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Desky z masivu 
pro vnitřní výstavbu a nábytek

Již více než 60 let působí rodinný podnik Rema se sídlem v Bischofshofenu 
a Ebenu im Pongau v oblasti zpracovávání dřeva. V Bischofshofenu se nachází 
závod na hoblované řezivo a profilované dřevo a obchod se dřevem. V Ebenu 
im Pongau jsou od roku 1989 vyráběny vysoce hodnotné desky z masivu 
z jehličnatých i listnatých dřevin pod značkou Rema. Kromě toho obsahuje 
paleta produktů také dveřní frýzy a komponenty na výrobu dveří z jehličnatých 
i listnatých dřevin a rozličné jehličnaté řezivo jako komoditu.

Závod pod vedením majitele Christiana 
Retteneggera zaměstnává okolo 75 pra-
covníků, z toho je jich v Ebenu cca. 60 
a v Bischofshofenu cca. 15. Ve výrobě 
pracuje 50 pracovníků, 20 pracovníků 
je v marketingu a v prodeji.
Hlavní výrobní program jsou třívrstvé 
desky – biodesky – v různých dřevinách 
a provedeních. Kromě nich sortiment 
zahrnuje také jednovrstvé desky – spá-
rovky, dále i pětivrstvé desky.
Rema vědomě směřuje proti v branži 
stále častěji obvyklejšímu trendu co 
nejlevnějšího výrobku. 

Kvalita má svou cenu

Dřevo se třídí dle tří základních kritérií 
kvality, které poskytují firmám a privát-
ním zákazníkům produkty odpovídající 
požadované oblasti užití. Desky se dělí 
dle užití na „premium“ a „standard“ 
– pro prestižní a střední oblast výroby 
nábytku a interiér, a dále na „konstrukč-

ní“ pro skrytou oblast. REMA svými pro-
dukty sleduje cíl vyrábět nejlepší kvalitu 
za konkurenceschopné ceny. Celkový 
řetězec produkce hodnot je nastaven 
tak, aby bylo kontinuálně dosahováno 
požadované kvality u každé jednotlivé 
desky.
3-vrstvé a 5-vrstvé desky se vyrábějí 
převážně ze severského dřeva. Původ 
je užit záměrně, poněvadž dřevo je 
svým pomalým růstem obzvlášť jemno-
leté a jemnosuké. Řezivo se nakupuje 
čerstvé. Po opatrném sušení se dřevo 
rozřeže katrem nebo okružní pilou. 
Přestože je řezivo již předtříděno, kaž-
dá jednotlivá lamela se znovu kontroluje 
a zařadí se do jedné z 5 kvalitativních 
tříd, což zaručuje dosažení stálé vysoké 
kvality.
Tuzemský smrk se používá pro obchod 
řezivem. Pro biodesky se vedle sever-
ského smrku zpracovává také modřín, 
borovice a douglaska. Tloušťky desek 
se pohybují mezi 12–42 mm, středové 

vrstvy jsou silné od 4,5 do 26 mm, šířka 
krycích lamel je mezi 116 až 184 mm. 
Šířka desky je 2050 mm, délky 2520 
a 5050 mm.
Desky v listnatých dřevinách bříza, ja-
san, dub, pařený buk, Red Alder a Hard 
Maple se vyrábějí zpravidla v šířce 2050 
mm a délkách jak napadají v rozmezí 
850 mm a 2400 mm.
Zvláštní sortiment tvoří desky tzv. Dřevo 
Nostalgie, které se vyrábí ze stržených 
usedlostí. Desky ze starého dřeva získa-
jí jedinečný charakter, neboť lze pocítit 
i jeho prožitou historii, čímž každý kus 
nábytku vyrobený z tohoto materiálu 
získá individuální charakter. 
Antický smrk se oproti tomu vyrábí 
z čerstvého pařeného dřeva. Pařením 
dostane dřevo průběžné hnědé zbar-
vení. To má výhodu, že při dalším zpra-
covávání lze upustit od moření nebo 
tónování laku. 
Důležitý sortiment tvoří třívrstvé kom-
ponenty na výrobu dveří ze severské-
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ho smrku, sibiřské borovice, modřínu, 
antického smrku a starého dřeva jakož 
i jasanu, dubu, buku, javoru a Hard 
Maple v tloušťce 42 mm.

„Momentálně se nám prodává velmi 
dobře dub“, říká jednatel firmy a ve-
doucí marketingu pan Alexander Öttl, 
potřeby trhu se nám daří doplňovat jen 
částečně. 

Silný partner 
v dřevoprodeji a průmyslu

Vedle desek na nábytek a vnitřní výstav-
bu se vyrábí také desky pro dřevovýrobu 
a podlahy. Asi před deseti lety započala 
výroba podlahových dílců.
Závod vyrábí zpravidla na zakázku, 
nicméně disponuje také skladovou 
zásobou, aby mohl kdykoliv flexibilně 
vykrýt požadavky trhu. Odbyt výrobků 
je především v Rakousku – cca. polo-
vina výroby a dále export. Důležité ex-

portní země jsou Švýcarsko, Francie, 
Německo, Česká republika a Sloven-
ská republika. Odbyt je směřován na 
velkoobchody se dřevem, a také pří-
mo větším průmyslovým výrobcům. 
Směřování odbytu přímo koncovému 
zákazníkovi z okruhu stolářů a truhlářů 
by bylo příliš náročné a také z hlediska 
nákladů těžko představitelné.
Dle slov šéfa firmy pana Christiana 
Retteneggera, cesta k masivní desce 
vysoké kvality se vyplatila. „Závod je 
známý jako spolehlivý partner u vel-
koobchodů dřevem a nábytkářského 
průmyslu. Stanovujeme si i pro budou-
cnost, že budeme v této cestě nadále 
pokračovat.“
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LEPENÉ DESKY ZE 
SEVERSKÉHO DŘEVA

BIODESKY    SPÁROVKY  
SMRK SEVERSKÝ, BOROVICE SIBIŘSKÁ, SMRK ANTICKÝ, MODŘÍN SIBIŘSKÝ

Obchodní zastoupení:  
Ratajský Milan, Vracov 

Tel. 604 299 113
www.ratajsky.com
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Třívrstvá dveřní frýza

Celomasivní interiérové dveře Působivé obklady interiéru z antického smrku


