56 x 60 cm
mit Armlehne
Holz | Edelstahl

80 x 80 cm
Klapptisch
Holz | Edelstahl

180/250 x 100 cm
ausziehbar
Holz | Edelstahl

indiv. rozměr do max.: délky 240 x šířky 120 cm
výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm
dřevo | hliníková konstrukce s nerezovým broušeným vzhledem

cena v EUR

229,-

259,-

329,-

999,-

Příklad ceny pro maximální rozměry 240 x 120 cm:

obj. č.

Veškerý nábytek je dodáván bez doplňků a dekorací. * Do vyprodání zásob
** K dispozici předběžně od června 2021

1.650,-

Více informací o našich stolech najdete na straně 37!
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FERRARA zvýšená akátová křesla

Nastavitelná zádová
opěrka - 6 poloh

>>
Křesla FERRARA
v kombinaci
se stolem SAVONA III

<< Křesla FERRARA
v kombinaci
se stolem VENEZIA III

SÉRIE FERRARA
název

- akátové dřevo | nerezová ocel
- hnědě naolejováno
- sklopné & šetří místo
- křesla se zvýšenou zádovou
opěrkou nastavitelnou
v 6-ti pozicích
- sklopná křesla s područkami,
nebo bez područek
- k tomu vhodné lehátko &
lavice

v kombinaci

Křeslo FERRARA**

Lavice FERRARA

obj. č.

11473000

11473020

velikost

108 x 59,5 x 75 cm
opěrka nastavitelná v 6-ti polohách
dřevo | nerez

129 cm breit x 92 cm výška
dřevo | nerez

299,-

399,-

cena v EUR

SÉRIE FERRARA

Veškerý nábytek je dodáván bez doplňků a dekorací.

**K dispozici předběžně od června 2021

Stůl SAVONA I

Stůl SAVONA III**

11474010

11474020

80 x 80 cm
sklopný
dřevo | nerez

329,-

180/250 x 100 cm
rozkládací
dřevo | nerez

999,-

ZAHRADNÍ NÁBYTEK
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Zvýšená akátová křesla

Křesla FERRARA
v kombinaci
se stolem SAVONA III &
stoličkou NOVARA

Křesla FERRARA
v kombinaci
se stolem VENEZIA
ALU na míru

v kombinaci
název

Stůl VENEZIA I*

obj. č.

11475020

velikost
cena v EUR

NOVĚ

Hliníkový stůl na míru VENEZIA ALU Stolička NOVARA

114751000 S

11472030

indiv. rozměr do max.: délky 240 x šířky 120 cm
160 x 85 x 73,5 cm
50 x 50 x 45 cm
výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm
zinkovaný spojovací
výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm
materiál
dřevo | nerez
dřevo | hliníková konstrukce s nerezovým broušeným vzhledem

799,-

Veškerý nábytek je dodáván bez doplňků a dekorací.

Příklad ceny pro maximální rozměry 240 x 120 cm:

1.650,* Do vyprodání zásob

99,-

Více informací o našich stolech najdete na straně 37!
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FERRARA lehátko & lavice

Lehátko FERRARA
- akátové dřevo | nerez
- hnědě olejováno

Lavice FERRARA
- akátové dřevo | nerez
- hnědě olejováno
- vhodná ke všem stolům

SÉRIE FERRARA
název

Lehátko FERRARA*

Lavice FERRARA

11473060

11473020

velikost

196 x 74,5 cm
dřevo | nerez

129 cm šířka x 92 cm výška
dřevo | nerez

cena v EUR

499,-

399,-

obj. č.

Veškerý nábytek je dodáván bez doplňků a dekorací.

* Do vyprodání zásob
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MODENA | PADUA

Lavice MODENA
- akátové dřevo , hnědě olejováno
- vhodná ke všem stolům
- částečně montovaná
- k dostání jako 2-místná nebo 3-místná

Lavice PADUA
- akátové dřevo , hnědě olejováno
- nerezové kování
- vhodná ke všem stolům
- částečně montovaná
- k dostání jako 2-místná
nebo 3-místná

Série MODENA
název
obj. č.

velikost

cena v EUR

Série PADUA
Lavice MODENA*

1141430

121 cm šířka
2-místná
nerezové kování

329,-

Veškerý nábytek je dodáván bez doplňků a dekorací.

Lavice MODENA*

1141440

175 cm šířka
3-místná
nerezové kování

Lavice PADUA

11470000

123 cm šířka
2-místná
nerezové kování

429,-

329,* Do vyprodání zásob

v kombinaci
Lavice PADUA

11470010

161 cm šířka
3-místná
nerezové kování

429,-

Stolička NOVARA

11472030

50 x 50 x 45 cm
pozinkovaný spojovací
materiál

99,-
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MARSALA
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SÉRIE MARSALA
- akátové dřevo | hnědě naolejováno
- nerezové kování
- sklopná křesla
- zádová opěrka nastavitelná
v 6-ti pozicích

Nastavitelná zádová
opěrka - 6 poloh

Křesla MARSALA

>>

v kombinaci
se stolem TORINO & lavicí PADUA

Na straně 32
křesla MARSALA
v kombinaci
se stolem TORINO &
stoličkou NOVARA

<< Křesla MARSALA
v kombinaci
se stolem SAVONA III

SÉRIE MARSALA

v kombinaci

NOVĚ

název

Křeslo MARSALA

Stůl TORINO II*

Stůl SAVONA III**

obj. č.

11471200

11472010

11474020

114751000 S

velikost

108 x 59 x 73 cm
zvýšená zádová opěrka
nastavitelná v 6-ti pozicích

180/250 x 100 cm
rozkládací
dřevo | nerez

indiv. rozměr do max.: délky 240 x šířky 120 cm
výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm
dřevo | hliníková konstrukce s nerezovým broušeným vzhledem

cena v EUR

229,-

Veškerý nábytek je dodáván bez doplňků a dekorací.

180/240 x 100 cm
synchronní rozkládání

799,-

999,-

*Do vyprodání zásob
** K dispozici předběžně od června 2021

Hliníkový stůl na míru VENEZIA ALU

Příklad ceny pro maximální rozměry 240 x 120 cm:

1.650,-

Více informací o našich stolech najdete na straně 37!
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BARI
Série židlí BARI
- akátové dřevo,
hnědě naolejováno
- nerezové kování
- vhodné ke všem stolům
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Židle BARI
v kombinaci
se stolem VENEZIA

>> Židle BARI
v kombinaci
se stolem TORINO II &
lavicí MODENA > str. 31
a stoličkou NOVARA > str. 29

SÉRIE BARI

v kombinaci

NOVĚ

název

Židle BARI*

Židle BARI*

Stůl TORINO II*

obj. č.

11471000

11471100

11472010

114751000 S

velikost

94 x 45 x 62 cm
bez područek

97 x 56 x 62 cm
s područkami

180/240 x 100 cm
synchronní rozkládání

indiv. rozměr do max.: délky 240 x šířky 120 cm
výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm
dřevo | hliníková konstrukce s nerezovým broušeným vzhledem

cena v EUR

129,-

149,-

799,-

Veškerý nábytek je dodáván bez doplňků a dekorací.

* Do vyprodání zásob

Hliníkový stůl na míru VENEZIA ALU

Příklad ceny pro maximální rozměry 240 x 120 cm:

1.650,-

Více informací o našich stolech najdete na straně 37!
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TOSCA

Sestava TOSCA
- klasika
- akátové dřevo – hnědý olej / kov
- sklopná & šetří místo
- deska stolu ohraněna

SÉRIE TOSCA
název

Židle TOSCA

Židle TOSCA

1143500

obj. č.

1143100

88 x 43 cm
bez područek

velikost

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1143200

120 x 80 cm
výška 72 cm

169,-

Krycí plachty

Lavice TOSCA

1143000

88 x 54,5 cm
s područkami

149,-

cena v EUR

Stůl TOSCA

114 cm šířka

299,-

299,-

Venkovní olej akát
Péče, ochrana & krása dřevěných povrchů v exteriéru
- bez biozidů a konzervačních látek
- po zaschnutí bezpečné pro lidi, zvířata a rostliny
- udržitelnost: na bázi přírodních a obnovitelných surovin
- povětrnostní ochrana : výborná odolnost proti UV
záření a povětrnostním vlivům
- testováno dle DIN EN 71-3 (bezpečnostní ustanovení pro hračky)

Krycí plachta křeslo / stolička

Krycí plachta stůl

název

Krycí plachta
stůl

Krycí plachta
stůl

obj. č.

11571000

11571010

pro stoly

11472010 / 11474020

1143000 / 11475020
11475040

velikost

190/120/65 cm

170/100/65 cm

59,90

54,90

cena v EUR

obj. č.

objem

136100

1000 ml

bezbarvý

24,90

136110

1000 ml

borovice

24,90

odstín

BEZ BIOZIDŮ & KONZERVAČNÍCH LÁTEK!

Krycí plachta
Krycí plachta
Krycí plachta
křeslo/ stolička/ lavice (2-místná) / lavice (3-místná) /
servírovací vozík
2 křesla
3 křesla / lehátko

11571020

65/75/90 cm
65 cm výška

49,90

cena v EUR

11571030

11571040

130/70/90 cm
65 cm výška

200/70/90 cm
65 cm výška

54,90

59,90

Naše krycí plachty chrání Váš
zahradní nábytek před vlhkem
a znečištěním.
Osm stabilních oček
( 2 v každém rohu) zajišťuje
dostatečné zabezpečení
plachty před větrem.
250g/m2 silná PE - tkanina
je mimo jiné velmi odolná
a stabilní.
Plachty jsou jednoduše
složitelné a skladovatelné.
Prosím prohlédněte si
přiložený návod.
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SÉRIE VENEZIA
název

Stůl VENEZIA III*

11475020

11475040

114751000 S

160 x 85 x 73,5 cm
výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm
dřevo | nerez

160/220 x 90 x 73,5 cm
výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm
dřevo | nerez

indiv. rozměr do max.: délky 240 x šířky 120 cm
výškově nastavit. nohy 75,5 – 78 cm
dřevo | hliníková konstrukce s nerezovým broušeným vzhledem

799,-

1.299,-

cena v EUR

NAŠE SÉRIE hliníkových stolů
na míru VENEZIA ALU

Hliníkový stůl na míru VENEZIA ALU

Příklad ceny pro maximální rozměry 240 x 120 cm:

1.650,-

NOVĚ

- individuální zhotovení na míru
- možné rozměry od
nejmenšího : D 80 x Š 60 cm
do nejvetšího : D 240 x Š 120 cm
- nastavitelná výška nohou
- akátové dřevo, hnědě olejované
- stabilní hliníková konstrukce se vzhledem
kartáčované nerezi

Individuální zhotovení
na míru podle chuti !

SÉRIE SAVONA
název

NOVĚ

Stůl VENEZIA I*

obj. č.

velikost

NAŠE STOLY V PŘEHLEDU

SÉRIE TORINO
Stůl SAVONA I

Stůl SAVONA III**

Stůl TORINO II*

obj. č.

11474010

11474020

11472010

velikost

80 x 80 x 74,5 cm
sklopný stůl
dřevo| nerez

cena v EUR

329,VENEZIA I

180/250 x 100 cm
rozkládací | výška 74,5 cm
dřevo| nerez

180/240 x 100 cm
synchronní rozkládání | výška 72,5 cm

999,SAVONA I

799,SAVONA III

TORINO II

Návod na údržbu a použití
Pokud se chcete dlouho radovat z Vašeho stolu, doporučujeme bezpodmínečně po použítí ho zakrýt krycí plachtou proti vlhkosti a znečištění.
Bez ochrany může do dřeva proniknout vlhkost a zde začít pracovat.Proto je důležité zejména u desek stolů jejich pravidelné olejování.
Abychom zamezili srážení vody na povrchu stolu,je nutné ošetření naším dřevoošetřujícím olejem.
Rozkládací stoly je nutné 2-3 ročně na kluzných plochách promazat. U stolů Venezia byly z estetických důvodů vytvořeny co nejmenší mezery.
Aby zůstal zachovánjejich původní stav, musí být obzvláště tyto stoly chráněny. Doporučujeme je minimálně zakrýt krycí plachtou,
nejlépe však vyhovuje zastřešené místo. Rádi Vám poradíme ohledně optimální péče o naši edici zahradního nábytku!
* Do vyprodání zásob

** K dispozici předběžně od června 2021

Přečtěte si více o zahradním nábytku na straně 119 !
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TANTUM & ALPENLAND
& PARKOVÉ LAVICE

Sestava TANTUM
masivní zahradní set z rustikálních
dubových trámů v nadčasovém designu
- rustikální přírodní dřevo
- jednoduchá montáž zádové opěrky (dovybavení)
- k sestavení

>>

NOVĚ

>>
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Sestava ALPENLAND
robustnost a trvanlivost ve smrku
díky tlakové impragnaci*

Doporučení : první nátěr
proveďte základním olejem

Více k dřevinám na straně 118!

Parkové lavice se stolem I / II
ze dřeva & kovu
v přírodním akátu nebo modřínu
v kombinaci s práškově zinkovaným
kovem , částečně montované

Sestava TANTUM dubová
obj. č.

název

TIP : Doporučujeme připevnit
parkové lavice a stoly
k odpovídajícímu podkladu.
1. Ochrana proti odcizení
2. Omezí se deformace dřeva

Parkové lavice & stůl I
cena v EUR

obj. č.

akát | kov
název

cena v EUR

11452000

lavice bez opěrky 2,00 m

1490,-

11451020

lavice bez opěrky akát 2,00 m

549,-

11452020

opěrka pro lavici 2,00 m

590,-

11451030

lavice s opěrkou akát 2,00 m

725,-

11452010

stůl 1,70 m x 0,62 m

1890,-

Sestava ALPENLAND smrková
obj. č.

název

11451046

stůl akát 1,70 x 0,87 m

925,-

Parkové lavice & stůl II modřín | kov
cena v EUR

obj. č.

název

cena v EUR

G 321

lavice s opěrkou 2,00 m

460,-

11451000

lavice bez opěrky modřín 2,00 m

425,-

G 325

lavice bez opěrky 2,00 m

380,-

11451010

lavice s opěrkou modřín 2,00 m

525,-

650,-

11451045

G 326

stůl 1,70 m

* TIM = tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu

stůl modřín 1,70 x 0,87 m

680,-
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Terasové krytiny pro příjemný pocit na balkóně či terase

TERASOVÉ KRYTINY
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AKÁT – DŘEVINA PRO VAŠE TERASY
NATURA
NA
TURA
AKÁTOVÁ terasová prkna
- díky cinkování se nedeformují
- přírodní
- jednostranně s jemnými
drážkami nebo hladce hoblované
- fázované
- dodáváme v šířkách 100 mm
a 118 mm

TRNOVNÍK AKÁT
Trnovník akát, častěji nazývaný akácie
nebo stříbrný déšť, je zdomácnělá evropská dřevina.
Řemeslné zpracování od vyhledávání,
uskladnění a sušení zaručuje
akátovému řezivu výjimečnou kvalitu.
Akát je nejtvrdší a nejtrvanlivější evropská
dřevina (odolnostnítřída 1).
Vykazuje velmivelkou tuhost
a vysokou elasticitu.Akátové dřevo
pracuje jen minimálněa má neobyčejně
vysokou přírodní trvanlivost.
Proto je zejména vhodný pro venku
stojící nábytek, ploty nebo terasové
podlahy.

Upozornění : Působením deště nebo vlhkosti mohou
přírodní vlastnosti dřeva způsobit změnu barevného
odstínu.Při pokládce musí být bezpodmínečně dodržen
odpovídajícírozestup mezi jednotlivými prkny
(doporučujeme cca. 6 mm). Předvrtání o 1 mm větším
vrtákem než je průměr vrutu.Barevné odstíny patří
k přírodním vlastnostem akátu .
Doporučení : spodní konstrukci nainstalujte
v cca. 50 cm rozestupech.
( přečtěte si více na stranách 5/118!)

Nepřehlédněte naše tipy na pokládku terasových prken na str. 48!
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AKÁTOVÁ TERASOVÁ PRKNA

AKÁTOVÁ terasová prkna
- díky cinkování se nedeformují
- přírodní
- pohledová strana s jemným drážkováním,
nebo hladce hoblovaná
- fázovaná
- dodáváme v šířce 100 a 118 mm
- doporučení: první nátěr provést
základovým olejem

Příslušenství ke skrytému uchycení najdete na str. 48 !

Terasová prkna AKÁT

EXTRA STABILNÍ

Terasová prkna
AKÁT

název
popis

přírodní, cinkované, pohledová strana hladce hoblovaná,
zadní strana egalizovaná,
s boční drážkou pro skryté
uchycení

obj. č.

R 23100600 GLNUT

Terasová prkna
AKÁT
přírodní, cinkované,
pohledová strana hladce
hoblovaná, zadní strana
egalizovaná

Terasová prkna
AKÁT
přírodní, cinkované,
pohledová strana jemné
drážky, zadní strana
egalizovaná

Spodní nosná konstrukce
Rahmen
AKÁT

Terasová prkna
AKÁT*
přírodní, cinkované,
pohledová strana hladce
hoblovaná, zadní strana
egalizovaná

R 23118400 GL | R 23118500 GL
R 23118600 GL

R 23118600 RI

23/118

23/118

45/100

6,00 m

6,00 m

přírodní, jako nosná konstrukce
pro terasová prkna , cinkované,
hoblovné, fázované

R 45100600 GL

RB 45/60

rozměr v mm

23/100

délka

6,00 m

cena v EUR

12,30/bm

14,50/bm

14,50/bm

29,90/bm

12,50/bm

VO

80

80

80

80

80

* Omezená dostupnost

4,00 m

5,00 m

6,00 m

45/60
4,00 m

5,00 m

6,00 m
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SIBIŘSKÝ MODŘÍN DRÁŽKOVANÁ & HLADKÁ PRKNA
Drážkovaná & hladká prkna
SIBIŘSKÝ MODŘÍN
Modřín se vyznačuje vysokou
pevností a trvanlivostí
při venkovním použití.
Využijte tuto trvanlivost
a přírodní vzhled
modřínu ve Vaší zahradě.
( Více k dřevině na stranách 5/118!)

NATURA
NA
TURA

TERASOVÉ KRYTINY
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TERASOVÉ PODLAHY

PRO PŘÍJEMNÝ POCIT

Doporučení : první nátěr
proveďte základním olejem

Dřevo ošetřující produkty
a spojovací materiál
naleznete od strany 46!

>>

Terasová prkna SIBIŘSKÝ MODŘÍN - drážkovaná
název

EXTRA STABILNÍ

Drážkovaná terasová prkna SIBIŘSKÝ MODŘÍN

popis

přírodní, oboustranné jemné drážkování

obj. č.

LBS 27 140

rozměr

27/142 mm

Hladká prkna SIBIŘSKÝ MODŘÍN
přírodní, oboustranné hladké hoblovaní
LBS 45 142

Spodní nosná konstrukce
Hranol SIBIŘSKÝ MODŘÍN
přírodní, hoblované, fázované
LB 4565200

LB 4565250

LB 4565300

2,00 m*

2,50 m*

3,00 m*

11,20/ks

13,50/ks

>> 45 mm
délka
cena v EUR

2,00 m*

2,40 m*

3,00 m*

4,30/bm

VO
Terasová prkna jsou sezónní zboží

45/142 mm

4,00 m*

5,10 m*

4,90/bm
144
* Délky dle dostupnosti

6,00 m*

4,00 m*

5,10 m*
8,50/bm
120

45/68
6,00 m*

8,95/ks

50

Nepřehlédněte naše tipy na pokládku terasových prken na str. 48!
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SIBIŘSKÝ MODŘÍN HLADKÁ TERASOVÁ PRKNA
Hladká terasová prkna
SIBIŘSKÝ MODŘÍN
Hladká terasová prkna ze SIBIŘSKÉHO
modřínu jsou mimořádně vhodná
pro obložení Vaší terasy.
Při oboustranném hladkém hoblování
je lze také použít jako dělící prvek,
plot nebo obklad gazážového stání
či stěny. Na základě klimatických
podmínek daných oblastí růstu je sibiřský
modřín pomale rostoucí dřevinou
a vyznačuje se proto větší trvanlivostí
a pevností než domácí modřín.

TIP: Hladké povrchy mají
vyšší koeficient smykového tření
a díky tomu jsou méně kluzké
než drážkováné povrchy **

>>

Doporučení : první nátěr
proveďte základním olejem
SIBIŘSKÝ MODŘÍN hladká & terasová prkna , hladce hoblovaná
název
popis
obj. č.

přírodní, hoblované, fázované

délka

VO
*Délky dle dostupnosti

LBS 2095400

3,00 m

-

přírodní, hoblované, fázované

LBS 27140 G

LB 4565200

27/142 mm
4,00 m

2,50/bm

Hranol
SIBIŘSKÝ MODŘÍN

přírodní, hoblované, fázované

20/95 mm

rozměr v mm

cena v EUR

Hladká terasová prkna
SIBIŘSKÝ MODŘÍN

Hladká terasová prkna
SIBIŘSKÝ MODŘÍN
LBS 2095300

Spodní nosná konstrukce

2,00 m*
4,30/bm

3,00 m*

4,00 m*

LB 4565300

45/68
5,10 m*

4,90/bm
144

LB 4565250

6,00 m*

2,00 m*
8,95/ks

2,50 m*

3,00 m*

11,20/ks

13,50/ks

50

** Zdroj : technická brožura – Terasové krytiny ze dřeva – Holzforschung Austria, www.holzforschung.at
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DRÁŽKOVANÁ PRKNA

>>

>>

SMRKOVÁ

Terasová prkna TIM*

Terasová prkna TIM*,
naolejováno zákazníkem

Tlakově impregnovaná prkna nabízí
mnohostranné využití. V tloušťkách
20 mm,26 mm a 40 mm je můžete využít
v mnoha řešeních Vašich konstrukcí.
Díky tlakové impregnaci je jehličnaté
dřevo dlouho odolnéve venkovním
prostředí. Smrková prkna jsou jednostranně drážkovaná hrubým V profilem
a ze spodní strany hladce hoblovaná.

Konstrukční dřevo | terasová prkna
název

Drážkovaná prkna SMRK TIM*

popis

jednostranné drážkování
spodní strana hladce hoblovaná

obj. č.

Nosná konstrukce
Konstrukční dřevo / prkna / díly borovice TIM*
hladce hoblované, fázované

20230

20320

26/140

délka

5,00 m

3,00 m

4,00 m

3,00 m

22,50

8,40

11,20

10,80

VO

hladce hoblované,
fázované

20330

rozměr v mm

cena v EUR / ks

Hranol borovice TIM*

21/120

20345

26/115

-

* TIM = tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

50

20357

40/115

45/70

4,00 m

3,00 m

4,00 m

3,00 m

14,40

17,70

23,60

10,50

4,00 m
14,50

Nepřehlédněte naše tipy na pokládku terasových prken na str. 48!
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Upevňovací spony

Upevňovací spony Ligo N

Distanční rozpěrka zajišťuje optimální odvětrání a zabraňuje
podmáčení. Pružné prvky na rozpěrce přispívají k vytvoření
pevného spoje, tlumí hluk a zvyšují pohodlí při chůzi.
TIP : počáteční a koncové spony vytvoříte vylomením naznačené části.

Pro jednoduchou a rychlou montáž terasových prken s boční drážkou.
6 mm mezera, vč. systémových vrutů 4,8 x 47 mm,nerezová ocel, černá
80 ks /balení vč. montážního návodu, spotřeba asi 25 ks./m2
obj. č.

balení

cena v EUR

FX18020

80 ks

78,-

Odvětrávací mřížka
Hliníkovou odvětrávací mřížku doporučujemek optimálnímu odvětrávání spodní
konstrukce terasy. Nabízí současně ochranu před zvířaty a nepořádkem.
V zásadě dodržte doporučenou mezeru mezi koncovoučástí domu a terasy
minimálně 20 mm.
obj. č.

rozměr

207 ALU

cena v EUR

3/5 cm | délka 250 cm

11,90

Odvětrávací mřížka

Terasová patka Lifto z PP
Pomocí terasové patky jednoduše, rychle a přesně nastavíte výšku spodní nosné
konstrukce. Stabilní provedení, pomocí různě vysokých adaptérů můžete nastavit
konstrukci a do výše 295 mm. Zakladní deska ø 167 mm, ložná plocha 70 mm.
TIP: Rozestup spodní nosné konstrukce max. 45 cm
obj. č.

FX18030

název

balení

Terasová patka

cena v EUR

4,50

1 ks

Terasová patka

výška 35-55 mm

FX18031

Adaptér 20 mm

10 ks

20,-

FX18032

Adaptér 40 mm

5 ks

11,50

FX18033

Adaptér 60 mm

5 ks

13,-

FX18034

Adaptér 80 mm

5 ks

14,50

Adaptér:

20 mm

40 mm

Hliníková spodní nosná konstrukce
Hliníková spodní nosná lišta Relo K
obj. č.

rozměr

FXUK4541400

EUR/ks

45 x 41 mm
délka 400 cm, čirý

54,00
Hliníková spodní nosná lišta Relo K

Prodloužení Relo L
Hliníkový prodlužovací díl vč. systḿových vrutů, k prodloužení nosné lišty.
Podélné spoje by měly být provedeny v místě podpory
obj. č.

rozměr

FXRELOL

EUR/ks

160 x 10 x 5 mm

3,50

Prodloužení Relo L

Adaptér Relo A
PP plast, bezšroubový držák pro terasovou patku Lifto

obj. č.

FXRELOA

rozměr

60 x 12 x 3 mm

balení

EUR

40 ks

29,-

Adaptér Relo A

Profilovaný vrut Profil
nerez A2 s vrtnou špičkou pro hliníkové spodní konstrukce,
pro sílu prkna do 27 mm, 100 ks/balení vč. bitu
obj. č.

FX5.5x60A2PRO

rozměr

5,5 x 60 mm

balení

EUR

100 ks

30,-

Profilovaný vrut Profila

60 mm

80 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ K TERASOVÝ KRYTINÁM
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obj. č.

Nerezové vruty s vrtnou špicí

Záhlubníkový vrták pro terasové vruty

Mit Senkfräskopf und Teilgewinde, in Edelstahl
inkl. Bit für Verschraubungen im Außenbereich
(Verschalungen, Balkone, Terrassen, Zäune).
Verpackungseinheit 150 Stk. bei 4 mm Schrauben
Verpackungseinheit 100 Stk. bei 5 mm Schrauben

Vysoce výkonný kuželovitý vrták vrtá a zahlubuje
v jedné operaci a zajistí perfektní usazení
hlavové části vrutu.
Vhodné pro terasové vruty ø 5 + 5,5 mm.

rozměr

VPE

cena v EUR

obj. č.

cena v EUR

18000

25,-

FX4x45A2bohr

4,0 x 45 mm

150 Stk.

19,-

FX4x50A2bohr

4,0 x 50 mm

150 Stk.

20,-

FX4x60A2bohr

4,0 x 60 mm

150 Stk.

23,-

FX5x60A2bohr

5,0 x 60 mm

100 Stk.

17,-

FX5x80A2bohr

5,0 x 80 mm

100 Stk.

26,-

Distanční křížek

Distanční rozpěrka 6 mm

S tímto distančním křížkem máte k dispozici 4 rozdílné
velikosti spár při pokládání terasových prken.
Velikost spáry : 6/7/8/10 mm
Materiál : černý plast

Slouží jako distanční rozpěrka pro optimální spáru
mezi terasovými prkny a jako rozpěrka mezi prkny
a spodní konstrukcí.
100 ks v balení

obj. č.

rozměr

18002

cena v EUR/ks

40 x 25 mm

9,-

obj. č.

cena v EUR

FX18010

23,90

Gumo granulátové pásy

Netkaná textilie

6 mm tloušťka, 7 cm šířka, slouží jako podklad
u spodních rámových konstrukcí, jako ochrana proti
vlhkosti, těsnění tlumící kroky, vodě odolné,
obzvláště doporučujeme u betonových, nebo
dlaždicových základů a stavbách plochých střech

Udržuje Vaši dřevěnou terasu dlouhodobě bez plevelů,
ze stabilního polypropylenu, UV-odolná, netlející.
Netkaná textilie spolehlivě zabraňuje růstu rostlin,
je voděpropustná a prodyšná.

obj. č.

délka

cena v EUR

obj. č.

207 GU

1,25 m

5,90

18003

rozměr

10 x 1,6 m | 50 g/m²

cena v EUR

25,-

Dřevo ošetřující olej Koralan Spezial

Koranol základní olej

- ochranný dřevo ošetřující olej na vodní bázi
- dřevo chránící základ a dekorativní povětrnostní
ochrana v jednom produktu
- k prvnímu nátěru i následné péči dělících stěn
a terasových prken
- chrání povrch dřeva před povětrnostními vlivy
jako jsou slunce a déšť
- chrání před zamodráním (dle EN 152)a plísněmi
( dle EN 15457)
- velmi dobrá ochrana dřeva před zašednutím
- spotřeba : dle savosti povrchu 160- 180 ml /m2

- impregnační základ pro všechny dřeviny
ve venkovním prostředí
- nejlepší ochrana :
preventivní účinek proti dřevokazným houbám
(hnilobou ) (dle EN 113),
zamodráním (dle EN 153),
plísním ( dle EN 15457)
- spotřeba : 1l natřeme cca.10m2
- bez UV ochrany

Autorizovaný biocidní přípravek podle nařízení (EU) 528/2012

Autorizovaný biocidní přípravek podle nařízení (EU) 528/2012

Biozidy používejte opatrně - před použitím si vždy přečtěte informace o produktu!

Biozidy používejte opatrně - před použitím si vždy přečtěte informace o produktu!

obj. č.

velikost balení

odstín

cena v EUR

obj. č.

velikost balení

cena v EUR

139100

750 ml

dub

26,-

139300

750 ml

22,50

139200

2,5 l

dub

59,-

139301

2,5 l

46,50

139102

750 ml

bangkirai

26,-

139202

2,5 l

bangkirai

59,-

139103

750 ml

natur

26,-

139203

2,5 l

natur

59,-

Doporučujeme u všech dřevin bez impregnace provést první
nátěr základovým olejem .
TIP : základní olej lze po 5-6 dnech přetřít lazurou na vodní bázi
či olejem. Teplota ve fázi vytvrzení ≥ 5 °

Terrassenreiniger HOLZ-Frisch

Ochrana řezných ploch u dřevěných teras

HOLZ-Frisch je hloubkový čistíci prostředek
k přirozenému oživení dřevěných ploch
u zamechovaných nebo zašedlých dřevin.
Využívá přírodních ovocných kyselin a
odstraňuje zašednutí .

Spolehlivě zabraňujevstřebávání vlhkosti
a trhlinám na koncových částech prkna.

obj. č.

velikost balení

cena v EUR

obj. č.

velikost balení

cena v EUR

18004

250 ml

15,50

18007

1l

25,50

s
lo
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a
F
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PÉČE, OCHRANA & KRÁSA dřevěných povrchů v exteriéru
OutdoorOil
obj. č.

136100
136101

OutdoorOil

OutdoorOil Color

136110
136111
136120
136121
136130
136131

Péče, ochrana & krása dřevěných povrchů
v exteriéru

odstín - barva*

cena v EUR

1l

24,90

bezbarvý
borovice
čistě bílá
stříbrno
- šedá

136140

- bez biozidů a konzervačních látek
- po zaschnutí bezpečné pro lidi, zvířata a rostliny
- udržitelnost: na bázi přírodních a obnovitelných surovin
- povětrnostní ochrana : výborná odolnost proti UV
záření a povětrnostním vlivům
- testováno dle DIN EN 71-3

velikost balení

šedá

136141
136150

teak

136151

3l

59,-

1l

24,90

3l

59,-

1l

24,90

3l

59,-

1l

24,90

3l

59,-

1l

24,90

3l

59,-

1l

24,90

3l

59,-

* vlevo natřeno 2 x | vpravo jeden nátěr
vzorky jsou aplikované na borovicovém dřevě

(bezpečnostní ustanovení pro hračky)

BEZ BIOZIDŮ & KONZERVAČNÍCH LÁTEK!
NA ZÁKLADĚ PŘÍRODNÍCH & OBNOVITELNÝCH SUROVIN

Naše tipy na pokládku terasových prken

Odstup od ukončení stavby

Verlegehinweise zu Terrassendielen

údaje v cm

2
0,7

Ideální rozestup NK ( střed - střed hranolu)
je mezi 40 - 50cm, a neměl by být překročen.

stěna domu

2

stěna domu

2

dřevěný hranol jako spodní nosná konstrukce (NK)

gumo granulátový pás

řez

náhled

Spodní odvětrávání s kamennou obrubou pro sečení & vespod s dlažebním kamenem
údaje v cm

Všechny spojovací materiály (např. vruty),
by měly být z nerazavějící , kyselinovzdorné
nerezové oceli

2 5-10
max. 50

Dodržení velikosti spáry min. 7 mm (také
u podélných spojů) s vyjímkou systémových dílů.
Předvrtání záhlubným vrtákem

gumo granulátový pás
dlažební kostka
betonová dlaždice

dlažební kostka
betonová dlaždice

Pro dobré spodní odvětrání terasy musí být
zaručeno:
Aby byla umožněna dobrá cirkulaca vzduchu,
musí být terasa položena 2-3 cm od stěny domu.
Čelní strana terasy ba něměla být uzavřena,
neboť uzavřením dojde k narušení proudění
vzduchu.Pro optimální cirkulaci vzduchu
doporučujeme osadit čelní stranu terasy
odvětrávací hliníkovou mřížkou.
Při přímém kontaktu se zemí použijte
voděodolné podložky
např. gumo- granulátové pásy art. č. 207GU,
které zabrání promokření.

7-15

dlažební lože

řez

Hliníkový odvětrávací profil pro vynikající cirkulaci vzduchu

Čistění & péče
Dřevěná terasa by měla být každé jaro očistěna kořínkovým kartáčem a omyta naším čistícím
prostředkem. Po úplném vyschnutí terasy
doporučujeme její povrch naolejovat.
První nátěr opět provést základním olejem.
Přečtěte si pozorně upozornění v našem katalogu
týkající se zboží, dřevin a vlastností na str. 5/118.

stěna domu

náhled

Vyžádejte si podrobný návod na montáž terasových prken!

Je třeba se vyhnout zamokření!
Truhlíky, květináče apod. oddělte od podkladu
např 2 cm silnými lištami

WPC TERASOVÉ PODLAHY
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TWINSON TERRACE MASSIVE PRO WPC TERASOVÁ PRKNA
PŘÍRODNÍ VZHLED, SNADNÁ ÚDRŽBA

- masivní prkna z materiálu Twinson,
dřevohmota s 360° PVC opláštěním
- nepraská , bez třísek
- extrémně odolný bezúdržbový povrch
jednoduché odstranění skvrn
- vysoká odolnost proti poškrábání

Ummantelte
Diele aus
europäischer
Produktion!

- vysoká stabilita barevnosti
- nízká délka uložení –
souměrné mezery (pouze 4,5 mm)
- 4 různé přírodní odstíny
s dvou stranným opracováním:
strukturováná strana (vzhled dřeva)

TWINSON TERRACE MASSIVE PRO WPC TERASOVÁ PRKNA
Robusní, flexibilní a ideální pro nepravidelné tvary
a neohraničené možnosti využití.
Ve dvou různých povrchových úpravách
splní masivní terasová prkna Twinson všechny Vaše přání
a požadavky.

a drážkovaná strana
- délka prken: 4 m / 6 m
- protiskluznost: R 11 strukturovaná strana
R 10 drážkovaná strana
- vyrobeno v Evropě –
dřevo z PEFC - certifikovaných lesů
- dlouhá životnost – záruka až 25 let
- protipožární ochrana testována dle normy
EN 13501:2016

dub antik hnědý 271

dub kouřově šedý 270

dub rustikal 519

dub skalně šedý 520

TERASOVÁ PRKNA TWINSON TERRACE MASSIVE PRO
obj. č.

TWP 20140400 A

popis

TWP 20140400 E

TWP 20140500 E

délka 4,00 m

délka 5,00 m

18,90/bm

délka 5,00 m

délka 6,00 m

18,90/bm
TWP 20140600 E

TWP 20140400 F

TWP 20140500 F

TWP 20140600 F

dub skalně šedý 520

20 x 140 mm
délka 4,00 m

TWP 20140600 R

20 x 140 mm
délka 6,00 m

dub rustikal 519

rozměr
cena v EUR

délka 5,00 m

TWP 20140500 R

dub kouřově šedý 270

18,90/bm

popis
velikost

TWP 20140400 R

20 x 140 mm
délka 4,00 m

cena v EUR
obj. č.

TWP 20140600 A

dub antik hnědý 271

rozměr
velikost

TWP 20140500 A

20 x 140 mm
délka 6,00 m

délka 4,00 m

délka 5,00 m

18,90/bm

délka 6,00 m

WPC TERASOVÉ PODLAHY
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TWINSON TERRACE MASSIVE PRO WPC TERASOVÁ PRKNA
DLOUHÁ ŽIVOTNOST A ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ:
IDEÁLNÍ MATERIÁL PRO VENKOVNÍ PROJEKTY

Patentovaný dřevo plastový kompozitní materiál Twinson
Vám zaručuje dlouhodobé potěšení z Vaší terasy, obložení
bazénu či zahradní cestičky.
Nároky na údržbu jsou minimální, natírání není potřebné
a barvy zůstávají léta zachovány.

Montáž
- oblé hrany snadno řezatelné
- montáž se skrytým klip systémem
- minimální šroubování díky optimální montáži
- hliníkové nosné profily v 50 cm rozestupech
- celková konstrukční výška od 36 mm – optimální
pro sanace balkónů a teras
- nízká celková konstrukční výška od 70 mm
pro plovoucí konstrukce, např. u střešních teras

Vyžádejte si podrobný návod
na montáž terasových prken!
TWINSON TERRACE MASSIVE PRO - PŘÍSLUŠENSTVÍ
obj. č.

popis

velikost

cena v EUR

TWL 7022 600

Odvětrávací profil,
stříbrný

délka 6,00 m

142,-/Stk.

TWUK 5016 600

Spodní nosná konstrukce,
hliník, malá

Alu UK 50/16 mm
délka 6,00 m

53,40/Stk.

TWUK 5050 600

Spodní nosná konstrukce,
hliník

Alu UK 50/50 mm
délka 6,00 m

77,50/Stk.

délka 3,00 m

17,-/Stk.

TWASE 300

Hliníkový zahajovací
a ukončovací profil

TW 100*

Montážní klip pro
TWUK 5050 600

-

85,-/Pack
100 Stk./Pack

TWS 4*19**

Vruty pro ukončovací profil
7ks/lišta

-

29,-/Pack
110 Stk./Pack

TW 140

Kartušové lepidlo 310 ml | Lepící a těsnící
hmota k protiskluznému zajištění prken .
Spotřeba 310 ml na ca 30 - 40 m²

* Klipy TW 100
včetně vrutů a bitu | 16 ks/m2, 100 ks/balení
Dodáváme pouze celá balení.

22,-/Stk.

* * TWS 4*19
Dodáváme pouze celá balení.

Konstrukce podlahy

KUBUS FLEXCarports
SÉRIE
GARÁŽE • ZAHRADNÍ DOMKY • ZASTŘEŠENÍ TERAS • STÍNÍCÍ STŘECHY

NOVÁ SÉRIE firmy KÜBLER HOLZ

GARÁŽE
ZAHRADNÍ DOMKY LT
ZASTŘEŠENÍ TERAS
STÍNÍCÍ STŘECHY

KUBUS FLEX
stabilní moderní nadčasový
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GARÁŽE

KUBUS FLEX
stabilní moderní nadčasový

KUBUS FLEX 300

Moderní a nadčasový vzhled spojený s flexibilitou a stabilitou.
Série KUBUS FLEX nabízí garážové přístřešky ve variantě jednoho stání i dvou garáže.
V našem katalogu nabízíme v sérii KUBUS FLEX 300 a KUBUS FLEX 600 různé,
již předdefinované velikosti.
Garážové přístřešky mohu být osazeny elementy dělících stěn.
Bez problémů lze vestavět i přístavbu skladu nářadí.
Různé velikosti a tvary jsou snadno realizovatelné díky flexibilitě série KUBUS FLEX
- zhotovíme Vám Vaši garáž na míru.
TIP : Pro extra vysoká vozidla , jako např. obytné vozy
nabízí série KUBUS FLEX nové řešení.
Se sloupky KUB100 PL350 s výškou 3.50 m( viz. strana 55)
můžete vytvořit garáž KUBUS FLEX pro každý obytný vůz.
>>
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KUBUS FLEX 300
- 300 x 600 cm

<< KUBUS FLEX 300
extra výška 3,5 m
- 300 x 600 cm
- sloupky KUB 100 PL 350

GARÁŽE
Carports
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... V JEHO VARIACÍCH

Z optimalizovali jsme naši sérii KUBUS FLEX:
Pro účinnou ochrannu dřeva obržíte okamžitě
všechny garáže a zastřešení teras KUBUS FLEX
s přesahem střechy po celém obvodu!

>>

Zeptejte se nás na bližší informace!

KUBUS FLEX 300
- 300 x 600 cm
- spolu s dělícími stěnami
Rhombus sibiřský modřín
- vestavěný sklad nářadí
s posuvnými dveřmi 300400 ST
venkovní pojezd (viz. strana 55)

Ploché střechy jsou z hlediska dnešního stavebního
pohledu nepostradatelné.
Tomuto trendu také odpovídá naše série KUBUS FLEX.
Stabilní žárově zinkované ocelové sloupky tvoří základ
naší konstrukce. Tyto ocelové sloupky jsou zabetonovány
přímo do země a nich je usazena moderní plochá střecha.
Díky 3 metrové délce sloupků může být výška
KUBUS FLEXu variabilní. Přímo zabetonované sloupky
zaručují vysokou stabilitu. Vhodnou alternativou pro již
zhotovené betonové fundamenty jsou naše sloupky
KUB100PL se stabilní ocelovou patkou určenou k přímému
kotvení. Výška sloupků je 2.30 m a spolu s boční vzpěrou
zajišťují pevnost celé konstrukce.
Lepené vaznice jsou přišroubovány na ocelový nosník.
Příčné trámy jsou na vaznici uchyceny speciálním kováním,
které se používá i stavbách dřevostaveb.
To zaručuje vysokou stabilitu.
Celá konstrukce je předpřipravena v našem závodě,
což usnadňuje montáž na místě.
TIP : Usazení ocelových sloupků přenechte odborné firmě.
Utěsnění střechy u všech variant KUBUS FLEX je
provedeno EPDM folií. EPDM folie se používá již přes
50 let a prokazuje se vynikající odolnosti vůči
povětrnostním vlivům.
Ideální pro naši sérii KUBUS FLEX .
Kvalitní hliníková atika dokresluje celkový obraz
série KUBUS FLEX.

* Věnujte prosím pozornost návodu na pokládku EDPM fólie na straně 118!

GARÁŽE

KUBUS FLEX
stabilní moderní nadčasový

KUBUS FLEX 600

>>
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KUBUS FLEX cena zahrnuje :

- 600 x 600 cm
- XXL průjezdná šířka: 5,80 m

KUBUS FLEX

>>

- ocelový sloupek obj. č. KUB 100, 100/100 mm,
délka 3,00 m, vestavná výška 2,25 - 2,40 m
Alternativní sloupky (za příplatek):
- ocelové sloupky obj. č. KUB 100 PL / KUB 100 PL 350
s ocelovou patkou k přišroubování, výška 2,30 m / 3,50 m
- vaznice z lepeného dřeva
- trámy se skrytou trámovou spojkou
- podhledové opláštění ze smrkové laťovky
- EPDM střešní fólie* s lepidlem, nanášecími válečky
na lepidlo, EPDM svodem vody, délka ca. 50 cm
- hliníkovou atikou včetně vrutů
- spojovací materiál pro konstrukci
(vruty, skryté trámové spojky)
- zatížení sněhem :
u KUB Flex 300 až do sk=3,8 kN/m2
u KUB 600 až do sk=2,51 kN/m2
- svodová roura není součástí
- montážní návod

KUBUS FLEX 600

- ocelový sloupek s patkou
k přišroubování, výška 2,30 m
NOVĚ také v délce 3,50 m

Doporučení : první nátěr
proveďte základním olejem
KUBUS FLEX 300
šířka 300 cm | délky 300/400/500/600/900 cm

obj. č.

rozměr

cena v EUR

KUB 300300

300 x 300 cm

3.900,-

KUB 300400

300 x 400 cm

4.700,-

KUB 300500

300 x 500 cm

5.400,-

KUB 300600

300 x 600 cm

6.290,-

KUB 300900

300 x 900 cm

8.850,-

300 x 300 cm

300 x 400 cm

300 x 600 cm

300 x 500 cm

300 x 900 cm

>> zatížení sněhem KUBUS FLEX 300: sk = 3,8 kN/m² (KUB 300400 2,8 kN/m²)

KUBUS FLEX 600
šířka 600 cm | délky 600/900 cm

obj. č.

rozměr

cena v EUR

KUB 600600

600 x 600 cm

9.990,-

KUB 600900

600 x 900 cm

14.990,-

600 x 600 cm

600 x 900 cm

>> zatížení sněhem KUBUS FLEX 600: sk = 2,8 kN/m²

* Věnujte prosím pozornost návodu na pokládku EDPM fólie na straně 118!
K lepší ochraně dřevěných konstrukčních nosníků doporučujeme mimo základního nátěru plechové oplaštění po celém obvodu.

GARÁŽE
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stahlpfosten mit Platte
feuerverzinkt

Alu Ortgang

Alu Aussenecke

Wasserablauf

KUBUS FLEX 300 & 600 příslušenství
KUBUS FLEX
Rohová vzpěra

obj. č.

- pro všechny typy KUBUS
FLEX při použití ocelových
sloupků s patkou KUB 100 PL
& KUB 100 PL 350
- žárově zinkovaná ocel
- počet rohových vzpěr
je odvozen podle použití
dělících stěn

KUB 100
KUB 100 PL
KUB 100 PL 350

popis

velikost

cena v EUR

Ocelový sloupek

10/10 cm, délka 300 cm

199,-/ks

Ocelový sloupek s patkou

10/10 cm, délka 230 cm

295,-/ks

Ocelový sloupek s patkou

10/10 cm, délka 350 cm

349,-/ks

žárově zinkovaný

žárově zinkovaný (bez kotev)
žárově zinkovaný (bez kotev)

KUB BUG

Rohová vzpěra

KUB ALU 250

45/45 cm

49,-/ks

Hliníková atika

profil 110 x 64 mm, délka 250 cm

59,-/ks

KUB ALUE 50

Hliníková atika rohová

délka 50 cm

39,-/ks

KUB ABL 75

Svod vody EPDM

Ø 75 mm, délka 50 cm

79,-/ks

T-profil, pozink

samolepící

U všech garáží KUBUS FLEX doporučujeme ke zpevnění vestavět
elementy dělících stěn. Dělící stěny série RHOMBUS sibiřský modřín
Vám zhotovíme na míru! Z těchto elementů může zrealizovat i sklad
nářadí. Více k této série naleznete na straně 90!

>>

>>

Stahlpfosten
feuerverzinkt

KUBUS FLEX 300
- 300 x 600 cm | dělící stěny sibiřský modřín
- vestavěný sklad nářadí s posuvnými dveřmi
300400 ST s vnitřním pojezdem

KUBUS FLEX 300 & 600 příslušenství k rozšíření o sklad nářadí
popis

Posuvné dveře
300400 PS včetně
posuvného kování se zámkem,
bez cylindrické vložky

obj. č.

300400 ST

Garážové sloupky
9/9cm modřín

CP 105
Dveřní klika se zámkem pro posuvné dveře
přední & zadní náhled

Posuvné kování
s hliníkovým rámem
300400 ST vnitřní pohled

velikost
cena v EUR

100 x 180 cm

délka 250 cm

890,-

45,-

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

Posuvné dveře - vnitřní pojezd

Posuvné kování
pozink, vhodné
k dveřím 300400 ST

Posuvné dveře - venkovní pojezd

ZAHRADNÍ DOMKY
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KUBUS FLEX
stabilní moderní nadčasový

KUBUS FLEX

KUBUS FLEX ZAHRADNÍ DOMKY V MODERNÍM DESIGNU
Nechte si jednoduše zhotovit Váš exkluzivní zahradní
domek podle Vašeho přání - s využitím stabilních
a variabilních základů série KUBUS FLEX - a sestavte si
zahradní domek dle Vašich potřeb :
s posezením, jako sklad dříví či nářadí, nebo v různých
kombinacích!
Stěny zahradního domku jsou zhotoveny jako rámová
konstrukce a jsou takto i dodávány.
Fasádní fólie a venkovní obložení jsou volně ložené
k samostané montáži, aby byla zajištena co nejvyšší
flexibilita. Není nutná montáž pomocí stavebního jeřábu
jako u ostatních zahradních domků z rámových konstrukcí.
Základ pro stěny zahradního domku doporučujeme
zhotovit z betonových obrubníků ( nejsou součástí).
Při objednávce obdržíte od nás plán na zhotovení základů
a umístění ocelových sloupků. Zde naleznete vedle vzorových velikostí, také další možnosti individuální tvorby
Vašeho vysněného zahradního domku např. přídáním
oken a dveří. Všechny zahradní domky vychází ze série
KUBUS FLEX 300.
Naše ZAHRADNÍ DOMKY KUBUS FLEX ve standartu nabízí :

TIP :
Betonové obrubníky jsou
vhodné jako základ pro
stěny zahradního domku.

- předmontované rámy z hranolů 45/65 mm na konstrukci stěn,
(výška stěny ca. 2.20 m)
- fásádní fólie - černá, UV - odolná
- svislé modřínové konstukční lišty 27/55 mm pro uchycení
rhombusových lišt, přírodní, včetně vrutů
- rhombusové lišty 28/55 mm, ze sibiřského modřínu, přírodní,
včetně vrutů
- 1 dveře, levé s hliníkovým jádrem (nekroutivé), včetně černé plastové
desky a předmontovaného zámku, rhombusové a konstrukční lišty
volně ložené, velikost ca. 90/200 cm, bez cylindrické vložky,
včetně vrutů
- plastové okno bílé, izolační sklo U=1.1
rozměr 125/40 cm, včetně přírodního parapetu s vruty

ZAHRADNÍ DOMKY
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NOVĚ

VÍCE ...NEŽ ZAHRADNÍ DOMEK
SESTAVA

KUBUS ZAHRADNÍ DOMEK s posezením & dělící stěnou
Sestava se skládá z :
KUBUS FLEX 300
- obj. č. KUB 300600
- venkovní rozměr 622 x 322 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ
- 1 rhombusová dělící stěna
pro posezení

KUBUS FLEX ZAHRADNÍ DOMEK
- obj. č. KUB GHW 315265
- velikost 315 x 265 cm
- rhombusové lišty
322 cm
- 1 dveře 90/200 cm, levé
- 1 okno 125/40 cm
s hliníkovým parapetem

265 cm

315 cm

622 cm

cena 10.890,- EUR
SESTAVA

KUBUS FLEX ZAHRADNÍ DOMEK se skladem dříví
Sestava se skládá z :
KUBUS FLEX 300
- obj. č. KUB 300400
- venkovní rozměr 422 x 322 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ
- 1 rhombusová dělící stěna
pro sklad dříví

KUBUS FLEX ZAHRADNÍ DOMEK
- obj. č. KUB GHW 315265
- velikost 315 x 265 cm
- rhombusové lišty
- 1 dveře 90/200 cm, levé
- 1 okno 125/40 cm
s hliníkovým parapetem

265 cm

315 cm

322 cm

422 cm

cena 9.290,- EUR
Takto sestavíte Váš ZAHRADNÍ DOMEK KUBUS FLEX :
1. Nejprve si vyberte základní konstrukci požadovaného
rozměru ze série KUBUS FLEX 300 na straně 54.
2. Zvolte si velikost zahradního domku.
3. Vyberte příslušenství : okna, dveře ( kolik, rozměry...)
4. Rozhodněte se pro dělící stěny - např. z rhombusových lišt
- odpovídající výběr najdete na straně 90 !

Každý zahradní domek KUBUS FLEX lze z vnitřní strany ještě
zdokonalit. Rámovovou konstrukci můžeme zaizolovat a obložit
vnitřním obkladem dle výběru ( např. sádrokarton, dřevo..).
Pokud chcete domek využívat jako sklad , bez problému lze připevnit
police, vestavět úložné prostory nebo připevnit závěsné prvky
na nářadí.

Příslušenství

265 x
315
Údaje v cm

TIP : různé možnosti

315 x 315

dveře & okna

415 x 315

365 x 315

plastové okno
barva bílá

obj. č.

KUBUS FLEX GARTENHAUS
včetně 1 dveří KUB GHET & 1 okna KUB GHF 12540

obj. č.

délka x šířka

cena v EUR

KUB GHW 315 265

265 x 315 cm

4.000,-

KUB GHW 315 315

315 x 315 cm

4.400,-

KUB GHW 315 365

365 x 315 cm

4.750,-

KUB GHW 315 415

415 x 315 cm

4.950,-

Dřevěná podlaha do zahradního domku za příplatek.

jedno- & dvoukřídlé dveře
s dřevěným obložením

popis

KUB GHET

jednokřídlé dveře

KUB GHETK

jednokřídlé dveře

KUB GHDT

dvoukřídlé dveře

KUB GHDTK

dvoukřídlé dveře

dřevěné obložení
prosklené, bílý plast
dřevěné obložení

prosklené, bílý plast

jedno- & dvoukřídlé dveře
prosklené, bílý plast

velikost

cena v EUR

109/205 cm

980,-

109/205 cm

980,-

199/205 cm

1.850,-

199/205 cm

1.850,-

světlá šířka ca 90 cm
světlá šířka ca 95 cm
světlá šířka ca 180 cm
světlá šířka ca 185 cm

KUB GHF 8540

plastové okno

85/40 cm

279,-

KUB GHF 9540

plastové okno

95/40 cm

289,-

KUB GHF 12540

plastové okno

125/40 cm

299,-

vč. hl.parapetu natur
vč. hl.parapetu natur
vč. hl.parapetu natur

Dekorace & zahradní nábytek nejsou součástí.
K lepší ochraně dřevěných konstrukčních nosníků doporučujeme mimo základního nátěru plechové oplaštění po celém obvodu.
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KUBUS FLEX
stabilní moderní nadčasový

ZAHRADNÍ DOMKY LIGHT

KUBUS FLEX zahradní domky LT – Vaše velké PLUS
Použitím předmontovaných rámových elementů, které nabízíme
v různých rozměrech, si můžete přízpůsobit Váš zahradní domek
Vašemu přání a Vašim představám.
Vybrat si můžete z našich více jak60 - ti modelů, nebo si sestavte
domek dle Vašich potřeb.
Na straně 65 naleznete plánovací pomůcku, která Vám umožní
naplánovat domek dle Vašich potřeb. A my Vám zpracujeme
cenovou nabídku na míru.
Montáž zahradního domku Kubus FLEX ze série LT
z předpřipravenými stěnovými elementy je jednoduchá a rychlá.
Diffusně otevřená fasádní fólie, kterou jsme převzali ze staveb
obytných domů, reguluje klima zahradního domku. Tato fasádní
fólie je vyrobena z extrémně pevné a UV odolné textilie.
Vaše vybavení zůstává suché – stěna může „dýchat“.
Dodatečná izolace je možná.
Na zhotovení fasády existuje mnoho možností. My Vám nabízíme
dvě varianty z odolného modřínového dřeva.
Chtěli by jste jinou fasádu? Zeptejte se nás !
Okna a dveře jsou flexibilní a variabilní dle stěnových prvků.
K dispozici jsou tři rozměry plastových výklopných oken. Dvoukřídlé
a jednokřídlé dveře si můžete zvolit ze dvou variant dřevěného
obložení nebo jako variantu prosklených plastových dveří.
Velkorysé průchody dveří podtrhují hodnotu zahradních domků.
Utěsnění střechy je provedeno, jako u všech modelů série
KUBUS FLEX, extrémně odolnou EPDM fólií*. Kvalitní hliníková
atika vhodně doplňuje moderní " styl" série zahradních domků.
Základ pro stěny zahradního domku doporučujeme
zhotovit z betonových obrubníků ( nejsou součástí).
Při objednávce obdržíte od nás plán na zhotovení základů .

Hliníkový dveřní práh

ZAHRADNÍ DOMKY
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...JSOU NEKOMPLIKOVANÉ - Vaše velké PLUS

NOVĚ

SESTAVA rozměr vzoru 270 x 250 cm
- rozměr 270 x 250 cm
- obložení svislé, modřín,
řezaný
- 1 jednokřídlé dveře
- přístřešek (za příplatek)

cena 3.990,- EUR
SESTAVA rozměr vzoru 300 x 220 cm
- rozměr 300 x 220 cm
- obložení svislé, modřín,
řezaný
- 1 dvoukřídlé dveře

cena 5.090,- EUR
SESTAVA rozměr vzoru 300 x 290 cm
- rozměr 300 x 290 cm
- rhombusové obložení, modřín
- 1 dvoukřídlé dveře
- včetně přístřešku
s boční stěnou ca. 1,00 m

cena 7.040,- EUR*
zobrazeno s dodatečným příslušenstvím

zobrazeno s dodatečným příslušenstvím

*rohové hliníkové lišty za příplatek

Naše ZAHRADNÍ DOMKY KUBUS FLEX LT ve standartu nabízí :
Stěny
- předmotované stěnové rámy podle velikosti
domku, zhotoveny z jehličnatých hranolů
45/65 mm, vnitřní prostorová výška ca. 2.20 m
- difusně otevřená fasádní fólie, černá,
odolná proti UV zářen dodávána volně
Dveře
- dvěře s odpovídajícím dřevěným obložením
nebo plastové dveře s prosklením, bílé, včetně
hliníkového dveřního prahu, bez cyl. vložky
Okna
- plastové okno bílé, fix, výška 40 cm,
v šířkách 85/98/125 cm, vč. hliníkových parapetů

Výběr z fasád:
- obložení rhombus
modřín 28/55 mm, v délkách 3 / 4 nebo 5,10m
nebo
- obložení svislé, řezaný modřín, 20 mm
ve třech různých šířkách
fasády , každá s modřínovou nosnou spodní
konstrukcí 27/55 mm a upevňujícím
materiálem ( např. nerezové vruty), volně
ložené k následné montáži s možností
přesného vykrácení
Podlaha
- hranoly 45/65 mm
- palubka 19 mm

* Věnujte prosím pozornost návodu na pokládku EDPM fólie na straně 118!

Konstrukce střechy
- trámy s přiznaným obložením 3 - vrstvou
smrkovou laťovkou
- EPDM střešní folie* včetně lepidla, nanášecího
válečku, EPDM odtokové roury, délka ca. 50 cm
- atika s hliníkovým oplechováním, včetně vrutů
- zatížení sněhem ca. 150 kg/m2
zatížení sněhem do 3,8 kN/m2 za příplatek
- svody nejsou v ceně dodávky
- montážní návod
Naše prováděcí montážní video
najdete na strankách www.gartenholz.com
nebo přímo přes QR- kód.

ZAHRADNÍ DOMKY LT
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KUBUS FLEX
stabilní moderní nadčasový

ZAHRADNÍ DOMKY LIGHT

zahrnuje
sestava

celková cena podle volby:

okna
plastové okno, bílé
vč. hliníkového parapetu

velikost
šířka x délka
v cm

v rozměrech:
A 85 x 40 cm
B 95 x 40 cm
C 125 x 40 cm
umístění viz. nákres

volitelné

svislé obložení

rhombusové obložení

modřín, řezaný

rhombus, sibiřský modřín,
přírodní

přístřešek

prodloužení
střechy
jednokřídlé dveře dvoukřídlé dveře jednokřídlé dveře dvoukřídlé dveře ca. 1,00 m
včetně
dřevěné obložení
dřevěné obložení
dřevěné obložení
dřevěné obložení
boční stěny
nebo
nebo
nebo
nebo
prosklené, bílý plast prosklené, bílý plast prosklené, bílý plast prosklené, bílý plast

MODELOVÁ ŘADA 210 základní šířka 210 cm
rozměr
210 x 220
RB/ER

210 x 250
SA-RB/ER

210 x 290
SC-RB/ER

210 x 330
SC-SB-RB/ER-ES

210 x 360
SC-RB/ER

210 x 400
SA-RB/ER

210 x 500
SA-RB/ER

Euro

Euro

Euro

Euro

příplatek Euro

bez
okna

3530,-

–

4100,-

–

450,-

bez
okna

3700,-

–

4190,-

–

500,-

bez
okna

3990,-

–

4490,-

–

550,-

bez
okna

4190,-

–

4790,-

–

650,-

bez
okna

4330,-

–

4990,-

–

700,-

bez
okna

4590,-

–

5150,-

–

850,-

bez
okna

5390,-

–

6090,-

–

900,-

rozměr okna + pozice

>> další okna a dveře za příplatek - viz. strana 62!
MODELOVÁ ŘADA 270 základní šířka 270 cm
rozměr
270 x 220
SC-RB/ER-DR

270 x 250
SA-RB/ER-DR

270 x 290
SC-RB/ER-DR

270 x 330
SC-SB-RB/ER-DR

270 x 360
SC-RB/ER-DR

270 x 400
SA-RB/ER-DR

270 x 500
SA-RB/ER-DR

Euro

Euro

Euro

Euro

příplatek Euro

bez
okna

3890,-

4730,-

4450,-

5390,-

450,-

bez
okna

3990,-

4890,-

4590,-

5480,-

500,-

bez
okna

4290,-

5190,-

4950,-

5800,-

550,-

bez
okna

4790,-

5690,-

5350,-

6190,-

650,-

bez
okna

5000,-

5890,-

5750,-

6590,-

700,-

bez
okna

5290,-

6150,-

5990,-

6790,-

850,-

bez
okna

6290,-

7250,-

7150,-

7990,-

900,-

rozměr okna + pozice

>> další okna a dveře za příplatek - viz. strana 62!
Legenda:

jednokřídlé
dveře

dvoukřídlé
dveře

přibližná pozice
okna

—

kvůli rozměrům nejsou možné změny

ZAHRADNÍ DOMKY LT
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NAŠE MODELOVÁ ŘADA - Vaše velké PLUS
zahrnuje

sestava

okna
plastové okno, bílé
vč. hliníkového parapetu

velikost
šířka x délka
v cm

volitelné

celková cena podle volby:

v rozměrech:
A 85 x 40 cm
B 95 x 40 cm
C 125 x 40 cm
umístění viz. nákres

svislé obložení

rhombusové obložení

modřín, řezaný

rhombus, sibiřský modřín,
přírodní

jednokřídlé dveře dvoukřídlé dveře jednokřídlé dveře dvoukřídlé dveře
dřevěné obložení
dřevěné obložení
dřevěné obložení
nebo
nebo
nebo
prosklené, bílý plast prosklené, bílý plast prosklené, bílý plast

dřevěné obložení
nebo
prosklené, bílý plast

přístřešek
prodloužení
střechy
ca. 1,00 m
včetně
boční stěny

MODELOVÁ ŘADA 300 základní šířka 300 cm
rozměr
300 x 220
SC/ER-DR

300 x 250
SA/ER-DR

300 x 290
SC/ER-DR

300 x 330
SC/ER-DR

300 x 360
SC/ER-DR

300 x 400
SA/ER-DR

300 x 500
SA/ER-DR

Euro

Euro

Euro

Euro

příplatek Euro

C

4250,-

5090,-

4900,-

5690,-

450,-

C

4550,-

5350,-

5190,-

5990,-

500,-

C

5090,-

5890,-

5690,-

6490,-

550,-

C

5250,-

6150,-

5990,-

6890,-

650,-

C

5600,-

6390,-

6350,-

7090,-

700,-

C

5890,-

6690,-

6490,-

7290,-

850,-

C

6990,-

7790,-

7750,-

8550,-

900,-

rozměr okna + pozice

>> další okna a dveře za příplatek - viz. strana 62!
MODELOVÁ ŘADA 360 základní šířka 360 cm
rozměr
360 x 220
SC-RA/ER-DR

360 x 250
SA-RA/ER-DR

360 x 290
SC-RA/ER-DR

360 x 330
SC-RA/ER-DR

360 x 360
SC-RA/ER-DR

360 x 400
SA-RA/ER-DR

360 x 500
SA-RA/ER-DR

Euro

Euro

Euro

Euro

příplatek Euro

bez
okna

4490,-

5290,-

5190,-

5990,-

650,-

A

4990,-

5990,-

5790,-

6690,-

700,-

C

5490,-

6290,-

6190,-

6990,-

750,-

C

5790,-

6590,-

6690,-

7490,-

800,-

C

6390,-

7190,-

7190,-

7990,-

850,-

A

6790,-

7590,-

7590,-

8290,-

900,-

A

8190,-

8990,-

9090,-

9890,-

950,-

rozměr okna + pozice

>> další okna a dveře za příplatek - viz. strana 62!
Legenda:

jednokřídlé
dveře

dvoukřídlé
dveře

přibližná pozice
okna

—

kvůli rozměrům nejsou možné změny

ZAHRADNÍ DOMKY LT
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KUBUS FLEX
stabilní moderní nadčasový

ZAHRADNÍ DOMKY LIGHT

zahrnuje
sestava

celková cena podle volby:
okna

svislé obložení

plastové okno, bílé
vč. hliníkového parapetu
velikost
šířka x délka
v cm

modřín, řezaný

volitelné

rhombusové obložení

přístřešek

rhombus, sibiřský modřín,
přírodní

prodloužení
střechy
ca. 1,00 m
včetně
boční stěny

jednokřídlé dveře dvoukřídlé dveře jednokřídlé dveře dvoukřídlé dveře

v rozměrech:
A 85 x 40 cm
B 95 x 40 cm
C 125 x 40 cm
umístění viz. nákres

dřevěné obložení
nebo
prosklené, bílý plast

dřevěné obložení
nebo
prosklené, bílý plast

dřevěné obložení
nebo
prosklené, bílý plast

dřevěné obložení
nebo
prosklené, bílý plast

Euro

Euro

Euro

Euro

příplatek Euro

4990,-

5790,-

5590,-

6390,-

650,-

5390,-

6190,-

6290,-

7090,-

700,-

5890,-

6690,-

6690,-

7490,-

750,-

6590,-

7390,-

7490,-

8290,-

800,-

6890,-

7690,-

7890,-

8690,-

850,-

7390,-

8190,-

8290,-

8990,-

900,-

9190,-

9990,-

10190,-

10890,-

950,-

MODELOVÁ ŘADA 415 základní šířka 415 cm
rozměr
415 x 220
SC-RA/ER-DR

415 x 250
SA-RA/ER-DR

415 x 290
SC-RA/ER-DR

415 x 330
SC-SB-RA/ER-DR

415 x 360
SC-RA/ER-DR

415 x 400
SA-RA/ER-DR

415 x 500
SA-RA/ER-DR

rozměr okna + pozice
bez
okna
VA

VC

VA

VC

VA

VC

VA

VC

VA

VC

A
C
C
C
A
VA

VC

VA

VC

A

>> další okna a dveře za příplatek - viz. strana 62!
Legenda:

jednokřídlé
dveře

dvoukřídlé
dveře

přibližná pozice
okna

—

kvůli rozměrům nejsou možné změny

PŘÍSLUŠENSTVÍ
dveře & okna

jedno- & dvoukřídlé dveře s dřevěným obložením
příklad : rhombus modřín

jedno- & dvoukřídlé dveře
obj. č.

včetně hliníkového dveřního prahu, bez cyl. vložky

popis

KUB GHET

jednokřídlé dveře

KUB GHETK

jednokřídlé dveře

dřevěné obložení
prosklené, bílý plast

KUB GHDT
KUB GHDTK

dvoukřídlé dveře
dřevěné obložení

dvoukřídlé dveře
prosklené, bílý plast

jedno- & dvoukřídlé dveře prosklené, bílý plast

Fenster

velikost

cena v EUR

obj. č.

109/205 cm

980,-

KUB GHF 8540

109/205 cm

980,-

KUB GHF 9540

světlá šířka ca. 90 cm
světlá šířka ca. 95 cm

199/205 cm
199/205 cm

velikost

cena v EUR

plastové okno

A 85/40 cm

279,-

plastové okno

B 95/40 cm

289,-

C 125/40 cm

299,-

popis
vč. hl.parapetu natur
vč. hl.parapetu natur

1.850,-

světlá šířka ca. 180 cm
světlá šířka ca. 185 cm

plastové okno, bílé
vč. hliník. parapetu natur

1.850,-

KUB GHF 12540

plastové okno

vč. hl.parapetu natur

ZAHRADNÍ DOMKY LT
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INDIVIDUÁLNÍ ZHOTOVENÍ - PODLE VAŠÍ CHUTI

KUBUS FLEX ZAHRADNÍ DOMKY LT – INDIVIDUÁLNÍ ZHOTOVENÍ NA MÍRU

Kromě naší rozsáhlé modelové řady si můžete vytvořit svůj zahradní domek podle svých individuálních přání.
Díky zhotovení na míru si můžete libovolně zvolit a naplánovat velikost a počet oken i dveří, odpovídající velikosti
konstrukce. Pošlete nám své požadavky a my vám zahradní domek vyrobíme na míru

Krok 1

Určete si velikost Vašeho zahradního domku ( venkovní rozměr) :

půdorys
šířka v cm
délka v cm
prosím vyplňte

šířka

Krok 2

Vyberte si odpovídající obložení a volitelné rozšíření :
dřevěné obložení

volitelné rozšíření

svislé, modřín

prodloužení střechy

rhombus, sib. modřín

plus boční stěna
X označte zvolenou variantu

Krok 3

X označte zvolenou variantu / vyplňte

Zadejte velikost a počet oken i dveří :
(všechny ceny naleznete na straně 64!)
okno

rozměr

A
B
C

počet

dveře

provedení

85/40 cm

jednokřídlé

prosklené, bílý plast

95/40 cm

jednokřídlé

dřevěné obložení

125/40 cm

dvoukřídlé

prosklené, bílý plast

dvoukřídlé

dřevěné obložení

X označte zvolenou variantu / vyplňte

počet

X označte zvolenou variantu / vyplňte

Krok 4

Nakreslete zde půdorys s umístěním Vámi zvolených oken a dveří:
okna
A 85/40 cm
B 95/40 cm
C 125/40 cm

dveře

jednokřídlé

1 čtvereček = 5 mm

dvoukřídlé

vystřihněte a odešlete na náš fax :00420/ 565 3018 79 nebo email : info@holzkuebler.de

délka

ZASTŘEŠENÍ TERAS
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KUBUS FLEX
stabilní moderní nadčasový

KUBUS FLEX

ZASTŘEŠENÍ TERAS

KUBUS FLEX ZASTŘEŠENÍ TERAS
Ploché střechy u posezení & zastřešení teras jsou v dnešní moderní
architektuře již ''nutností''. Zastřešení teras od firmy Kübler-Holz
nabízí perfektní ochranu před sluncem pro Váš venkovní obývací
pokoj a současně stinná místa v přilehlých prostorech.
Ochrana před deštěm, kroupami a letním počasím je zajištěna
těsnící EPDM fólií s dlouhou životností.
Také s touto sérií KUBUS FLEX můžete zrealizovat individuální,
na míru zhotovené velikosti a tvary. Lze vytvořit rohové či zkosené
zastřešení - série KUBUS FLEX nabízí všechny možnosti moderní
a nadčasové architektury.
Zhotovíme Vám zastřešení na míru dle Vašich požadavků.
Zeptejte se nás - a obrdžíte neprodleně Vaši nabídku !

KOMBI

KUBUS FLEX ZASTŘEŠENÍ TERAS - ROHOVÉ PROVEDENÍ
Sestava se skládá z :
2 x KUBUS FLEX 300
- obj. č. KUB 300600
- obj. č. KUB 300300
jako rohová varianta u stávajícího domu

cena 10.190,- EUR
Všechny uvedené terasové střechy neobsahují přechodovou lištu na stávající budovu.
K lepší ochraně dřevěných konstrukčních nosníků doporučujeme mimo základního nátěru plechové oplaštění po celém obvodu.

ZASTŘEŠENÍ TERASY & ZAHRADNÍ DOMEK
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ZASTŘEŠENÍ TERASY & ZAHRADNÍ DOMEK

KOMBI

KUBUS FLEX ZAHRADNÍ DOMEK s TERASOVÝM ZASTŘEŠENÍM
Sestava se skládá z :
KUBUS FLEX 600
- obj. č. KUB 600600
- venkovní rozměr 622 x 622 cm

KUBUS FLEX ZAHRADNÍ DOMEK
zhotovení na míru
- rozměr 315 x 600 cm
- rhombusové lišty
- velikost terasového zastřešení
600 x 300 cm

KOMBI

PŘÍSLUŠENSTVÍ
- 2 posuvné dveře
- 2 dělící stěny z rhombusových lišt
sibiřský modřín

cena 19.900,- EUR

KUBUS FLEX ZASTŘEŠENÍ TERAS
zhotovení na zakázku
zádveří :
KUBUS FLEX
- velikost 190 x 500 cm

cena 3.800,- EUR

Všechny uvedené terasové střechy neobsahují přechodovou lištu na stávající budovu.

STÍNÍCÍ STŘECHY
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KUBUS FLEX
stabilní moderní nadčasový

KUBUS FLEX

STÍNÍCÍ STŘECHY

KUBUS FLEX STÍNÍCÍ STŘECHY
Moderní zastínění ve variantě ploché střechy v sérii KUBUS FLEX.
Rozšiřující variantou pultových střech - pergol od. str.67, je série KUBUS FLEX
ve variantě ploché střechy se zastíněním. Vyberte si z pěti různých barevných odstínů,
UV odolné polyesterové tkaniny ( gramáž 268g/m2). Kterou lze snadno pohybovat
v závislosti na poloze slunce, čímž docílíte nejlepší ochrany před slunečním svitem.
Vedle standartních rozměrů Vám můžeme nabídnout i individuální řešení pro tuto sérii
dle Vašich požadavků.Flexibilní jsou také varianty série KUBUS FLEX, bez větší
námahy lze přeměnit stínící střechu na garáž či zahradní domek.

>> Stažené zastínění

KUBUS FLEX 300 STÍNÍCÍ STŘECHA cena zahrnuje :

| barva béžová

- žárově zinkované ocelové sloupky KUB 100 100/100 mm , délka 3,00 m
- vaznice ze smrkového lepeného dřeva, natur
- smrkové trámy z lepeného dřeva s trámovými spojkami
- stínící tkaninu z polyesteru, barva dle výběru (uveďte v objednávce)
- vodící lanka a šrouby s napínacími háky

>> Napínák s ocelovým
lankem
stabilní a odolný

KUBUS FLEX 300 STÍNÍCÍ STŘECHY
šířka 300 cm | v délkách 300/400/500/600 cm

obj. č.

rozměr

cena v EUR

KUB SD 300300

300 x 300 cm

2.250,-

KUB SD 300400

300 x 400 cm

2.650,-

KUB SD 300500

300 x 500 cm

3.250,-

KUB SD 300600

300 x 600 cm

3.950,-

Včetně stínící tkanin růných odstínech.
Vyberte si prosím barevný odstín s odpovídajícím objednacím číslem.
obj. č.
barva

ST 76 BE
béžová*

ST 76 GR
zelená*

ST 76 OR

ST 76 BR

ST 76 BG

oranžová*

bordó*

modro šedá*

300 x 300 cm

300 x 400 cm

300 x 500 cm

300 x 600 cm

Příslušenství
posuvná tyčka
obj. č.
ST

popis
akátová posuvná tyč s hákem | 1,00 m

* vyobrazení barev (zobrazení výrobků) se může lišit od originálu!
K lepší ochraně dřevěných konstrukčních nosníků doporučujeme mimo základního nátěru plechové oplaštění po celém obvodu.

cena v EUR
9,-

PERGOLY
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PERGOLY & ZASTÍNĚNÍ

PERGOLY
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PERGOLY

>>

Pergola se skleněnou střechou

Pergola z lepeného dřeva

Nové spojení vaznice a krokve trámovou spojkou obj. č. KUB PV.
Vaznice a krokve jsou díky tomu v jedné rovině.

na přání zakazníka bílý nátěr a integrované
zastínění viz. str. 70!

NOVĚ

Pergoly a zastřešení teras
Se skrytou trámovou spojku KUBPV jsou vaznice
a krokve v jedné rovině. To otevírá nové
a zajímavé možnosti při plánování a zhotovení
Vaší vysněné pergoly.

>>

Pergola mit Glasdach

Se skrytou trámovou spojkou, např. v kombinaci

Neue Verbindung von Pfette und Reiter mit dem Pergolaverbinder Art.-Nr. KUB PV.
Pfette und Reiter sind somit auf einer Ebene.

s ocelovými sloupky KUB 100
ze série KUBUS FLEX, tak docílíte moderní
a stabilní konstrukci.
Vaše požadavky nejsou tedy ničím omezeny.
Spojka zaručuje vysokou stabilitu a moderní vzhled.
Ceny za trámovou spojku jsou včetně jejího
zafrézování. Spojky jsou od nás ze závodu již
připevněné na vaznicích a trámech.

PERGOLY
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PŘÍKLADY PLÁNOVÁNÍ
Pergoly & zastřešení teras z lepeného dřeva
Vybrané smrkové dřevo je ve více vrstvách voděodolně slepeno.
Lepené lamelové dřevo je vhodné zejména pro zastřešené pergolové
konstrukce s použitím skla. Téměř bez trhlin, bez kroucení
a v případě zájmu s tlakovou impregnací,
nabízi pergoly od firmy Kübler-Holz trvanlivost a stabilitu.

Příklad plánování pergoly, bez trámových spojek

1

stěna domu

Určit půdorys

3,00 m

2

Určit počet sloupků
a jejich délky,
rozestup max.
2,2 m-2,5 m
obj. č L 1010

stěna domu

4,00 m

A

B

určit výšku

rozměry 10/16,
10/20, 10/30, 10/40
v závislosti na rozpětí
a zatížení sněhem

Lepené dřevo & příslušenství
lepené dřevo počítáme po 10 cm
obj. č.

název

Propočítat vaznice

obj. č. L 1015
boční přesah vaznic
přes sloupky ca. 20 cm

stěna domu

3

Zastřešení pergoly
s terasou ze sibiřského modřínu

ca.

20

cm

cena v EUR

L 1010

sloupek 10/10, do 6m

18,-/m

L 1015

vaznice 10/16, do 6m

29,-/m

L 1020

vaznice 10/20, do 6m

36,-/m

L 1030

vaznice 10/30, do 6m

54,-/m

L 1040

vaznice 10/40, do 6m

72,-/m

L 615

krokev 6/16, do 6m

17,50/m

L 60 B

vzpěra 10/10, včetně vrutů

55,-/ks

LB 240

vruty k sloupkům / krokvím

3,50/ks

Täfer 20

palubka 20 mm, 5,10 m délka

17,-/m2

300 DV

stavitelná konzole, zinkovaná

38,50/ks

KUB PV

skrytá trámová spojka

55,-/ks

4

stěna domu

Stanovit počet krokví
rozestup ca. 50 až
max. 70 cm

50-70
cm

Určit délku krokví
přesah asi 15-20 cm
nezapomeňte zohlednit
sklon

Vybrat krytinu

ca. 20 cm

Koncový šikmý řez
u krokví a vaznic
1,65 EUR / řez

K lepší ochraně dřevěných konstrukčních nosníků doporučujeme mimo základního nátěru plechové oplaštění po celém obvodu.

ca. 20 cm

ZASTÍNĚNÍ
70

HLADOVĚJÍCÍ PO SLUNCI ... NEBO MILOVNÍK STÍNU
Integrovaný systém zastínění
Moderní zastínění pro Vaši pergolu.
268g/m² UV stabilní stínící tkanina
béžová

z polyesteru je lehce ovladatelná.
Podle postavení slunce můžete nastavit
stínící tkaninu v každém poli jednotlivě
podle potřeby, záleží pouze na Vás

zelená

zda si budete užívat sluníčka, či si udělat
pohodlí ve stínu.
Stínící tkaninu si můžete zvolit z 5 různých

oranžová

barev, dle Vaší potřeby.
Máte již hotovou pergolu a chybí Vám
vhodné zastínění ?

bordó

Obraťte se na nás !
Tip: Odnímatelnou stínící tkaninu
lze vyprat v automatické pračce

modro - šedá

na 30 stupňů.

<< PERGOLA z lepeného dřeva
s integrovaným zastíněním

shrnuté zastínění

Zastínění, různé barvy
- šířka do 76 cm, délka do 3,00 m
- polyesterová tkanina
- vodící lanko & šouby s napínacím hákem

obj. č.
barva
cena
v EUR

ST 76 BE
béžová*

ST 76 GR

ST 76 OR

zelená*

oranžová*

ST 76 BR
bordó*

ST 76 BG
modro-šedá*

45,- Euro/bm | rozměr zaokrouhlován na desítky

průchozí závitivá tyč s kloboukovou matkou
zaručuje stabilní uchycení vodícího lanka

Příslušenství
posuvná tyčka
obj. č.
ST

* vyobrazení barev (zobrazení výrobků) se může lišit od originálu!

popis
Akátová posuvná tyč
s hákem | 1,00 m

cena v EUR
9,-
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Herní oázy ze dřeva pro malá i velká hřiště

KÜBLER HOLZ
SÉRIE HERNÍCH PRVKŮ

HREJ SI AKTIVNĚ
... protože hra přináší radost do života,
pohyb & prožitek všemi smysly

HERNÍ PRVKY
72

HREJ SI AKTIVNĚ
... protože hra přináší radost do života,
pohyb & prožitek všemi smysly

Nová série herních prvků
HREJ SI AKTIVNĚ
od firmy KÜBLER HOLZ

Sicherheitstechnisch
geprüft nach
DIN EN 1176

HREJ SI AKTIVNĚ DOMEČKY

| S. 73 + 76

Sicherheitstechnisch
geprüft nach
DIN EN 1176

HREJ SI AKTIVNĚ HERNÍ VĚŽE

| S. 74 – 75

HERNÍ PRVKY řady HREJ SI AKTIVNĚ
nabízí kreativní prostředí k balancování, lezení
a klouzání. Díky malým i velkým výzvám bude
rozvíjena kombinatorika a motorika.
Samostatně a zvědavě chtějí V aše děti objevovat
jejich svět.
HERNÍ PRVKY HREJ SI AKTIVNĚ od firmy Kübler
Holz propůjčují křídla fantasii, probouzejí
zvědavost a rozvíjí obratnost dětí ve vhodném
prostředí. Nové pozná vá ní , objevová ní
neprozkoumaného a testová ní tělesných
dovedností to vše s herními prvky HREJ SI AKTIVNĚ,
které povzbuzují ke hře a rozvíjejí tělesnou
aktivitu Vašich dětí.

TIP

HREJ SI AKTIVNĚ DOMEČKY a HERNÍ VĚŽE
kombinují skvěle dobroudružství & zážitek.
HREJ SI AKTIVNĚ LANOVÁ DRÁHA & HOUPAČKY
zaokrouhlují program pro Vaše individuální hřiště.
Sicherheitstechnisch
geprüft nach
DIN EN 1176

HREJ SI AKTIVNĚ LANOVÁ DRÁHA & HOUPAČKY | S. 77 + 81

Díky jedinečné členitosti HREJ SI AKTIVNĚ
DOMEČKŮ vyvstává herní svět, který pozitivně
rozvíjí koexistenci a interakci Vašich dětí.
Kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme
naplánovat Vaše hřiště !
Díky přírodnímu tvaru a charakteru modřínové
a akátové dřeviny je každý HERNÍ PRVEK HREJ SI
AKTIVNĚ unikát! Udané velikosti a rozměry jsou
pouze orientační.

Sicherheitstechnisch
geprüft nach
DIN EN 1176

HREJ SIAKTIVNĚ DOMEČKY &PROLÉZAČKY | S. 78 – 80
VHODNÉ PRO VEŘEJNÉ PROSTORY !

VHODNÉ PRO SOUKROMÉ PROSTORY !

Bezpečnostě technicky testováno nezávislými znalci pro bezpečnost
dětských hřišť pro veřejné prostory dle DIN EN 1176

Bezpečnostě technicky testováno nezávislými znalci pro bezpečnost
dětských hřišť pro soukromé / domácí prostory dle DIN EN 71

Vhodné pro všechna veřejně dostupná herní místa. Mezi ně patří
mateřské školy, školy | sdružení | hotely, restaurace , nákupní
střediska | turistické centra | veřejně přístupné budovy.
Označeno červenou značkou s oranžovou houpačkou.

Vhodné pro soukromé/ domácí prostory.
Patří mezi ně soukromé, domácí a pro vlastní potřebu
zhotovené hřiště u rodinných domů.
Označeno naší značkou se zelenou houpačkou!

Bezpečnostně
testováno
DIN EN 1176

K zajištění řádného a bezpečného provozu v rámci bezpečnostních předpisů musí provozovatel dětského hřiště pravidelně provádět
kontroly všech herních prvků dle normy DIN EN 1176. Věnujte prosím pozornost našim montážním návodům. Nově nainstalované
herní prvky musí být před uvedením do provozu prověřeny zda jsou nainstalovány v souladu s normou EN 1176.
Toto prověření je zajišťováno zásadně ze strany provozovatele.

Bezpečnostně
testováno
DIN EN 71

HREJ SI AKTIVNĚ DOMEČKY

HREJ SI AKTIVNĚ

HREJ SI AKTIVNĚ

DOMEČKY „FILIO“
„KOVÁRNA“

„NATUR“

„ŘEZNICTVÍ“
„PEKAŘSTVÍ“

NATURA
NA
TURA

„NATUR“

HREJ SI AKTIVNĚ DOMEČKY „FILIO“

„PEKAŘSTVÍ“

z akátového dřeva zvou ke skrývání
a objevování, a podporují tak rozvíjení
dětské představivosti.
Ať už řeznictví, pekařství či kovářství
- toto kreativní prostředí zve děti
k vyzkoušení, proměně a vytvoření
jejich dětského světa.
V provedení :
„NATUR“ | „KOVÁRNA“ | „PEKAŘSTVÍ“ &
„ŘEZNICTVÍ“

R 100 včetně
vnitřní lavičky | prodejního pultu| komínu
bez nátěru

R 100 B včetně
krbu | komínu + pytlů s moukou na zadní straně
štítu ''Pekařství''|prodejního pultu | barevné provedení

„ŘEZNICTVÍ“

„KOVÁRNA“

R 100 M včetně
řeznického pultu s pokladnou | prodejního pultu
se stříškou | štítu Řeznictví | barevné provedení

R 100 S včetně
výhně se stříškou | plamenné tyče | komínu
štítu Kovárna | prodejního pultu| barevné provedení

SPIELAKTIV HÄUSER „FILIO“
obj. č.
R 100

název

- velikost ca. 80 x 80 cm
- výška ca. 160 cm (bez podlahy)
- přírodní modřínové a akátové dřevo
- předmontované

Bezpečnostně
testováno
DIN EN 1176

velikost

cena v EUR

HERNÍ DOMEČEK „FILIO“ | „NATUR“

80 x 80 cm | výška ca. 160 cm bez podlahy

1.390,-

R 100 B

HERNÍ DOMEČEK „FILIO“ | „PEKAŘSTVÍ“*

80 x 80 cm | výška ca. 160 cm bez podlahy

2.229,-

R 100 M

HERNÍ DOMEČEK „FILIO“ |

„ŘEZNICTVÍ“*

80 x 80 cm | výška ca. 160 cm bez podlahy

1.950,-

R 100 S

HERNÍ DOMEČEK „FILIO“ |

„KOVÁRNA“*

80 x 80 cm | výška ca. 160 cm bez podlahy

2.850,-

*Zboží na objednávku! Vemte prosím na vědomí delší dodací lhůty.
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HERNÍ VĚŽ

HREJ SI AKTIVNĚ

HREJ SI AKTIVNĚ HERNÍ VĚŽ „FANNY“
NATURA
NA
TURA

Bezpečnostně
testováno
DIN EN 1176

>>
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Ilustrační foto| zobrazeno se skluzavkou G551

Domeček pro aktivní hru z modřínového dřeva nabízí mnoho možností ke hře, šplhání,
klouzání a objevování. Domeček pro děti v jejich velikosti.
Díky přírodnímu vzhledu a charakteru modřínového a akátového dřeva je každý
domeček unikát!

Ilustrační foto

Natřeno zákazníkem

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

<< HREJ SI AKTIVNĚ HERNÍ VĚŽ „FANNY“
z modřínového & akátového dřeva
- sestava včetně žebříku
- velikost 90 x 90 cm
- výška podesty ca. 150 cm
- přírodní modřínové dřevo, neošetřené
- sloupky z přírodních akátových kmenů
- vhodné skluzavky za příplatek:
skluzavka G 551
pro soukromé prostory (str.86)
skluzavka R 405
pro veřejné prostory (str.79)
skluzavka G 509 PE
pro veřejné prostory ( str. 86)

TOP KVALITA !
Sloupky herní věže jsou zhotoveny z broušených
akátových kmenů!
- optimální bezpečnostní stabilita
- vysoká přírodní trvanlivost
- každý kmen je unikátní

HERNÍ VĚŽ

HREJ SI AKTIVNĚ
... PRO VELKÁ

DOBRODRUŽSTVÍ

Bezpečnostně
testováno
DIN EN 1176
Ilustrační foto| zobr. se skluzavkou G551

Natřeno zákazníkem

HREJ SI AKTIVNĚ HERNÍ SESTAVA „FANNY“ =
2 HREJ SI AKTIVNĚ HERNÍ VĚŽE„FANNY“ se spojovacím můstkem
Pomocí spojovacího můstku vytvoříte z jednotlivých věží herní sestavu.
Velikost sestavy je ca. 430 x 90 cm (bez skluzavky), bezpečnostní prostor viz. návod k použití,
2 x herní věž ( obj. č . L200) & 1 x spojovací můstek ( obj. č. L201)
Vhodné skluzavky za příplatek : skluzavka G551 pro soukromé prostory v různých barvách (str.86)
skluzavka R405 pro veřejné prostory (str.79) | skluzavka G509 PE pro veřejné prostory (str.86)
>> Nezapomeňte při montáži skluzavky na nařízení normy EN 1176.

Ilustrační foto| zobr. se skluzavkou G551

Spojovací můstek
K HERNÍ VĚŽI „FANNY“
- délka ca. 170 cm
- šířka ca. 60 cm
- se zábradlím
- včetně montážních šroubů

HREJ SI AKTIVNĚ HERNÍ VĚŽ „FANNY“
obj. č.
L 200

název

velikost

90 x 90 cm,
Herní věž FANNY
(k sestavení)
výška podesty ca. 150 cm

Spojovací můstek k HREJ SI AKTIVNĚ HERNÍ VĚŽI„FANNY“
cena v EUR

obj. č.

849,-

L 201

název
Spojovací můstek
(k sestavení)

velikost
170 x 60 cm

Herní věž FANNY je dodávána rozložená k sestavení. Za příplatek ji lze dodat jako předmontované elementy. V případě dotazů se obraťte na nás.

cena v EUR
199,-
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DOMEČEK HREJ SI AKTIVNĚ

HREJ SI AKTIVNĚ
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DOMEČEK „PASARI“

... ... PRO OBJEVITELE & PRŮKOPNÍKY
HREJ SI AKTIVNĚ DOMEČEK„PASARI“
z akátového dřeva

NATURA
NA
TURA

- obj. č. R 300
- včetně rampy a verandy
- velikost 100 x 160 cm (rozměr včetně verandy)
- předmontovaný základ domku
- výška podesty ca. 60 cm
- přírodní modřínové a akátové dřevo
- vhodné nerezové skluzavky za příplatek
obj. č. R 305

Kovová skluzavka
pro HREJ SI AKTIVNĚ DOMEČEK „PASARI“
- výška podesty 60 cm, délka ca. 140 cm
- materiál: pozinkované bočnice
s nerezovou skluznou plochou
- vnitřní šíře ca. 32 cm, venkovní ca. 38 cm
- se dvěmi bočními upevňovacími přírubami

Natřeno zákazníkem
HREJ SI AKTIVNĚ DOMEČEK „PASARI“ z akátové dřeviny
podporuje touhu po nových zážitcích pohybu a smyslových prožitků

TIP

Zkombinujte HREJ SI AKTIVNĚ DOMEČKY „PASARI“ & „FILIO“
a vytvořte „PRŮKOPNICKOU VESNIČKU“ pro malá dobroudružství.

Natřeno zákazníkem

VHODNÉ PRO
VEŘEJNÉ PROSTORY
Vhodné pro všechna veřejně
dostupná herní místa. Např.
- mateřské školy, školy ,sdružení
- hotely, restaurace
- nákupní střediska
- turistické centra
- veřejně přístupné budovy.

Bezpečnostně
testováno
DIN EN 1176
Včetně barevné květiny | skluzavka R 305 není součástí

HREJ SI AKTIVNĚ DOMEČEK „PASARI“
obj. č.

velikost

cena v EUR

100 x 160 cm (vč. verandy) | výška podesty 60 cm

2.850,-

název

R 300

HERNÍ DOMEČEK„PASARI“*

R 305

Skluzavka z nerezové oceli

délka140 cm | výška podesty 60 cm

*Zboží na objednávku! Vemte prosím na vědomí delší dodací lhůty.

990,-

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

HOUPAČKA & LANOVÁ DRÁHA

HREJ SI AKTIVNĚ

HREJ SI AKTIVNĚ
NATURA
NA
TURA

DVOUHOUPAČKA

Díky přírodnímu tvaru a charakteru
akátových kmenů je každá houpačka unikát.
HREJ SI AKTIVNĚ dvou houpačka může být
využita až čtyřmi dětmi současně, využívajíc
rovnováhy a gravitace.

Bezpečnostně
testováno
DIN EN 1176

HREJ SI AKTIVNĚ DVOUHOUPAČKA
z akátového dřeva
- šířka 4,00 m
- 4x houpací držadla
- 1x zinkovaná stojina 12/12
- 2x gumové zarážky
- bezpečnostně technicky prověřeno :
vhodné pro veřejné prostory

HREJ SI AKTIVNĚ LANOVÁ DRÁHA
Pružinová
brzda

Nerezová kladka

Bezpečnostně
testováno
DIN EN 1176

Startovací kopec výška 70 cm
Navršeno zákazníkem

HREJ SI AKTIVNĚ LANOVÁ DRÁHA

Napínák lana
Nerezová kladka
Pružinovábrzda

vč.
talířové houpačky
Startovací kopec výška 70 cm
Navršeno zákazníkem

20 metrů

Nabrat rychlost - skluz - brzdění >> tyto síly zažijete hravě s lanovkou HREJ SI AKTIVNĚ
Dvacetimetrové délka lanovky udělá z každé jízdy nezapomenutelný zážitek.

HREJ SI AKTIVNĚ DVOUHOUPAČKA

HREJ SI AKTIVNĚ LANOVÁ DRÁHA

obj. č.

šířka

cena v EUR

obj. č.

délka

cena v EUR

R 508

4,00 m

1.890,-

G 499 RS

20 m

3.500,-

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

Napínák lana

- délka 20 m | šířka 4m
- nerezová vodící kladka
- pozinkované nosné lano, Ø 10 mm,délka 25 m
- včetně talířové houpačky s řetězem pozink.
- pružinová brzda 1,5 m nerez
- galvanizované napínací lanové úchyty
na připevnění ke dřevu
- 2 x bočnice z akátového dřeva Ø ca. 12/16 cm,
délka sloupků ca. 4,00 m,
příčný vazník Ø 16/20 cm
- loupané a broušené přírodní kmeny
včetně montážního materiálu
TOP KVALITA Sloupky herní věže
jsou zhotoveny z broušených
akátových kmenů!
- vysoká přírodní trvanlivost
- každý kmen je unikátní
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CHALOUPKA NA MUŘÍ NOŽCE
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HREJ SI AKTIVNĚ

CHALOUPKA NA MUŘÍ NOŽCE „CORVUS“
CHALOUPKA NA MUŘÍ NOŽCE„CORVUS“

NATURA
NA
TURA

z akátového dřeva vytváří kreativní
prostředí pro balancování, lezení
a klouzání. Díky malým i velkým výzvám
podporuje rozvoj kombinatoriky
a motoriky. Zde mohou děti poznávat
samostatně a zvídavě jejich okolní svět.
Herní prvky HREJ SI AKTIVNĚ propůjčují
křídla fantasii, probouzejí zvědavost
a rozvíjí obratnost dětí ve vhodném
prostředí.

HREJ SI AKTIVNĚ
CHALOUPKA NA MUŘÍ NOŽCE „CORVUS“
z akátového dřeva
- obj. č . R 400
- včetně žebříku
- základ chaloupky předmontován
- velikost chaloupky 95 x 110 cm
- velikost platformy 105 x 130 cm
- výška podesty ca. 150 cm
- barevné provedení zeleno/hnědé
- vhodná skluzavka za příplatek obj. č. R 405

Ilustrační foto

HREJ SI AKTIVNĚ HERNÍ SESTAVA „CORVUS“

Bezpečnostně
testováno
DIN EN 1176

2 CHALOUPKY NA MUŘÍ NOŽCE „CORVUS“ se spojovacím můstkem
Se spojovacím můstkem můžete z chaloupek na muří nožce vytvořit herní sestavu.
Velikost sestavy ca. 560 cm x 105 cm včetně skluzné délky skluzavky, bezpečnostní prostor
dle plánu , 2 x domeček na muří nožce (obj. č. R 400)
1 x spojovací můstek (obj. č. R 401), 1 x nerezová skluzavka (obj. č. R 405)
>> Nezapomeňte při montáži skluzavky na nařízení normy EN 1176.

Ilustrační foto

AIlustrační foto

CHALOUPKA NA MUŘÍ NOŽCE & PÍSKOVIŠTĚ

HREJ SI AKTIVNĚ

...NA KŘÍDLECH FANTASIE
Spojovací můstek pro
CHALOUPKU NA MUŘÍ NOŽCE „CORVUS“
- obj. č. R 401
- délka ca. 220 cm
- šířka ca. 50 cm
- se zábradlím
- včetně spojovacího materiálu

Nerezová skluzavka
pro CHALOUPKU NA MUŘÍ NOŽCE
HREJ SI AKTIVNĚ„CORVUS“
- obj. č. R 405
- výška podesty 150 cm, délka ca. 300 cm
- bočnice & skluzná plocha z nerezové oceli
- venkovní šíře ca. 52 cm
- madlo 35 mm v průměru
Ilustrační foto

HREJ SI AKTIVNĚ PÍSKOVIŠTĚ
HREJ SI AKTIVNĚ PÍSKOVIŠTĚ
Z PŘÍRODNÍCH AKÁTOVÝCH PRAŽCŮ

NATURA
NA
TURA

- obj. č. R 480
- vč. 4 rohových sedátek z modřínu, síla 27 mm
- výška pražců z přírodního dřeva ca. 14 cm
- testováno dle DIN EN 1176

Bezpečnostně
testováno
DIN EN 1176

HREJ SI AKTIVNĚ CHALOUPKA NA MUŘÍ NOŽCE „CORVUS“
obj. č.
R 400*

název
Chaloupka na muří
nožce CORVUS

AKČNÍ CENA

velikost

cena v EUR

platforma 105 x 130 cm
výška podesty ca. 150 cm

2.850,1.999,-

Spojovací můstek k CHALOUPCE NA MUŘÍ NOŽCE „CORVUS“
obj. č..
R 401

název
Spojovací můstek

velikost
220 x 50 cm

R 405

název
Nerezová skluzavka

* Do vyprodání zásob

velikost
délka 300 cm
výška podesty 150 cm
Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

- vč. 4 rohových sedátek z modřínu, síla 27 mm
- výška pražců z přírodního dřeva ca. 14 cm
- testováno dle DIN EN 1176

obj. č.

cena v EUR
399,-

Nerezová skluzavka pro CHALOUPKU NA MUŘÍ NOŽCE „CORVUS“
obj. č..

HREJ SI AKTIVNĚ PÍSKOVIŠTĚ
Z PŘÍRODNÍCH AKÁTOVÝCH PRAŽCŮ

cena v EUR
2.350,-

R 480

velikost
300 x 300 cm

cena v EUR
799,-

Vhodný pro všechna veřejně dostupná herní místa.
Např. :
- mateřské školy, školy , sdružení
- hotely, restaurace
- nákupní střediska
- turistické centra
- veřejně přístupné budovy
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PROLÉZAČKA & TEENS LAVICE

HREJ SI AKTIVNĚ

80

PROLÉZAČKA „GRETA“ & TEENS LAVICE „MORITZ“
NATURA
NA
TURA

HREJ SI AKTIVNĚ PROLÉZAČKA „GRETA“
z broušených akátových kmenů
- obj. č. R 470
- velikost bezpečnostního prostoru:
940 x 750 cm
- 2 šplhací sítě
- 1 lano Herkules
- 3 příčná lana
- akátové kmeny 12/16 cm a 16/20 cm
- testováno dle DIN EN 1176

HREJ SI AKTIVNĚ PROLÉZAČKA „GRETA“ & TEENS LAVICE „MORITZ“
z akátového dřeva spolu tvoří kreativní sestavu – nejenom pro balancování a prolézání.
Svou originalitou a robustností zvou prolézačka & teens lavice jednoduše k relaxu !
Pohoda a pokec s kámoši – jakoby akátové kmeny byly " v pravém slova smyslu"
právě pro toto stvořeny! Vyzkoušejte si je!

Bezpečnostně
testováno
DIN EN 1176

NATURA
NA
TURA

HREJ SI AKTIVNĚ TEENS LAVICE „MORITZ“
z broušených akátových kmenů
- obj. č. R 460
- šířka 250 cm, výška ca. 120 m - 170 cm
- 3 příčné kmeny
- 2 sloupky
- akátové kmeny 12/16 cm a 16/20 cm
- testováno dle DIN EN 1176

HREJ SI AKTIVNĚ PROLÉZAČKA „GRETA“
z broušených akátových kmenů

HREJ SI AKTIVNĚ TEENS LAVICE „MORITZ“
z broušených akátových kmenů

- 2 šplhací sítě, 1 lano Herkules, 3 příčná lana
- akátové kmeny 12/16 cm a 16/20 cm
- testováno dle DIN EN 1176

- 3 příčné kmeny, 2 sloupky
- akátové kmeny 12/16 cm a 16/20 cm
- testováno dle DIN EN 1176

obj. č.

velikost

cena v EUR

obj. č.

velikost

cena v EUR

R 470

ca. 630 x 450 cm
výška 150-200 cm

7.950,-

R 460

šířka 250 cm
výška 120-170 cm

950,-

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

TOP KVALITA
Veškeré dřevěné prvky jsou zhotoveny
z akátových broušených kmenů.
Každý herní prvek je díky přírodnímu
růstu akátových kmenů UNIKÁT !
- optimální bezpečnostní stabilita
- vysoká přírodní trvanlivost
- minimální odchylka30% je tolerována
- udané rozměry jsou pouze orientační

AKÁTOVÉ HOUPAČKY NATUR

HREJ SI AKTIVNĚ

HREJ SI AKTIVNĚ AKÁTOVÉ HOUPAČKY NATUR
VHODNÉ PRO VEŘEJNÉ
PROSTORY !

1

NATURA
NA
TURA

Vhodné pro všechna veřejně
dostupná herní místa.
Např. :
- mateřské školy, školy , sdružení
- hotely, restaurace
- nákupní střediska
- turistické centra
- veřejně přístupné budovy

Bezpečnostně
testováno
DIN EN 1176

1

HREJ SI AKTIVNĚ AKÁTOVÉ HOUPAČKY NATUR
- obj. č. G 525 RS
- z přírodních kmenů
- stojiny ø ca. 12-16 cm, příčný vazník ø ca. 16-20 cm
- šířka 4,0 m / výška 2,50 m
- včetně 2 bezpečnostních sedátek s řetězy &
4 nerezových houpacích háků

NATURA
NA
TURA

2
Bezpečnostně
testováno
DIN EN 1176

- obj. č. G 525 RSV
- z přírodních kmenů
- stojiny ø ca. 12-16 cm, příčný vazník ø ca. 16-20 cm
- šířka 4,0 m / výška 2,50 m
- včetně houpacího hnízda ø 1,20 m
s kardanovými závěsy a bezpečnostními řetězy

S ohledem na přírodní růst akátových kmenů
jsou udané rozměry pouze orientační.
Každý použitý kmen je unikát.
Přírodní zakřivení jsou pro tuto dřevinu charkteristická.
Minimální odchylka 30% je tolerována.

VČETNĚ HOUPACÍHO
HNÍZDA EXTRA
VELIKOST ø 1,20 m
1 HREJ SI AKTIVNĚ AKÁTOVÁ DVOUHOUPAČKA NATUR

HREJ SI AKTIVNĚ AKÁTOVÁ HOUPAČKA
NATUR s houpacím hnízdem ø 120 cm

2 HREJ SI AKTIVNĚ AKÁTOVÁ HOUPAČKA S PTAČÍM HNÍZDEM ø 120

obj. č.

šířka

výška

cena v EUR

obj. č.

šířka

výška

cena v EUR

G 525 RS

4,00 m

2,50 m

1.250,-

G 525 RSV

4,00 m

2,50 m

2.690,-

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!
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HOUPAČKY
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PŘÍRODNÍ DĚTSKÉ

HERNÍ PRVKY Z AKÁTOVÉHO DŘEVA

1

NATURA
NA
TURA

Bezpečnostně
testováno
DIN EN 71

2

AKÁTOVÉ HOUPAČKY NATUR
Díky přírodnímu vzhledu
a charakteru akátových kmenů
je každá dětská houpačka a každý

NATURA
NA
TURA

herní prvek unikát.
Přírodně rostlé akátové kmeny,
broušené, stojiny ø 8-12 cm
příčný nosník ø 10-14 cm

NATURA
NA
TURA

1

2

Akátová houpačka G 500 RS

Akátová houpačka G 512 RS
vč. 1 houpacího hnízda „Tim“ obj. č. 2430
vč. 2 houpacích háků obj. č. 2578
nosnost až do 80 kg

včetně 2 houpacích sedátek obj. č. 2417
včetně 4 houpacích háků obj. č. 2578

obj. č.

šířka

výška

cena v EUR

obj. č.

šířka

výška

cena v EUR

G 500 RS

3,00 m

2,10 m

399,-

G 512 RS

3,00 m

2,10 m

429,-

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

HOUPAČKY
83

... HOUPAČKA „LUISA“ Z KAŠTANOVNÍKU
& PÁKOVÁ HOUPAČKA „ROBIN“

NOVĚ

1

NATURA
NA
TURA

Houpačka LUISA z kaštanovníku s žebříkem & podestou
Díky přírodnímu růstu kaštanovníku je každá houpačka unikátní. Mimořádné vlastnosti
kaštanového dřeva ho předurčují pro venkovní použití, protože i bez chemického ošetření
má dobrou odolnost proti povětrnostním vlivům a hnilobě.
Odolnostní třída 2.
Ideální na dětské herní prvky. Vhodné skluzavky najdete na straně 86!

2

2

Bezpečnostně
testováno
DIN EN 71

2

Bezpečnostně
testováno
DIN EN 71

2 Páková houpačka ROBIN

1 Houpačka LUISA G 511 KS z kaštanovníku
s žebříkem & podestou
přírodně zakřivené kmeny z kaštanovníku ø ca. 10-12 cm
vč. 2 houpacích sedátek obj č 2417 | 4 houpacích háků obj č 2578

z přírodně rostlých & broušených akátových kmenů
neobsahuje tlumící gumy

obj. č.

šířka

výška

cena v EUR

obj. č.

G 511 KS

3,70 m

2,00 m

499,-

G 508 R

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

Ø

délka

cena v EUR

10-14 cm

3,00 m

189,-

HOUPAČKY
84

HOUPAČKY SÉRIE

RONDA

HOUPAČKY SÉRIE RONDA
Modelová řada houpaček
pro soukroméprostory
s vysokou stabilitou.
Výběr dřeviny a dětem
nezávadná tlaková impregnace
zaručujedlouhou životnost.
- stojiny: ø 9cm, délka 275 cm
- včetně houpacího prkna s háky &
spojovacího materiálu
- TIM* dřevina, bez chromu

Bezpečnostně
testováno
DIN EN 71

RONDA G 511
ø 10 cm

Houpačka RONDA G 500

ø 10 cm

Houpačka RONDA G 511
vč. 2 houpacích sedátek obj. č. 2414
vč. 4 objímkových houpacích háků obj. č. 2579
včetně žebříku a podesty,
ø 9 cm
vhodné pro skluzavky

vč. 2 houpacích sedátek obj. č. 2414
vč. 4 objímkových houpacích háků obj. č. 2579
ø 9 cm

Při upevnění zemní kotvou
použijte dle návodu 6 kusů.

obj. č.

šířka

výška

cena v EUR

VO

obj. č.

šířka

výška

cena v EUR

VO

G 500

3,00 m

2,09 m

169,-

6

G 511

3,70 m

2,09 m

229,-

4

ALLGÄU EXTRA STABILNÍ

HOUPAČKY SÉRIE ALLGÄU
Tato velmi stabilní modelová řada je koncipována
pro náročné soukromé prostory.
- stojiny ø 12 cm, délka 300 cm
- příčný nosník ø 14 cm
- včetně houpacího prkna s háky
& spojovacího materiálu
-TIM* dřevina, bez chromu

ALLGÄU G 521

ALLGÄU G 520

včetně 2 houpacích sedátek obj. č. 2414
včetně 4 houpacích háků obj. č. 2578
ø 12 cm
s dvojitým žebříkem

ALLGÄU G 522
ø 14 cm

Houpačka ALLGÄU G 521

ø 14 cm

Houpačka ALLGÄU G 520

Bezpečnostně
testováno
DIN EN 71

Skluzavky
&
příslušenství
najdete
na
straně 86!

obj. č.

šířka

výška

cena v EUR

VO

G 520

3,70 m

2,30 m

470,-

3

ø 14 cm

Houpačka ALLGÄU G 522
včetně 2 houpacích sedátek obj. č. 2414
včetně 4 houpacích háků obj. č. 2578

vč. 2 houpacích sedátek obj. č. 2414
vč. 5 houpacích háků obj. č. 2578
vč. šplhacího lana obj. č. 2203
ø 12 cm
s dvojitým žebříkem

ø 12 cm

obj. č.

šířka

výška

cena v EUR

VO

obj. č.

šířka

výška

cena v EUR

VO

G 521

4,68 m

2,30 m

499,-

3

G 522

3,00 m

2,30 m

380,-

3

* TIM = tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

PÍSKOVIŠTĚ
85

Pískoviště LISA
z přírodně rostlých akátových kmenů,
Ø ca. 10-14 cm,
sedátko z modřínu

NATURA
NA
TURA

>>

2

1

Krycí plachta pro pískoviště
LISA G 150 RS

zarolovat a zakrýt

- barva : červená
- materiál PE
- včetně 2 modřínových lišt 26 mm
- UV-stabilní
- velikost pro pískoviště 150 x 150 cm
- voděpropusté
- snadná manipulace - jednoduché
rolování

4

3

>>

3

HERNÍ OÁZY

napínací krycí
plachta

5
Pískoviště G 150 / G 151 / G 152
z přírodního modřínu, stabilní provedení,
drážkový systém, k tomu vhodné krycí plachty
G 150 A - G 152 A

Bezpečnostně
testováno
DIN EN 71

>> Pískoviště WICKIE
sestava z přírodního modřínu
včetně:
- poklopu, který slouží současně i jako lavička
- skladovacího boxu s víkem
- vlajky

NATURA
NA
TURA

4 Krycí plachta pro pískoviště G 150 / G 151 / G 152

1 Pískoviště LISA
obj. č.
G 150 RS

červená barva | 100 % PE s pružným krajem, k jednoduchému nasazení

velikost
150 x 150 cm

cena v EUR
179,-

2 Krycí plachta pro pískoviště LISA G 150 RS
G 150 RSA

150 x 150 cm

45,50

3 Pískoviště G 150 / G 151 / G 152
obj. č.
G 150

velikost
125 x 125 cm

G 150 A

cena v EUR
64,50

G 151

150 x 150 cm

79,-

200 x 200 cm

99,-

velikost
125 x 125 cm

cena v EUR
29,90

G 151 A

150 x 150 cm

35,90

G 152 A

200 x 200 cm

49,90

velikost

cena v EUR

5 Pískoviště WICKIE*
obj. č.

G 152
* Do vyprodání zásob

obj. č.

G 181

85 x 175 cm

169,-

HERNÍ PRVKY - PŘÍSLUŠENSTVÍ
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HERNÍ PRVKY - PŘÍSLUŠENSTVÍ
HDPE vlnitá plastová skluzavka
výška podesty 1,50 m
skluzná délka ca. 3,00 m, 50 cm šířka
G 551 R
(červená)

obj. č.

G 551 G
(žlutá)

PE skluzavka | výška podesty 150 m
skluzná délka ca. 2,70 m | vnitřní šířka 40 cm,
venkovní šířka ca. 50 cm

G 551 B
(modrá)

G 551 HG
(světle zelená)

obj. č. G 509 PE
Tip: vhodné k herním věžím Fanny obj. č. L 200. Nezapomeňte prosím
při upevnění skluzavky k herním prvkům dbát pokynů normy DIN EN 1176

Pro
VEŘEJNÉ
PROSTORY!
TÜV testováno dle
DIN EN 1176

Pro SOUKROMÉ
PROSTORY!
129,- EUR

1.250,- EUR

VE 5
Bezpečnostní houpací sedátko

Houpací sedátko s lany

obj. č. 2415

Houpací sedátko s lany

Dřevěná dětská houpačka

Plastová dětská houpačka

obj. č. 2414

obj. č. 2417

obj. č. 2424

obj. č. 2425

19,90 EUR

19,90 EUR

39,- EUR

34,90 EUR

- délka řetězů 2,00 m

TÜV testováno dle DIN EN 1176
VEŘEJNÉ PROSTORY

89,- EUR
Plastová dětská houpačka TRIX

Talířová houpačka

obj. č. 2427

obj. č. 2428

Houpací hnízdo*

Houpací hnízdo TIM

Dřevěná hrazda s kruhy

obj. č. 2430

obj. č. BR 2480

obj. č. 2429

- bestehend aus
3 Teilen
- wächst mit
dem Kind mit vom Babysitz bis
zum normalen
Schaukelbrett
- EXTRA STABIL
- für den privaten Bereich, Ø 108 cm
- passend zu unseren Schaukeln Ronda
und Allgäu, inkl. Befestigungshaken

39,50 EUR

19,90 EUR

- Ø 98 cm
- wasserabweisendes PE-Gewebe

199,- EUR

79,- EUR

24,90 EUR

Nerezové houpací háky | pár

Sada houpačkových objímek ø 10 cm

Houpací hák, jednotlivý ø 14 cm

Zemní kotva

obj. č. 2416

obj. č. 2579

obj. č. 2578

obj. č. BR 83010

- M 12 x 220 mm

- bezpečnostně technicky testováno
jako zajištění houpaček RONDA G511
- stojiny houpačky upevnit dle návodu

TÜV testováno dle DIN EN 1176
VEŘEJNÉ PROSTORY

71,50 EUR

10,45 EUR/pár

6,50 EUR/ks

9,14 EUR/ks

Hrazdová tyč
červená 90 cm | zelená 125 cm

Horolezecké chyty - barevné

Volant
(včetně vrutů)

Dalekohled
(včetně vrutů)

Provazový
žebřík

Šplhací lano
délka 2,00 m

obj. č. G 496

obj. č. G 494

obj. č. 2207

obj. č. 2203

obj. č. G483/ G484

obj. č. 2481

19,- EUR

31,90 EUR

34,90 EUR

25,50 EUR | 32,- EUR

32,- EUR

ø ca. 30 cm
16,50 EUR
* Do vyprodání zásob

DĚLÍCÍ STĚNY
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DĚLÍCÍ STĚNY

PŘEHLED DĚLÍCÍCH STĚN
88

S. 90

RHOMBUS I

obj. č.
EUR
šířka x výška

S. 93

lišty 28/55 mm, sibiřský modřín, neošetřený

300400
199,180 x 180

300401
145,90 x 180

300405
249,180 x 180

300407
149,90 x 180

300408
149,90 x 180

300409
159,180 x 90

300401 PS
595,90 x 180

RHOMBUS II

lišty 28/55 mm, sibiřský modřín,
neošetřený

300400
199,180 x 180

obj. č.
EUR
šířka x výška

300409
159,90 x 180

NEU

S. 94

AMBIENTE

obj. č.
EUR
šířka x výška

S. 95

VARIO

rámy 45/65 mm, sibiřský modřín

300501
249,180 x 180

300503
185,90 x 180

300505
189,90 x 180

300500
259,180 x 180

300502
195,90 x 180

300504
199,90 x 180

300503 PS
595,90 x 180

300502 PS
595,90 x 180

designové rámy 45/65 mm, sibiřský modřín, neošetřený

Doporučení : první nátěr dělících stěn
proveďte základním olejem
obj. č.
EUR
šířka x výška

S. 96

300201
169,180 x 180

300203
149,120 x 180

RHOMBUS AKÁT

obj. č.
EUR
šířka x výška

300400 R
480,180 x 180

300204
129,90 x 180

300205
119,60 x 180

300206
129,60 x 210

rhombusové lišty 23/56 mm, neošetřený akát

300401 R
299,90 x 180

300208
129,90x180/90

S. 97

obj. č.
EUR
šířka x výška

VRBOVÉ DĚLÍCÍ STĚNY ''SALIX“

101100
89,180 x 180

101101
69,120 x 180

101102
49,90 x 180

PŘEHLED DĚLÍCÍCH STĚN
TERRASSA PLUS TIM*

OBLOUKOVÉ STĚNY TIM*

rámy 44/65 mm, nerezové spoje

obj. č.
EUR
šířka x výška

100100
79,-

100101
75,-

100102
70,-

100103
65,-

100104
65,-

100105
90,-

100107
65,-

100106
75,-

100140
55,-

179 x 179

149 x 179

119 x 179

89 x 179

59 x 210

179 x 179

89 x 179

179 x 149

89 x 149

FORMULA

100126
109,179 x 179

rámy 44/65 mm, nerezové spony, TIM*, lišty 12/30 mm, mřížka raster 6 x 6 cm

89

179

159

S. 99

179
159

210
179
149
89

S. 98

obj. č.
EUR
šířka x výška

G 815
99,90
179 x 179

G 819
89,179 x 179

G 818
88,149 x 179

Zobrazeny dělící stěny RHOMBUS AKÁT str. 96

G 817
81,50
119 x 179

G 816
80,89 x 179

G 813
65,59 x 179

G 814
75,89 x 179

* TIM= tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu

89

DĚLÍCÍ STĚNY - RHOMBUS
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RHOMBUS MODŘÍN
RHOMBUS | MODŘÍN 300400
- rhombusové ( kosodélnikové ) lišty 28/55 mm
- předmontované elementy
- nerezové spoje
- možno osadit nerezovými lištami (i vícekrát v elementu)

NATURA
NA
TURA

RHOMBUS

Vstupní branky s hliníkovým rámem, včetně
výplně, zámku, kliky a pantů, bez cylindr. vložky

rhombusové ( kosodélnikové ) lišty 28/55 mm, přírodní sibiřský modřín
předmontované elementy, nerezové spoje

Vstupní branky najdete také na str. 100!
Tor

obj. č.

300400

300401

300405

300407

300408

300409

300401 PS

EUR

199,-

145,-

249,-

149,-

149,-

159,-

595,-

šířka x výška

180 x 180

90 x 180

180 x 180

90 x 180

90 x 180

180 x 90

90 x 180

VO

12

12

12

12

12

12

-

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

DĚLÍCÍ STĚNY - RHOMBUS
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>>

RHOMBUSOVÉ ELEMENTY 300405 / 300401 přírodní

Doporučení : první nátěr
proveďte základním olejem
RHOMBUS

Příslušenství
Rhombusové lišty
28/68 mm, sib. modřín

LR 2868

obj. č.
EUR
délka

Jednotlivé rhombusové lišty
28/55 mm, sib. modřín
>> vhodné pro dělící stěny
série 300400

LR 2845

3,15/bm
4,00 m*

* Délky dle dostupnosti

5,10 m*

2,80/bm
6,00 m*

3,00 m*

4,00 m*

5,10 m*

Nerezové krycí lišty

300400E

300401E

29,90

19,90

180 cm

90 cm

DĚLÍCÍ STĚNY- RHOMBUS
92

>>

RHOMBUS MODŘÍN

RHOMBUSOVÝ ELEMENT 300400 natřeno zákazníkem

NATURA
NA
TURA

Doporučení : první nátěr
proveďte základním olejem

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

DĚLÍCÍ STĚNY - RHOMBUS
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>>

RHOMBUSOVÝ ELEMENT300400 přírodní

RHOMBUS

rhombusové ( kosodélnikové ) lišty 28/55 mm, přírodní sibiřský modřín
předmontované elementy, nerezové spoje
Nerezové krycí lišty

obj. č.

300400

300409

300400 SE

300401 SE

EUR

199,-

159,-

34,90

29,90

šířka x výška

180 x 180

90 x 180

délka 180 cm

délka 90 cm

VO

12

12

DĚLÍCÍ STĚNY - AMBIENTE
94

NATURA
NA
TURA

AMBIENTE

AMBIENTE

- špičková kvalita
- šířka rámu 45/65 mm
- pero-drážkové lamely
- neprůhledné, neprodyšné

Program dělících stěn ze sibiřského modřínu

>> Ideální spojení neprůhlednosti a neprodyšnosti !

>>

natřeno zákazníkem

AMBIENTE

v kombinaci s VARIO mřížkou 300206

rámy 45/65 mm, sibiřský modřín

Vezměte prosím na vědomí typické
vlastnosti dřeva (smršťování), viz. str 118!

Branka

Branka

obj. č.

300501

300503

300505

300500

300502

300504

300503 PS

300502 PS

EUR

249,-

185,-

189,-

259,-

195,-

199,-

595,-

595,-

šířka x výška

180 x 180

90 x 180

90 x 180

180 x 180

90 x 180

90 x 180

90 x 180

90 x 180

VO

12

12

12

12

12

12

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

Vstupní brány
s hliníkovým rámem
včetně výplně,
zámku, kliky
a závěsů
bez cyl. vložky

Vstupní branky
také na str. 100

>>

DĚLÍCÍ STĚNY- VARIO
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MŘÍŽKY VARIO

Doporučení : první nátěr
proveďte základním olejem
VARIO mřížka ze sibiřského modřínu
mřížky s designovým rámem 45/65 mm pro vysokou životnost
- rám 45/65 mm
- lišty 15/30 mm
- rastr mřížky 8 cm
- trvanlivé modřínové dřevo, neošetřené.

>> VARIO je přizpůsobeno k dělícím stěnám
série AMBIENTE

(více k dřevinám na stranách 5 / 118!

VARIO

designové rámy 45/65 mm, sibiřský modřín, přírodní

90

NATURA
NA
TURA
obj. č.

300201

300203

300204

300205

300206

EUR

169,-

149,-

129,-

119,-

129,-

300208
129,-

šířka x výška

180 x 180

120 x 180

90 x 180

60 x 180

60 x 210

90 x 180/90

VO

12

12

12

12

12

12

DĚLÍCÍ STĚNY - NATURA AKÁT
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RHOMBUS AKÁT

NATURA
NA
TURA

Ilustrační foto

RHOMBUS AKÁT
- rhombusové lišty 23 mm síla
- předmontované elementy
- nerezové spoje
- trvanlivé akátové dřevo,
přírodní
(více k dřevinám na stranách
5 / 118!)

>>

Doporučujeme : první nátěr
provést základním olejem
RHOMBUS ROBINIE

rhombusové lišty 23/56 mm,
přírodní akátové dřevo, předmontované elementy, nerezové spoje

Akátové
sloupky
najdete
na straně 112!

180

Jednotlivé rhombusové lišty
23/56 mm
Nerezové krycí lišty
skladová délka 6 m

obj. č.

300400 R

300401 R

obj. č.

R 2250

300400 RE

300401 RE

EUR

480,-

299,-

EUR

6,50/m

29,90

19,90

šířka x výška

180 x 180

90 x 180

šířka x výška

rozměr 23/56 mm

180 cm

90 cm

cena za bm lišty

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

VRBOVÉ DĚLÍCÍ STĚNY - SALIX
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VRBOVÉ DĚLÍCÍ STĚNY

WeidenSichtschutz
„SALIX“

VRBOVÉ DĚLÍCÍ STĚNY - „SALIX“
- olejované, neloupané vrbové proutí
- borovicové rámy 25 x 45 mm, lazurované
- příčné výztuhy 20 mm

Přírodní dělící stěna ''SALIX''
z olejovaného, neloupaného vrbového
proutí odradí zvědavé pohledy.
Díky bočním rámům z lazurovaného
borovicového dřeva můžete dělící stěnu
přišroubovat přímo ke sloupku.
Tip: Vhodné sloupky a spojovací materiál
najdete na straně 112!
VRBOVÉ DĚLÍCÍ STĚNY „SALIX“

obj. č.

101100

101101

101102

EUR

89,-

69,-

49,-

šířka x výška

180 x 180

120 x 180

90 x 180

VO

25

25

25

DĚLÍCÍ STĚNY - TERRASSA PLUS
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TERRASSA PLUS

Sloupky 9/9 cm,
TIM zelené,
najdete na straně 112!

TERRASSA PLUS TIM*
Program se zaoblenými rohovými spoji
a širokými rámy v TOP kvalitě
- 2x lamely s nerezovými spoji, žádné rezivění
- široké rámy 44/65 mm
- zaoblené rohové spoje
- drážkované lamely 8 x 92 mm
- pěkný celkový vzhled
- tlakově impregnovaný jehličnan

natřeno zákazníkem

TERRASSA PLUS TIM*

OBLOUKOVÉ STĚNY TIM*

rámy 44/65 mm, nerezové spoje

rámy 44/65 mm, nerezové spoje

179
159

210
179
149
89

výška 1,49 m

100100

100101

100102

100103

100104

100105

100107

100106

100140

100126

EUR

79,-

75,-

70,-

65,-

65,-

90,-

65,-

75,-

55,-

109,-

šířka x výška

179 x 179

149 x 179

119 x 179

89 x 179

59 x 210

179 x 179

89 x 179

179 x 149

89 x 149

179 x 179/159

VO

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

obj. č.

* TIM = tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

DĚLÍCÍ STĚNY - FORMULA
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FORMULA
FORMULA
Mřížky vhodné k sérii Terrassa
- široké rámy 44/65 mm
- zaoblené rohové spoje
- rastr mřížky 6 x 6 cm pro celkový pěkný vzhled
- tlakově impregnovaný jehličnan

KVALITA ZA DOBROU
CENU
Se širokým
designovým rámem!

FORMULA >>
zkombinovaná
s TERRASSOU PLUS
* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

FORMULA

89

179

159

rámy 44/65 mm, nerezové spony, TIM*, lišty 12/30 mm, rastr mřížky 6 x 6 cm

obj. č.

G 815

G 819

G 818

G 817

G 816

G 813

G 814

EUR

99,90

89,-

88,-

81,50

80,-

65,-

75,-

šířka x výška

179 x 179

179 x 179

149 x 179

119 x 179

89 x 179

59 x 179

89 x 179

VO

24

24

24

24

24

24

24

* TIM = tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu

DĚLÍCÍ STĚNY - VSTUPNÍ BRANKY
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VSTUPNÍ BRANKY

Zobrazeno s hliníkovými krycími lištami ALUBLPS - viz. příslušenství

>>

>>

Vstupní branka 300401PS

Vstupní branka 300502 dvoukřídlá

Zobrazeno s hliníkovými krycími lištami ALUBLPS - viz. příslušenství

Cylindrické vložky & hliníkové krycí lišty

Vstupní branky k sériím
AMBIENTE, FORTE, TERRASSA & RHOMBUS
Vstupní prostor reprezentuje Váš dům a zahradu.
Náš program vstupních bran spojí přirozeným způsobem Váš dům
a zahradu. Branky jsou vyrobeny se stabilním hliníkovým rámem
(nekroutivým) a příslušnou klikou a zámkem !

obj. č.

velikost

EUR

300003

85/30 mm

70,-

75/30 mm

65,-

hliníkové lišty (2 kusy)

39,90

300002

Hliníkový zámek

ALUBLPS

>>

se zarážkou pro vstupní branky

vhodné pro branku 300401 PS
vhodné pro branky G 3 PS
300502 PS / 300503 PS
krycí lišty pro jednokřídlou branku

<< Vstupní branka
300401PS s hliníkovým
rámem & stavitelnými závěsy

Vstupní branka modřín >>
G 300503 PS
s hliníkovým rámem

Se stabilním hliníkovým
rámem a zámkem

A=97,5 - 98 cm
9

9
9

9

Dělící stěna
Hliníkový rám

Zobr. otevírání pravé

Zobrazeno s hliníkovými krycími lištami ALUBLPS - viz. příslušenství

stupní branky a příslušenství
obj. č.
název

G 3 PS
vstupní branka s hliníkovým
rámem, včetně výplně, zámku,
kliky a závěsů (cylindrickou
vložku nutno objednat zvlášť)

300502 PS
vstupní branka Ambiente,
sib. modřín s hliníkovým
rámem, včetně výplně, zámku,
kliky a závěsů (cylindrickou
vložku nutno objednat zvlášť)

300503 PS
vstupní branka Ambiente,
sib. modřín s hliníkovým
rámem, včetně výplně, zámku,
kliky a závěsů (cylindrickou
vložku nutno objednat zvlášť)

300401 PS
vstupní branka Rhombus,
sib. modřín s hliníkovým
rámem, včetně výplně, zámku,
kliky a závěsů (cylindrickou
vložku nutno objednat zvlášť)

EUR

550,-

595,-

595,-

595,-

šířka x výška

90 x 179

90 x 180

90 x 180

90 x 180

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

PROTIHLUKOVÉ STĚNY
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PROTIHLUKOVÉ STĚNY

POHLEDOVÁ- & PROTIHLUKOVÁ OCHRANA
102

KS-UnitProtect
POHLEDOVÁ- & PROTIHLUKOVÁ OCHRANA NOVĚ

B3

Vzduchová
neprůzvučnost
DIN EN 17932:2013

KS-UnitProtect náš nově vyvinutý ochranný prvek proti hluku –
kombinuje nejvyšší zvukovou ochranu s individuální vizuální ochranou.

KS-UnitProtect
Dělící stěna s protihlukovou ochranou?
K tomuto účelu slouží právě naše elementy
Prefabrikované stěny KS-UnitProtect jsou velikostně
uzpůsobené našim standartním rozměrům dělících stěn
Základ protihlukových stěn tvoří souvislá vrstva
bitumenové hydrofóbní dřevovláknité desky,
o hustotě 260kg/m3.
Na tyto protihlukové prvky lze v základě namontovat
jakoukoliv Vaši oblíbenou dělící stěnu. Použít lze dělící
stěny z naší série RHOMBUS a AMBIENTE, ze sibiřského
modřínu, AKÁTOVOU sérii RHOMBUS či stejně tak dělící
stěny ze série TERRASSA PLUS.
Z technického hlediska se dosáhne nejlepších zvukově
izolačních parametrů, když na stranu protihlukové
absorbce použijeme rhombusové dělící stěny
( se vzduchovými mezerami) a na zadní stranu plný
element, jako jsou naše dělící stěny z naší série Ambiente
nebo krycí element BODEN DECKEL v modřínovém
provedení.
Bez ohledu na to, zda používáte dělící stěnu s dvojitou
izolací nebo z hliníku, lze flexibilní systém
KS Unit Protect použít pro téměř všechny velikosti.
(Nezapomeňte zohlednit požadavky na ochranu
před povětrnostními vlivy).
Vzduchová neprůzvučnost testována dle DIN EN 1793-2:2013
Vzduchová neprůzvučnost byla testována Institutem pro stavební
fyziku (IBP) ve Frauenhoferu dle normy DIN EN 1793-2:2013
(viz. ZTV-Lsw06) a zařazerna do skupiny B3.
Protokol č. P-BA 288/2019

vzduchové neprůzvučnosti
>> Hodnota
DLR = 27 dB ( B3 )

Tabulka hodnot vzduchové neprůzvučnosti dle DIN EN 1793-2:2013
B1= < 15 dB | B2= 15-24 dB | B3= 25-34 dB | B4= > 34 dB

POHLEDOVÁ- & PROTIHLUKOVÁ OCHRANA
každá strana může být osazena individuálně
například : Terrassa Plus & svislé modřínové obložení

prefabrikované stěny KS-Unit Protect
konstrukce s dvojitými sloupky

upevněte vybranou dělící stěnu
na obrázku : modřínový RHOMBUS

každá strana může být osazena individuálně
například : Terrassa Plus & svislé modřínové obložení

KS-UnitProtect

... dobré řešení pro každého !

hliníková krycí lišta

Doporučené usazení
pomocí KSUPF 100
sloupek
betonový
obrubník

Vzpěra sloupku
žárově zinkovaná, vč. šroubů
Rozměr:
8 x 80 x 1000 mm

Hliníková
krycí lišta

KSUPF 100

obj. č.

KSUPF 100

název

pro KSUP 180

EUR/ks

69,-

základ

KS-UnitProtect
prefabrikované protihlukové stěny, spojeno nerezovými
sponami, včetně hliníkové krycí lišty

Alublechabdeckung
Diese Abdeckung schützt den montierten Sichtschutz und die
Pfosten. Exakter Zuschnitt ist bei der schrägen Variante erforderlich. Schrauben zur Befestigung bauseits.
obj. č.

KSUP 180

KSUP 90

KSUP 90 S*

obj. č.

KSUPA 200

KSUPA 110

KSUPA 160

EUR

199,-

145,-

149,-

Beschreibung

pro KSUP 180

šířka x výška

180 x 180 cm

90 x 180 cm

90 x 180 cm

EUR

69,-

49,-

55,-

délka

200 cm

110 cm

160 cm

* není vhodné pro dělící stěnu Terrassa Plus 100107

pro KSUP 90 pro KSUP 90 S

Ochrana před povětrnostními vlivy:
Pro spoje je výhodnější vodorovné obložení dělících stěn. Ochrana před povětrnostními vlivy je zajištěna, pokud je šířka mezery bf <20 mm a krycí šířka obložení
trojnásobná než šířka mezery (3 * bf). Pro svislé dřevěné obložení by měla být zvolena mezera bf <4 mm. Jsou-li jednotlivé prkna použita jako pohledová ochrana,
musí být tloušťka [d] obložení nejméně 20 mm. Šířka obložení se volí min. 4d (80 mm) a max. 7d (přibližně 140 mm).
Více k dřevinám na stranách 5 & 118!
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ODRAZIVÉ PROTIHLUKOVÉ STĚNY

B3

Vzduchová
neprůzvučnost

DIN EN 1793-2

Odrazivé protihlukové stěny KÜBLER
Odrazivé stěny mohou být většinou používány ve veřejném,
nebo soukromém sektor za předpokladu, že reflexe neruší souseda.
Jsou cenově dostupnou alternativou k nákladným absorbčním stěnám.
Díky odrazivým protihlukovým stěnám tak můžete například jednotlivé
domy nebo Váš zahradní prostor a venkovní prostory mateřských škol
ochránit před hlukem z průmyslových zón.
Přitom se mohou chráněné prostory nacházet v bezprostřední blízkosti
ochranné stěny, kde je snížení hluku obzvláště dobré.

Hoblované díly
40 mm
dvojitá drážka

Hoblované díly (40mm) jsou opatřeny
dvojitou pero - drážkou. Při montáži přímo
na místě se tyto díly zasunují a upevňují
do drážkovaných dřevěnýchsloupků
( možno zvolit i zinkované ocelové nosníky).
Veškeré dřevené díly jsou tlakově
impregnované, bez užití chromu.

Drážkovaný sloupek 9/9, TIM*
V délkách 150, 190, 210 | upevnění pomocí H konzol obj. č. 300 H9

2,2 cm

obj. č.

cena v EUR/bm

20310 LSW

16,-

B3

Vzduchová
neprůzvučnost
DIN EN 17932:2013

Vzduchová neprůzvučnost testována dle DIN EN 1793-2:2013
Vzduchová neprůzvučnost byla testována Institutem pro stavební
fyziku (IBP) ve Frauenhoferu dle normy DIN EN 1793-2:2013
(viz. ZTV-Lsw06) a zařazerna do skupiny B3. Protokol č. P-BA 279/2015

>> Hodnota vzduchové neprůzvučnosti DLR = 28 dB ( B3 )
Tabulka hodnot vzduchové neprůzvučnosti dle DIN EN 1793-2:2013
B1= < 15 dB | B2= 15-24 dB | B3= 25-34 dB | B4= > 34 dB

Krycí profil, TIM*

Koncový sloupek 9/9TIM* Řešení rohu:
2x koncový sloupek

obj. č.

cena v EUR/ks

20345 LSW

16,-

9,-

Krytka sloupku - pyramida,TIM*

Hoblované díly 40 mm, TIM*, dvojitá drážka
10 cm

obj. č.

cena v EUR/bm

20310 ELSW

12 cm

40 x 115 mm
v délkách 1,50 m / 2,o m

obj. č.

délky

cena v EUR/ks

Bohlen 40/150

150 cm

12,90

obj. č.

cena v EUR/ks

VO

Bohlen 40/200

200 cm

17,-

A 10

9,50

50

* TIM = tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

ODRAZIVÉ PROTIHLUKOVÉ STĚNY
Doporučení : první nátěr
proveďte základním olejem

KRYCÍ " BODEN-DECKEL" ELEMENT

Ilustrační foto

Ilustrační foto

BODEN-DECKEL ELEMENT 300300
Krycí "Boden - Deckel" element má vedle
100% ochranného účinku také protihlukovou
funkci.
Zhotoven z řezaného modřínového řeziva.
U vysoko absobčních protihlukových stěn KR1
(strana 106) slouží stejná konstrukce
jako zadní strana ZTV LSW testovaných
protihlukových stěn.
Díky zhotovení na zakázku lze elementy
připůsobit požadavkům pozemku.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

BODEN-DECKEL ELEMENT
Sestava obsahuje:
hranoly, spodní prkna : 20/100 řezané, 2-stranná fáze,
krycí prkna: 20/70 řezané, 2-stranná fáze, nerezové vruty

300301

300307

169,-

129,-

139,-

délka

180 x 180

90 x 180

90 x 180

Krycí lišta

obj. č.

vzhledově odpovídající krycí lišta
a ochrana dřeva vhodná
pro Boden-Deckel-elementy ,
přesné vykrácení provede zákazník
300300 D

>>

300300

EUR

ca. 40 mm

obj. č.

ca. 100 mm

300301 D

300307 D

EUR

30,-

15,-

20,-

délka

200 cm

100 cm

130 cm

MODŘÍNOVÁ krycí lišta 300300D
vzhledově odpovídající krycí lišta
a ochrana dřeva vhodná
pro Boden-Deckel-elementy
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PROTIHLUKOVÁ STĚNA KR1
Protihlukové stěny od Kübler Holz
Ochrana proti hluku je jeden ze základních úkolů budoucnosti
v životním prostředí.
Hluk je považován nejen za nepříjemný podružný následek
stále vzrůstající automobilové dopravy, ale především je
klasifikován jako vážné zdravotní riziko.Proto jsou v dnešní době
kladeny vysoké požadavky na výstavbu proti hlukových stěn :
účinnost z hlediska absorbce hluku, ekonomická efektivita
a v neposlední řadě harmonické začlenění do živé přírody.

Protihluková stěna KÜBLER KR1

Protihluková stěna KÜBLER IDEAL

Protihluková stěna KÜBLER KR1 je oboustranná, vysoce absorbujícíkonstrukce. Zvuko-těsnící strana je tvořena z 6 cm silné kulatiny.
Ve středu vnitřní konstrukce je speciální černě kašírovaná izolace.
Zadní strana je obložena překrývajícími se díly (Boden-Deckel systém).
Na upevnění dřevěných částí jsou použity výlučně nerezové hřebíky
a vruty.
Plošná hmotnost 46,75 kg/m2.

Protihluková stěna KÜBLER IDEAL je obzvláště vhodná do krajinných
oblastí. Zvuko-těsnící strana je tvořena šikmo usazenými dřevěnými
lamelami.
Díky této konstrukci dosahujeme nejen vynikající absorbční schopnosti
od 9 dB, ale i optimální konstruktivní ochrannu dřeva. Zadní strana je
tvořena perodrážkovým obložením a dosahuje dle testů vzduchové
prostupnosti hodnoty od 25 dB.
Plošná hmotnost 30,3 kg/m 2

Zvuková stěna byla testována Frauenhoferským institutem
a klasifikována jako vysoce absorbční ( 9dB) (podle ZTV LSW 88).
Cena na vyžádání.

Na upevnění dřevěných částí jsou použity výlučně nerezové hřebíky
a vruty (testováno dle ZTW LSW 81).
Překlasifikace na ZTV LSW 88 je provedena.
Cena na vyžádání.

Průřez stěnou IDEAL

Průřez stěnou KR 1
absorpční strana

izolační vrstva
100 kg/m3
kulatina

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

kulatina

dřevěné lamely

izolační vrstva
100 kg/m3

Boden-Deckel
obložení

absorpční strana

dřevěný hranol

hranol

cementotřísková
deska

dřevěné lamely

absorpční strana

cementotřísková
deska

izolační vrstva100 kg/m3
absorpční strana

Boden-Deckel
obložení

uchycení lamel

dřevěný hranol
pero-drážková
prkna

izolační vrstva
100 kg/m3

AKÁTOVÉ
ROBINIENSTÄMME
KMENY
107

AKÁTOVÉ DŘEVO
VE SVÉ ROZMANITOSTI

AKÁTOVÉ KMENY
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Doporučení : první nátěr
proveďte základním olejem

AKÁTOVÉ KMENY & -DŘEVO
AKÁT – dřevina neomezených
možností, mnoha fantazií
a nejlepších vlastností pro venkovní
prostory !

NATURA
NA
TURA

Máte zájem o náš herní hrad či jiné
možnosti ?
Zeptejte se nás - rádi pro Vás
připravíme naší nabídku!

Osazení terasy z akátových kmenů

Akátové přírodní pražce
jako ohraničení a schody

Akátové kmeny loupané a broušené
Přírozený tvar a vlastnosti loupaných akátových kmenů nabízí velmi originální
a přírodní možnosti využití. Mnohostranné využití vychází z individuálních
vlastností přírodních kmenů – každý kmen je unikát.
Při použití akátového dřeva můžete na základě jeho vysoké trvanlivosti
upustit od chemické ochrany dřeva.
Délky: 0,5** / 1,0** / 1,5** / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 m
Délky přesahující 5 m na poptání (max. 12 m) / délky dle dostupnosti

Akátové přírodní pražce

NATURA
NA
TURA

Akátové přírodní pražce*

Akátové kmeny loupané & broušené
obj. č.

průměr

EUR/bm do 3,0 m

obj. č.

EUR/bm | 4,0/5,0 m

RS 206812

8-12 cm

15,-

RS 206812 L

19,-

RS 2061216

12-16 cm

21,50

RS 2061216 L

29,50

RS 2061620

16-20 cm

34,50

RS 2061620 L

43,50

- surové, zakřivené, přírodně rostlé
- 2 hrany řezané
- zakulacené boční strany broušené

obj. č.

síla

délka

EUR/
ks

RS 2062025

20-25 cm

57,-

RS 2062025 L

67,-

RS 2062530**

25-30 cm

83,-

RS 2062530 L**

98,-

RSM 2061620250 14 cm

250 cm

99,-

RS 2063035**

30-35 cm

125,-

RS 2063035 L**

145,-

RSM 2061620300 14 cm 300 cm

119,-

* Věnujte pozornost vlastnostem na str. 5 / 118! Omezená dostupnost.

RSM 2061620200 14 cm 200 cm

** Zhotovení na zakázku.

79,50

AKÁTOVÉ KMENY
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KVALITNÍ , SPOLEHLIVÉ A ... SE SPOUSTOU FANTASIE
NATURA
NA
TURA

Stromový dům „Akátový domov“ v Tripsdrillu

Hrazdy

Balanční kladina

Houpačka

>>

>>

Doporučení : první nátěr
proveďte základním olejem

Akátový kůl čtyřhranný
s rančerským plotem

Loupané akátové kůly
s kaštanovými půlkůly

Řezané akátové kůly, hrany & čelo fázované

Loupané akátové kůly *
průměr

obj. č.

délka

EUR/ks

obj. č.

rozměr

délka

EUR/ks

7-10 cm

R 204810125

125 cm

6,90

R 20366100

6/6 cm

100 cm

6,20

R 204810150

150 cm

8,20

R 20366125

6/6 cm

125 cm

7,90

R 204810200

200 cm

11,-

R 20366150

6/6 cm

150 cm

10,90

R 204810250

250 cm

13,70

R 20366200

6/6 cm

200 cm

14,25

R 20388250

8/8 cm

250 cm

32,-

10-14 cm

R 2041014250

250 cm

24,90

R 2041014300

300 cm

29,50

* Věnujte pozornost vlastnostem na str. 5 / 118! Omezená dostupnost.

AKÁTOVÉ KMENY
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PŘÍKLADY VYUŽITÍ
Využijte trvanlivosti akátového dřeva
při výstavbě Vaší zahrady!
Akát je nejtvrdší a nejtrvanlivější
evropská dřevina ( odolnostní třída 1).
Akátové dřevo je těžké a tvrdé,
s odpovídajícími pevnostními hodnotami,
které jasně přesahují hodnoty ostatních
dřevin (např. dubu, kaštanu).
Vyznačuje se velmi vysokou
houževnatostí a pružností.
Vysoce kvalitní vlastnosti AKÁTU
ho činní spolehlivou dřevinou
při venkovním použití pro :
ZAHRADNÍ NÁBYTEK | PLOTY |
DĚLÍCÍ STĚNY | TERASOVÁ PRKNA |
HERNÍ PRVKY & A MNOHO DALŠÍHO
Pavilon se stínící plachtou

Přírodní akátové pražce jako
palisádová stěna

Přírodní akátové pražce jako
palisádová stěna

Přírodní akátové pražce jako
ohraničení záhonu

Zahradní plot

Můstek

Přírodní akátové pražce jako
sloupky k dělícím stěnám

Akátové pískoviště G 150 RS

Broušené akátové kmeny

Pískoviště z přírodních akátových pražců

MATERIÁL & PŘÍSLUŠENSTVÍ
111

MATERIÁL & PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pražce | sloupky | kování | palisády | můstky | kompostéry | ochrana dřeva

EXTRA
STABILNÍ

SLOUPKY – ZAKONČENÍ SLOUPKŮ - HRANOLY- PRAŽCE
112

Doporučení : první nátěr u modřínových, dubových
a akátových dřevin proveďte základním olejem!
Sloupky čyřhranné TIM*

Krytky sloupků

hoblované, fázované, křížové dřevo: minimum prasklin
a „pracování“ dřeva díky středovému řezu

Koule dřevěná TIM*/**
obj. č.

obj. č.

rozměr

délka

cena v EUR

VO

K7
K 10

203 77 080

7/7 cm

80 cm

4,10

48

203 77 100

7/7 cm

100 cm

5,-

48

203 77 130

7/7 cm

130 cm

6,60

48

203 77 150

7/7 cm

150 cm

7,10

48

203 77 190

7/7 cm

200 cm

9,45

48

203 77 210

7/7 cm

210 cm

10,-

48

203 77 240

7/7 cm

240 cm

11,40

48

203 7 300

7/7 cm

300 cm

14,20

48

203 7 400

7/7 cm

400 cm

18,90

48

203 9 080

9/9 cm

80 cm

6,80

55

203 9 100

9/9 cm

100 cm

8,40

55

203 9 130

9/9 cm

130 cm

11,-

55

203 9 150

9/9 cm

150 cm

12,10

55

203 9 190

9/9 cm

200 cm

15,20

55

203 9 210

9/9 cm

210 cm

16,30

55

203 9 240

9/9 cm

240 cm

18,40

55

203 9 300

9/9 cm

300 cm

22,90

55

203 9 400

9/9 cm

400 cm

30,45

55

rozměr

obj. č.

VO

7/7 cm

9,50

50

9/9 cm

12,90

50

cena v EUR

VO

9,50

50

cena v EUR

VO

rozměr

A 10

9/9 cm

Koule kovová pozinkovaná
obj. č.

rozměr

K7M

7/7 cm

10,50

50

K 10 M

9/9 cm

11,15

50

cena v EUR

VO

Pyramida kovová pozinkovaná
obj. č.

rozměr

A7M

7/7 cm

5,90

50

A 10 M

9/9 cm

6,25

50

Pyramida hliníková
obj. č.

cena v EUR

rozměr

A 7 ALU

7/7 cm

11,55

A 9 ALU

9/9 cm

13,50

Kužel hliníkový (pro kulaté sloupky)
obj. č.

délka

cena v EUR

VO

rozměr

cena v EUR

AR 8 ALU

ø 8 cm

12,-

AR 10 ALU

ø 10 cm

14,85

Hranoly sibiřský modřín, neošetřené

LPS 85

9/9 cm

85 cm

12,-

50

LPS 100

9/9 cm

100 cm

13,90

50

LB 4565200

45/68 mm

LPS 130

9/9 cm

130 cm

18,90

50

LB 4565250

LPS 200

9/9 cm

200 cm

29,90

50

45/68 mm

LB 4565300

45/68 mm

3,0 m

obj. č.

Sloupky z lepeného dřeva SIBIŘSKÝ MODŘÍN
obj. č.

rozměr

délka

cena v EUR

VO

LHPS 100

9/9 cm

100 cm

24,90

50

LHPS 130

9/9 cm

130 cm

32,50

50

LHPS 200

9/9 cm

200 cm

48,50

50

Pražce DUB
12,5/22,5 cm

délka

cena v EUR

RP 100

rozměr
9/9 cm

100 cm

39,90

RP 200

9/9 cm

200 cm

69,90

Pražce MODŘÍN
15/25 cm

Sloupkový nosník
s patkou
k přišroubování

75/75 mm,
v délkách: 192,5 + 240 cm
stříbrně eloxovaný,
vč. sloupkové krytky
a 2 drážek
obj. č.

délka

EUR/ks

192,5 cm

75,-

ALU7575240

240 cm

89,-

* TIM = tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu

obj. č.
315

VO

2m

8,95

50

2,5 m

11,20

50

13,50

50

délka

EUR/ks

VO

ca. 2,50 m

99,-

35

hrubě řezané, surové, 2 strany ostrohranné
vhodné pro schodišťové stupně,
základy

obj. č.

délka

EUR/ks

SL 3,0

3,00 m

82,-

SL 4,0

4,00 m

109,-

podpůrné uhelníky
50 x 30 mm, vč. hranaté
podložky a šroubu,
2ks v sadě

rozměr
17 x 14 x 40,5 cm

** Do vyprodání zásob

EUR/ks

Montžní sada

potažená ocel

ALU7575192

délka

hrubě řezané, surové, 2 strany ostrohranné
vhodné pro schodišťové stupně, základy,
délky nejsou fixně vykráceny

SE 2,5

Doporučené příslušenství : H konzoly 300H9E
a šrouby S8110 v nerezovém provedení (str.113)

Hliníkové sloupky

rozměr

obj. č.

Sloupky přírodní akát, pyramidové zakončení**
obj. č.

cena v EUR

Pyramida dřevěná TIM*

Sloupky přírodní modřín, pyramidové zakončení
(Více k dřevinám na stranách 5 & 118! )
obj. č.

rozměr

EUR/ks

obj. č.

34,90

316

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

rozměr
50 x 30 mm

EUR/2-dílná sada
8,50

PŘÍSLUŠENSTVÍ – KOVÁNÍ
113

Nerezové vruty s vrtnou špicí
zápustná hlava a částečný závit, nerezová ocel, včetně bitu,
pro spoje ve venkovním prostředí (obložení, balkony, terasy,ploty )
U 4 mm vrutů 150 ks v balení,
u 5 mm vrutů 100 ks v balení.

Multi Monti - šroub do betonu

obj. č.

> do betonu předvrtat 6 mm otvor poté našroubovat
obj. č.

rozměr

EUR/ks

obj. č.

rozměr

119983

7,5 x 60 mm

1,-

119982

8 x 75 mm

8 x 40 mm, s vrtnou špicí / frézovací závit/
torxová hlava
EUR/ks

obj. č.

rozměr

0,13

S 8040

8 x 40 mm

20,-

FX4x60A2bohr

4,0 x 60 mm

150 ks

23,-

FX5x60A2bohr

5,0 x 60 mm

100 ks

17,-

FX5x80A2bohr

5,0 x 80 mm

100 ks

26,-

0,70

Panty, závěsné čepy, zástrčka
a závěr, stavitelný.

Zapadková dvoubranka,
dvojitá západka, stavitelná.

obj. č.

EUR

obj. č.

EUR

300

39,-

300 A

119,-

rozměr

EUR/ks

S 8090

90 mm ,
pro 70-kové konzole

0,90

S 8110

110 mm ,
pro 90-kové konzole

1,20

S 8110 E

110 mm ,
pro 90-kové konzole

2,55

(nerez)

Kování pro dvoukřídlou
branku

Konzole
k přišroubování,
pozinkovaná

s maticí, podložkou M8,
zinkované

EUR/ks

Kování pro jednokřídlou
branku

4 ks/ balení
pozinkováné

150 ks

obj. č.

3,0 x 20 mm, A2

Závěsné kování

4,0 x 50 mm

2,50

Vrut s plochou hlavou

3,0 x 20 mm

19,-

FX4x50A2bohr

EUR/ks

Vruty pro krytky sloupků

S 3020

cena v EUR

150 ks

Vratové šrouby

nerezová ocel A4, k upevnění konzolí a kotevních
patek do betonu, od středních zátěží

rozměr

balení

4,0 x 45 mm

Vysokozátěžová kotva s maticí
a podložkou

k upevnění konzolí a kotevních patek
zinek, 7,5 x 60 mm

obj. č.

rozměr

FX4x45A2bohr

Konzole k přišroubování,
pozinkovaná

Konzole stavitelná na šířku i výšku

doporučeno pro ploty
do výšky 1,50 m

nastavitelná šířka
70 - 140 mm, dopor. šouby
Multi Monti obj. č. 119983

EUR

VO

obj. č.

EUR

VO

obj. č.

EUR

300 D7

7/7 cm

6,25

50

300 L7

7/7 cm

5,-

50

obj. č.

EUR

300 C

20,50

300 D9

9/9 cm

7,95

50

300 L9

9/9 cm

6,50

50

300 DV

38,50

obj. č.

rozměr

U-konzole, pozinkovaná

rozměr

rozměr

EUR

VO

E 7600

7/7 cm

7,50

50

obj. č.

EUR

310/5

19,90

EUR

VO

E 9750

9/9 cm

9,90

50

300 U7

7/7 cm

6,25

50

ER 8600

ø 8 cm

15,80

-

300 U9

9/9 cm

7,30

50

ER 10750

ø 10 cm

17,50

-

H - konzole pozinkovaná

Úhelníky k dělícím stěnám

k zabetonování, 60 cm délka
300 H9E - nerezová

4 kusy v balení

obj. č.
300 H7

rozměr
7/7 cm

nutné od ca. 1,30 m

obj. č.

rozměr

obj. č.

Pojezdové kolečko
pro dvoukř. branku

Zarážecí konzole, pozinkovaná,
kulatá nebo hranatá

doporučeno pro ploty
do výšky 1,50 m

Gumogranulátové pásy

EUR

VO

obj. č.

EUR

VO

12,20

50

300018 (žlutý zinek)

3,10

100

300018 E ( nerez)

7,70

-

300 H9

9/9 cm

12,90

50

300 H9E

9/9 cm

49,90

50

Gumo granulátové pásy 6 mm tloušťka, 7 cm šířka.
Jako podklad při spodních rámových konstrukcích
ochranna proti vlhkosti, těsnění tlumící kroky,
voděodolné,obzvláště doporučujeme u betonových
nebo dlaždicových základech
a stavbách plochých střech.
obj. č.

délka

EUR

207 GU

1,25 m

5,90

PALISÁDY - KŮLY - SNĚHOVÉ TYČE
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PALISÁDY& KŮLY
Palisády TIM* cylindricky frézované, zakončení fází
délka
v cm

ø 8 cm
EUR

ø 10 cm
EUR

ø 12 cm
EUR

ø 14 cm
EUR

ø 17 cm
EUR

ø 19/20 cm
EUR

50

-

2,35

4,-

-

-

-

80

-

3,75

6,40

-

-

-

100

-

5,50

8,-

-

-

-

150

-

8,25

12,-

-

-

-

200

-

11,-

16,-

-

-

-

250

-

13,75

20,-

-

-

-

vyrovnávací
lať

300

-

16,50

24,-

35,60

52,50

66,75

palisáda

350

-

22,-

31,50

-

-

-

400

18,50

25,50

36,-

47,50

70,-

89,-

500

24,-

32,-

45,-

63,25

90,-

115,-

VO

78

110

72

56

50

50

min. 2/3

Doporučené usazení palisád
- vykopat jámu
- 20 cm vysypat štěrkem
- palisády usadit těsně vedle sebe

20

min. 1/3

výplňový
materiál
štěrk
zemina

Modřínové kůly**
více k dřevinám na stranách 5 & 118!

délka v cm

ø 6 cm | EUR

Doporučení : první nátěr
proveďte základním olejem

ø 8 cm | EUR

ø 10 cm | EUR

125

-

5,75

8,95

150

3,90

6,90

-

200

5,20

9,20

-

250

6,50

-

-

VO

150

78

55

Více k dřevinám
na stranách
5 & 118!

Sněhové tyče

Kůly TIM* zcylindricky frézované,
horní zakončení fází, spodní špicí

délka v
cm

ø 6 cm
EUR

ø 8 cm
EUR

ø 10 cm
EUR

cylindricky frézované,
se špicí, ø 5 cm
3 pole natřeny černo / oranžovým
matným nátěrem

100

2,35

3,50

5,40

130

2,95

4,55

7,-

délka v cm

EUR

VO

150

3,40

5,25

8,10

150

6,30

300

180

4,05

6,30

9,70

200

7,60

300

200

4,50

7,-

10,80

250

9,50

300

250

5,65

8,75

13,50

300

-

10,50

16,20

VO

288

156

110

* TIM = tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu

** Omezená dostupnost

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

KOMPOSTÉRY
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ZVÝŠENÉ ZÁHONY & KOMPOSTÉRY
1

1

1

EXTRA
STABILNÍ

Doporučení : první nátěr
proveďte základním olejem
1

1

1 Zvýšený záhon z přírodního MODŘÍNU
velmi stabilní provedení, vč. spojovacího materiálu
sloupky 90/90 mm, síla prken 27 mm ,
nerezové vruty
obj. č.

2

velikost

výška

cena v EUR

1171000

120 x 80 cm

72 cm

269,-

1171010

160 x 80 cm

72 cm

349,-

1171020

200 x 100 cm

72 cm

399,-

2 Nopová fólie pro zvýšený záhon
obj. č.

popis

velikost

1171005 vhodná pro obj. č.
1171000 | 120 x 80 cm

120 x 80 cm

15,-

1171015 vhodná pro obj. č.
1171010 | 160 x 80 cm

160 x 80 cm

19,90

200 x 100 cm
1171025 vhodná pro obj. č.
1171020 | 200 x 100 cm

30,-

3 Kompostér z dřevěných hranolů 41 133 133
hranoly 45/65 mm, extra stabilní TIM* dřevo,
garance lehkého přemístění

3

* TIM = tlakově impregnovaná dřevina, bez chromu

cena v EUR

Více k dřevinám na stranách 5 & 118!

obj. č.

délka x šířka

výška

cena v EUR

41 100 100

100 x 100 cm

0,85 m

129,-

41 100 133

100 x 133 cm

0,85 m

149,-

41 133 133

133 x 133 cm

0,85 m

169,-

OCHRANA DŘEVA
116

OCHRANA DŘEVA

OutdoorOil - venkovní olej

obj. č.

136100
136110

OutdoorOil Color

OutdoorOil Farblos

136101
136111
136120
136121
136130
136131

Péče, ochrana & krása dřevěných povrchů
v exteriéru

136140

- bez biozidů a konzervačních látek
- po zaschnutí bezpečné pro lidi, zvířata a rostliny
- udržitelnost: na bázi přírodních a obnovitelných surovin
- povětrnostní ochrana : výborná odolnost proti UV
záření a povětrnostním vlivům
- testováno dle DIN EN 71-3

136141
136150
136151

odstín - barva*

bezbarvý
borovice
čistě
bílá
stříbrno
šedá
šedá
teak

BEZ BIOZIDŮ & KONZERVAČNÍCH LÁTEK!
NA ZÁKLADĚ PŘÍRODNÍCH & OBNOVITELNÝCH SUROVIN!

Dřevo ošetřující olej Koralan Holzöl Spezial
- ochranný dřevo ošetřující olej na vodní bázi
- dřevo chránící základ a dekorativní povětrnostní ochrana v jednom produktu
- k prvnímu nátěru i následné péči dělících stěn a terasových prken
- chrání povrch dřeva před povětrnostními vlivy jako jsou slunce a déšť
- chrání před zamodrání, dřevokaznými houbami (hnilobou) a plísněmi
- velmi dobrá ochrana dřeva před zašednutím
- spotřeba : dle savosti povrchu 160- 180 ml /m2

Autorizovaný biocidní přípravek podle nařízení (EU) 528/2012
Biozidy používejte opatrně - před použitím si vždy přečtěte informace o produktu!

velikost balení

139100

750 ml

odstín

dub

cena v EUR

26,-

139200

2,5 l

139102

750 ml

bangkirai

26,-

139202

2,5 l

bangkirai

59,-

139103

750 ml

natur

26,-

139203

2,5 l

natur

59,-

dub

cena v EUR

1l

24,90

3l

59,-

1l

24,90

3l

59,-

1l

24,90

3l

59,-

1l

24,90

3l

59,-

1l

24,90

3l

59,-

1l

24,90

3l

59,-

* vlevo natřeno 2 x | vpravo jeden nátěr
vzorky jsou aplikované na borovicovém dřevě

(bezpečnostní ustanovení pro hračky)

obj. č.

velikost balení

59,-

OCHRANA DŘEVA
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OCHRANA DŘEVA
Koralan zašedávací lazura

Koranol základní olejový nátěr

Propůjčuje povrchu dřeviny ve venkovním
prostředí stejnoměrný šedivý vzhled. Vhodná
zejména pro dřeviny v zahradě, jako jsou
např. dělící stěny
- vlhkost regulující
- nevytváří šupiny
- lazura na vodní bázi
- povětrnostně odolná
- s přírodními oleji a vosky
- dobrá penetrace
- lehké zpracování
- spotřeba 120-160ml/m2

- impregnační základ pro všechny dřeviny
ve venkovním prostředí
- nejlepší ochrana :
preventivní účinek proti dřevokazným houbám
(hnilobou ) (dle EN 113),
zamodráním (dle EN 153),
plísním ( dle EN 15457)
- spotřeba : 1l natřeme cca.10m2
- bez UV ochrany

Autorizovaný biocidní přípravek podle nařízení (EU) 528/2012
Biozidy používejte opatrně - před použitím si vždy přečtěte informace o produktu!

obj. č.

velikost balení

cena v EUR

obj. č.

velikost balení

cena v EUR

139500

750 ml

čedič

21,-

139300

750 ml

22,50

139501

2,5 l

čedič

46,50

139301

2,5 l

46,50

139600

750 ml

žula

21,-

139601

2,5 l

žula

46,50

139700

750 ml

křemen

21,-

139701

2,5 l

křemen

46,50

obj. č.

57392

odstín

U všech dřevin bez impregnace doporučujeme první nátěr
provést základním olejovým nátěrem .
TIP : Olejový základ lze ca. po 5 - 6 dnech přetřít lazurou
na vodní bázi či olejem. Teplota vytvrzovací fáze ≥ 5°.

Plochý štětec

Kvalitní štětce

Plochý štětec 120 x 30 mm,
s násadou, pro nátěr terasových prken.

Kvalitní štětce s vysokou savostí.
Vhodný pro všechny barvy, laky a lazury
na vodní bázi – také pro barvy na bázi rozpouštědel.

rozměr

cena v EUR

120 x 30 mm

26,50
obj. č.

Plastová vanička pro ploché štětce
Plastová vanička , rozměr ca. 15 x 30 cm

obj. č.

45123

rozměr

cena v EUR

15 x 30 cm

4,50

rozměr

cena v EUR

56370

šířka 50 mm

8,-

56399

šířka 100 mm

14,-

U jehličnatých dřevin ve venkovním prostředí doporučujeme
ošetření dřevo ošetřujícím základem např. Koranol základní olejový
nátěr. Splňující nařízení normy DIN EN 71-3 (¨Bezpečnost hraček'')
dle RL 2009/48/EG.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
VŠEOBECNÉ DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Platba zboží probíhá zásadně v hotovosti při převzetí zboží.
Uvedené ceny jsou bez dopravy. Doprava k zákazníkovi bude
uskutečněna na základě domluvy.
Všechny ceny jsou nezávazné. Písemné nabídky jsou platné
4 týdny od data vystavení
Zjevné vady na dodaném zboží musí být prodávajícímu oznámeny
písemně, a to ihned při převzetí zboží, nebo neprodleně po jejich
zjištění, nejpozději však do 14 kalendářních dní, v každém případě,
ale před dalším zpracováním nebo montáží materiálu. Jestliže tyto
povinnosti kupující nesplní, práva ze záruky zanikají. Byla- li již
na dané zboží uplatněna reklamace, je již vyloučena z dalších
reklamačních nároků. V případě pozdního oznámení jsou veškeré
nároky vyloučeny.
Změny v konstrukci či tvaru, odchylky v zabarvení, stejně tak změny
dodaného objemu ze strany výrobce, během doby dodání jsou přípustné,
pokud jsou přiměřené s ohledem na zájmy smluvních stran.
Neposkytujeme náhrady škod či nároky, které z nich vyplývají, které
učinili naši právní zástupci, stejně tak jako neodpovídáme za jejich plnění.

V případě odpovědnosti za škody způsobené výrobky, úmyslného
pochybení, nebo hrubé nedbalosti se řídíme platnými zákonnými
předpisy.
Dodané zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení vlastnictvím
prodávajícího.Při opětovném prodeji nebo dalším zpracováním
další osobou, postupuje kupující své vyplývající nároky a práva nám
a to do výše u nás neuhrazených pohledávek.
Pokud dojde ke změně dohodnutého dodacího termínu, navrhne
prodávající kupujícímu nový termín ( nejpozději do 14 dnů).
Dřevo je přírodní produkt. Přirozené širokopásmové rozdíly v barvě
a struktuře dřeviny jsou přirozené vlastnosti přírodního dřevěného
výrobku a nejsou důvodem k reklamaci. Bude-li to nezbytné
bude vyžádán znalecký posudek.
Provádi -li prodávající také stavební a montážní práce odpovídají tyto
německým stavebním normám" Verdingungsordnung für
Bauleistungen" (VOB část B a C) a jejich pozdějších předpisů.
Jsou součástí všech nabídek a smluv.
Exemplář VOB část B a C k nahlednutí u nás.

i
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
DŘEVO – PŘÍRODNÍ MATERIÁL
Dřevo je přírodní materiál, každý jednotlivý produkt se liší jak
strukturou, tak směrem vláken. Bezchromová tlaková impregnace
výrobků firmy Kübler Holz ochraňuje dřevěné výrobky před
napadením dřevokaznými houbami a škůdci. Struktura dřeva má
různé barevné varianty, tyto barevné odlišnosti nejsou důvodem
k reklamaci. U modřínového dřeva dochází, díky vysokému obsahu
pryskyřice k jejímu uvolňování. Uvolňování pryskyřice není důvod
k reklamaci
Dřevo je přírodní produkt. ''Dýchá'', což znamená, že může absorbovatvlhkost z okolního prostředí a v suchých dnech ji opět navrací.
Nastávající praskliny jsou proto přirozené a nemají žádný vliv
na statické zatížení. Trhliny jsou nevyhnutelné a nejsou důvodem
k reklamaci. Působením deště nebo vlhkostí může docházet
k uvolňování přírodních látek a tím k různému zabarvení dřeva.
V závislosti na obsahu vlhkostimohou dřevěné díly různě silně
"pracovat'' a může dojít ke změně rozměru ( až 10%).
Takto mohou vznikat určité rozdíly v šířkách u systémových dílů.

Trhliny u akátových kulatin

Zamodrávání u akátu

houpačky / kůly / kmeny

Modrání způsobují houby patřící do skupiny
Ceratocystis. Ovlivňují vzhled dřeva
změ nou barvy, k omezení a k tím související
ztrátě pevnosti však nedochází.

Před použitím dřeva doporučujeme
nátěr základovým olejem.

Akátový kmen

Trhliny u přírodních pražců
Koncové trhliny u akátového dřeva
nejsou důvodem k reklamaci.

Ambiente, pero-drážkové prkna
Při pero-drážkovém spojení elementů ( odrazové protihlukové stěny, dělící stěny Ambiente) může vlivem povětrnostních podmínek docházet
k bobtnání a smršťovánídřeva. Vznik vzduchových mezer je přirozený
proces a není důvodem k reklamaci.
Modřínové dřevo
U modřínového dřeva dochází k uvolňování pryskyřice. Nechte ji
zaschnout a odstraňte nožem. U modřínu je dán vlastností dřeviny
vyšší poč et suků. Dřevní běl patří také ke vzhledu dřeviny a je pro
modřín typická. Pro náš modřínový sortiment používáme následující
typy : modřín evropský, tzv. modřín japonský,douglasku tisolistou,
modřín sibiřský ( dělení v rámci produktové řady není možné).
Dřevo douglasky je v jádru více zač ervenalé, než je tomu
u modřínového dřeva. Mimo jádro připomíná douglaska spíše smrk, č i
borovici.Proti zneč ištění doporuč ujeme použít dřevo ošetřující olej.
Doporuč ení : první nátěr proveďte základním olejovým nátěrem.
Pro zvýšení životnosti doporuč ujeme tlakovou impregnaci.
Více k dřevině na str.5.
Akátové dřevo | kaštanové dřevo | dubové dřevo
U kulatiny, kůlů, půlkůlů, trámů, sloupků, hranolů, prken, vaznic atd.
jsou trhliny a vyhnívající suky podmíněny dřevinou a nejsou
důvodem k reklamaci.
Cinkované akátové vý robky jsou určeny především pro nenosné
konstrukce. Použití pro nosné konstrukce dle DIN 1052 není možné.
Zabarvení vlivem povětrnostních podmínek je podmíněno druhem
dřeviny ( např. černo- modré zabarvení díky železito-tříslovinové reakci).
Vyžádejte si prosím náš návod na údržbu.

Modřín - dřevní běl

Trhliny u hranolů

Charakteristické vlastnosti

Trhliny u palisád /
kmenů /modřínových kůlů

Akát - cinkovaný

Dřevo se suky

u sedacích souprav z trámů + hranolů
např. Alpenland | Tantum | Parkové soupravy

Akátové kůly | akátové kmeny
Přirozeně rostlé akátové kmeny se mohou lišit v průměru. Minimální
odchylka 30% je tolerována. Přírodní zakřivení je pro tuto dřevinu
charakteristické. V principu doporučujeme loupané a broušené
akátové kmeny. Výrobky, které přijdou do kontaktu s tělem ( herní
prvky ) doporučujeme po sestavení ještě následně přebrousit.
U řezaných čtyřhranných akátových kůlů jsou zakřivení, částečná běl
a neostré hranys kůrou tolerovány a nejsou důvodem k reklamaci.

První nátěr u akátového,modřínového, kaštanového a dubového dřeva
Doporučujeme Vám, u všech dřevin bez impregnace, provést první
nátěr základním olejovým nátěrem. Olej chrání dřevinu před hnilobou
a modráním dle normy DIN 68800 část 3 a dřevokaznými houbami
dle EN 113 a EN 152.
TIP: Základní olej lze ca. po 5-6 dnech přetřít lazurou na vodní
bázi, či olejem. Teplota vytvrzovací fáze ≥ 5°.
Přírodní plot z KAŠTANU
Spojeno pozinkovaným rolovaným drátem. Tříselnokyseliná reakce
dřeviny s drátem může vyvolat barevné zabarvení, které bývá č asto
mylně považováno za rez. Toto zabarvení lze setřít nebo se samo
smyje působením povětrnostních podmínek. Působením těchto kyselin
se mohou i na dřevě objevit č erné skvrny. Zakonč ení jednotlivých latí
opracováno, zbytkové lýko ponecháno. Rozestup ca. 7cm(přírodní plot
jednotlivé mezery se mohou lišit).

EPDM střešní fólie
Použití EPDM fólie u série KUBUS FLEX neodpovídá předpisů m normy
DIN 18531. Jedná se o zakázkovou konstrukci bez sklonu střechy.
Pokud chcete konstrukci odpovídající této normě, musí splňovat
minimální sklon střechy 2° dle K1.
Obraťte se na Vaše odborného prodejce či na náš tým.

Návod k použití impregnovaného dřeva Wolmanit® CX
- Impregnované dřevo Wolmanit CX obsahuje zásaditý uhličitan měďnatý,
měď-HDO a kyselinu boritou pro preventivní účinky proti ničivým plísním
a hmyzu
- Impregnované dřevo Wolmanit® CX lze použít venku v kontaktu i mimo kontakt
se zemí (třída použití UC3 a UC4 podle BS EN 335)
- Udržujte odděleně od potravin, nápojů a potravy pro zvířata
- Při zpracování impregnovaného dřeva např. řezáním nebo broušením dodržujte
zákonnou mezní hodnotu dřevného prachu ( viz. také TRGS 553 ''Dřevní prach¨)
registrovaná ochranná známka GmbH, www.wolman.de

Fotografie a ilustrace se mohou lišit od originálu.Kresby a fotografie jsou chráněny autorskými právy.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
RoBiniEnholZMöBEl
- DŘEVA
NÁBYTEK Z AKÁTOVÉHO
SiE
kAuFEn
Ein
STüCk
- KUPUJETE SI KOUSEK nATuR
PŘÍRODY
Náš zahradní nábytek je vyroben z vysoce kvalitní, evropské, akátové
Unsere
Gartenmöbel
werden
aus hochwertigen
dřeviny.
Vysoká přírodní
trvanlivost
, stejně takeuropäischen
jako řemeslnéRobinienholz
hergestellt.
natürliche
Dauerhaftigkeit,
sowie die
zpracování
zaruDie
ču jehohe
vyjimečnou
kvalitu
.
handwerkliche Verarbeitung garantieren für eine besonderere Qualität.
Nezapomeňte prosím !
Dřevo je přírodní materiál. Pracuje a reaguje na změny povětrnostních
Vergessen Sie bitte nicht!
podmínek. Za typické vlastnosti dřevin, které se zvýrazní
Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und reagiert auf die unterschiedpovětrnostními
vlivy nepřebíráme žádnou odpovědnost. Na reklamace
lichen
Witterungsverhältnisse.
odpovídajícím níže uvedeným bodům nebude brán zřetel.
Für holztypische Eigenschaften, die durch direkte Witterungseinflüsse
noch
verstärkt
werdenvlastnostem
übernehmenpřírodně
wir keine
Gewährleistung.
Těmto
materiálovým
rostlého
dřeva, se i Reklapřes
mationen,
welche
nachfolgende
Punktenelze
betreffen
wir daher
pečlivou volbu
materiálu
a zpracování
zcelakönnen
vyhnout:
nicht anerkennen.
Trhliny
Diese
materialbedingten Eigenschaften des gewachsenen Holzes lassen
Povrchové trhliny způsobené vysycháním, trhliny koncových vláken,
sich
trotz
sorgfältiger
Materialauswahl
und tak
Bearbeitung
nicht gänzlich
trhliny okolo
spojovacích
materiálů, stejně
trhliny v sucích
vermeiden.
a okolo suků.
Pohyby
Rissbildung
Kroucení, zakřivení, uvolňovaní pryskyřice a vzpřímení dřevních vláken.
Trockenrisse auf der Oberfläche, Hirnholzrisse an Brettenden, Risse
um Befestigungsmittel, sowie Risse in Ästen und im Astbereich.
Povrch / barevné rozdíly
Působení UV-záření ve slunečním světle přispívá k zešednutí dřevěného
Bewegung
povrchu.
VznikKrümmungen,
vodních skvrnHarzfluss,
závisí nasowie
umístění
a skladování
a nelze
Verdrehungen,
Aufstehen
von Holzfasern.
se jim zcela vyhnout.
oberfläche/Farbunterschiede
Dřevo zbarvující houby a tříslovinové reakce mohou způsobit šedo /
Die UV-Strahlung im Sonnenlicht führt zur Vergrauung der Holzobermodré až černé zabarvení dřeviny.
fläche. Die Bildung von Wasserflecken lässt sich je nach Standort und
Lagerung
nichtzákonnou
gänzlich vermeiden.
Poskytujeme
záruční lhůtu na výrobní a konstrukční závady.
Na všechny ostatní závady se záruka nevztahuje.
Holzverfärbende Pilze sowie Eisengerbstoffreaktionen können zu
Návody na údržbu :
Pokud
se chcete
dlouhá léta
z Vašeho
doporučujeme
Eine
Garantie
übernehmen
wirtěšit
innerhalb
der nábytku,
gesetzlichen
ho
po
použití
sklopit
a
zakrýt
plachtou.
Vhodné
krycí
plachty
naleznete
Gewährleistungsfrist auf Fabrikations- und Konstruktionsfehler.
v našem
sortimentu.
Alle
weiteren
Mängel werden von der Garantie ausgeschlossen.
Porézní a voděodolné nátěry na olejové bázi chrání dřevo
Pflegehinweise:
před vysycháním, tvorbou thlin a znečištěním. Bezbarvé oleje nenabízí
Damit
Sie před
langeUV
Jahre
Freudeaan
Ihren
haben,dřeviny.
empfehlen
wir,
ochranu
- zářením
dojte
takMöbeln
k zašednutí
Zešednutí
diese
nach
Gebrauch
schräg
zu
stellen
und
mit
einer
Abdeckplane
můžeme omezit použitím pigmentovaného oleje. Doporučujeme zu
schützen.
Abdeckplanen
finden
Sie in unserem
Katalog.dřevo
několikrátPassende
za rok, minimálně
ale 1-2
krát provést
nátěr kvalitním
ošetřujícím olejem .
Offenporige, wasserabweisende Anstriche auf Ölbasis schützen das Holz
Návod na údržbu nerezových prvků
Jako většina slitin může také kvalitní a vysoce hodnotná slitina
bietet keinen Schutz vor UV-Licht – die Oberfläche vergraut. Ein Vergrauza určitých podmínek zkorodovat. Výrobky z ušlechtilé oceli nemohou
en lässt sich mit pigmentiertem Öl temporär begrenzen. Wir empfehlen
být považovány za zcela bezúdržbové. Na nerezovém povrchu se
jährlich mehrmals, mindestens aber 1-2 mal eine Pflege mit einem hochmohou tvořit skvrny, zabarvení a nečistoty. Chcete li získat maximální
wertigen Holzpflegeöl.
ochranu před korozí, nebo nerezovou stabilitu povrchu, musíte
ušlechtilou ocelfür
udržovat
v čistotě.
Pflegehinweise
Edelstahl:

Wie die meisten Legierungen können auch qualitativ hochwertige LegieÚdržbaunter bestimmten Bedingungen korrodieren. Edelstahl-Produkte
rungen
Nerezový
nábytek
omyjeme
teplou angesehen
vodou za použití
jemného
können
nicht
als völlig
wartungsfrei
werden.
mýdlového čistícího prostředku každých 30 dní. Skvrny, zabarvení
a nečistoty
očistíme
a nakonec
opláchneme
čistou vodou.
stellen
entstehen.
Zurhoubou
Erzielung
eines maximalen
Korrosionsschutzes
PotéKorrosionsbeständigkeit
nerez vysušíme do sucha
hadříkem
natřemesauber
politurou
bzw.
derjemným
Oberfläche,
muss aEdelstahl
na nerezovou
ocel.
gehalten
werden.
Pflegehinweis:
Edelstahlmöbel sollten mit warmen Wasser und einer milden
Seife/Reinigungsmittel alle 30 Tage gereinigt werden.
Flecken, Verfärbungen und Schmutzstellen mit einem Schwamm
säubern und anschließend mit klarem Wasser nachspülen. Danach den
Edelstahl mit einem weichen Tuch trocken reiben und mit einer sanften
Edelstahl-Politur behandeln.
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Ceny uvedeny vč. DPH

