
Šest přesvědčivých výhod našeho systému dodávek:
Rychle:  dodání 14 dnů od objednávky 

Přímo:  na přání, dodávka přímo k Vám

mNohoSTRANNĚ: 14 různých dřevin

INDIVIDUÁlNĚ:  každý přířez je možný

hoSPoDÁRNĚ: žádné náklady na prořez

PRoFeSIoNÁlNĚ:  unikáty z listnatých dřevin

CENNÝ BALÍCEK 
SYSTÉM 14

AlFA laubholzplatten
Team7 Natürlich Wohnen GmbH, závod Pram, 
Gewerbepark 1, 4742 Pram, Rakousko 
Tel. +43 / 77 36 / 66 07, Fax +43 / 77 36 / 66 08, 
info.pram@team7.at



INDIVIDUÁlNĚ: každý přířez je možný
Dostanete jakýkoliv požadovaný formát.
Prosím dbejte: max.rozměr 2400 x 1220 mm  
pro následující provedení produktu:
Biodeska Standard, 20, 26, 31, 40 mm Krycí.vr., 3,5; 5; 6,5 mm 
Biodeska ministar, 20, 26, 31, 38 mm spárovky s průběžn.  
Biodeska Strong, 21, 26, 31, 43 mm lamelami, 20, 26, 31 mm 
Biodeska Vario, 19, 25, 30, 39 mm Komponent, 41,5 mm
Možné dřeviny pro příslušný produkt dle produkt. listu. 
Pozor:hrany jsou hrubé z pily,objednat min.5 mm nadmíru! 
Vložená lišta na přání v tl. 20 a 26 mm možná,objednat s  
8 mm nadmírou! 

mNohoSTRANNĚ: 14 různých dřevin
Javor evropský, Hard Maple, bříza, jasan pař., olše, buk pař.,  
buk jádr., dub rustikální, dub, jasan jádr. pař., třešeň, hrušeň pařená, 
ořech, ořech pař. rustikální

Rychle: dodání 14 dnů od objednávky
Plníme hlavní  přání zákazníka: 14 dnů od objednávky přijde  
zakázka k příjemci.
Prosím dbejte: 
Velikost zakázky: max. 25 m2 anebo dle dohody 
Přepravné: dle tabulky přeprav

Přímo: Na přání dodávka přímo k truhláři/stoláři
Abychom zoptimalizovali průběh, dodáme truhláři/stoláři  - pokud si 
přeje -  přímo.

hoSPoDÁRNĚ: Žádné náklady na prořez 
To znamená: až o 15 % nižší náklady. Nebo ještě lépe:  
až o 15% vyšší zisk.

PRoFeSIoNÁlNĚ: Unikáty z listnatých dřevin 
Naši kvalifikovaní pracovníci se starají o optimální 
obrazové sestavení jednotlivých desek.

SYSTÉM 14
Vaše zakázka sladěna,
max. za 14 dnů, ve 14 dřevinách, až k Vašim dveřím.

www.alfa-massiv.com

olše Maďarsko,Polskohard maple USA Jádrový buk pař. Rakousko/NěmeckoBuk pař. Rakousko/Německo

Javor evr. Rakousko Bříza Pobaltské země Jasan Jihových Evropa Jádrový jasan Jihových. Evropa

Třešeň pař. Jihových. EvropaDub rustik. Jihových. EvropaDub Jihových. Evropa

ořech pař. Jihových.Evropa

hrušeň pař. Rakousko/Německo

ořech pař.rust. Jihových.Evropa


