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PALUBKY SMRK PRYSKYŘICOVÉ POZOR : max. délka = 2,7m
ceny za m2 : množstevní odběry

jak. dřevina rozměr kód MOC s DPH II - do 45 m2 III - do 70 m2 IV - do 90 m2 V -nad 90 m2

A/B Smrk tl. 14 / š. 121 1 ceny za m2 s DPH:

tl. 15 / š. 121 2 534,3 521,4 492,2 483,8 475,5

3 ceny za m2 bez DPH:

4 441,6 430,9 406,8 399,9 393,0
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A/B Smrk tl. 19 / š.   96 9 ceny za m2 s DPH:

tl. 19 / š. 121 10 559,1 545,0 514,4 505,7 497,0

tl. 19 / š. 146 11 ceny za m2 bez DPH:

12 462,1 450,4 425,2 417,9 410,7
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15 Provedení : KLASIK

16 tj. tvar dodávané palubky :

17

18

Nabízíme i další dřevěné doplňky, např. lišty ploché popř. podlahové či rohové, které jsou v našem sortimentu 

nabízeny. viz naše ceníky na web-stránkách

Ceny těchto produktů při tomto zpracování jsou velice individuální. Bude záležet na výběru druhu lišt 

a nakonec na technologickém výběru závěrečného provedení, polde Vašich požadavků.

Veškeré opracování provádíme jen na objednávku v uvedených rozměrech a odstínech do 21 dnů. 

Odstíny palubek jsu k nahlédnutí na našich prodejnách, popř. na našem e-shopu.

TECHNOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ, technický popis :

Palubky jsou nejdříve oboustranně opáleny na stupeň I. - II. Je nutno je uzavřít proti vodě.

Následně jsou palubky okartáčovány na stupeň I.-II. , vzniká kontrastní barevný odstín.

Tyto stupně lze měnit dle Vašeho požadavku v rozsahu možnosti technologie.

Nakonec jsou palubky pryskyřicovány, opět podle Vašeho barevného požadavku.

Přiskyřicováním získáte palubky, takřka věčné, se zatvrzeným povrchem, bez možnosti 

napadení škůdcemi, ale hlavně tvarovou stálost, kdy by se neměl takřka měnit rozměr

palubek díky vzdušné vlhkosti. Tzn., že by mělo dojít k zamezení sesychání a následně 

opětnému nabobtání palubek.
Kontakt :

Most -         476 127 551,  fax 476 127 553, GSM : 739 20 30 41 email: most@albakmen.cz

Odřepsy -  325 653 192,  fax 325 653 171, GSM : 739 20 30 42 email: odrepsy@albakmen.cz

Obchodní ředitel Ing. Tomáš Bek - 731 443 466 email: tomas.bek@albakmen.cz

   web : www.albakmen.cz

Černá             

Medově žlutá

Hnědá            

Fosforově žlutá

Tyrkysová      

Oranžová        

Červená         

Bledě-zelená   

Pastelově fialová

Šedá                

Hnědá světlá

Sytě modrá    

Pastelově zelená

Růžová světlá  

provedení KLASIK

Bílá                  

Krémově Bílá

Pastelově růžová

Bledě-modrá   

odstín: 


