Biodesky Pure.Style
DUB, DUB RUSTIKAL, DUB DIVOKÝ
Ceník platný od 1.5.2020
Cena biodeska dub, biodeska dub rustikal, biodeska dub divoký
Provedení Standard s krycí vrstvou 5mm, A/B (viz take ceník listnaté dřeviny Standard)
Cena Kč/m2 bez dph:
Dřevina

Délky mm

20 mm

26 mm

31 mm

40 mm

Dub běžný + dub rustikální+ dub divoký

800, 1000

2943

3186

3564

4212

Dub běžný + dub rustikální + dub divoký

1200, 1400, 1600, 1800

3807

4077

4536

5238

Dub běžný + dub rustikální + dub divoký

2050, 2200, 2400

4253

4509

5225

5751

Další délky na poptávku, Strukturování možno I pro provedení biodesek Mini-Star

Strukturování možno i pro
odlehčenou biodesku ALFA.G3 (tl. 40,50,60,70,80mm), krycí vrstva 5mm, (viz take ceník Odlehčená
biodeska)
Cena Kč/m2 bez dph
Dřevina

Délka

40 mm

50 mm

60 mm

70 mm

80 mm

Dub+ dub rustikal + dub divoký

800, 1000

3809

4199

4628

5057

5460

Dub+ dub rustikal + dub divoký

1200, 1400, 1600, 1800

4680

5057

5486

5889

6279

Dub+ dub rustikal + dub divoký

2050, 2200, 2400

5187

5564

5993

6396

6773

DALŠÍ DÉLKY NA POPTÁVKU.

PŘIRÁŽKY ZA STRUKTUROVANÝ POVRCH:
DOPORUČENÍ VÝROBCE: PRO STABILITU DESKY SE DOPORUČUJE STEJNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
/KARTÁČOVÁNÍ, PÍSKOVÁNÍ/ NA OBOU STRANÁCH!
1/ Kartáčování:
Jemná struktura: vypracování struktury s lehkými stopami kartáčování
Hrubá struktura: výrazná struktura se silnými stopami kartáčování
Přirážka za kartáčování biodesky dub standard, nebo dub mini-star, nebo dub ALFA.G3
Přirážka Kč/m2 bez dph;
1 strana, jemná struktura
297,00
1 strana, hrubá struktura
378,00
2 strany, jemná struktura
540,00
2 strany, hrubá struktura
648,00
Doporučujeme stejné opracování - kartáčování na obou stranách. Stejné opracování povrchu na obou
stranách je zárukou stability desky. Při kartáčování/pískování jen na jedné straně, výrobce nezaručuje
stabilitu desky.
Při kartáčování u dubu rustikálního a divokého doporučujeme: tmelení černým nebo hnědým tmelem.
Tmelena je A strana. Přirážka 97 Kč/m2+dph.
Kartáčování je možné jen v podélném směru, až do šířky 1220mm.
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2/ Pískování:
Pískování hrubé
Tento typ povrchu vykazuje markantní výškový profil,
srovnatelný s naplaveným dřevem nebo zvětralými
fasádními prkny. Tímto opracováním
vznikne drsný povrch, který se dalším opracováním
povrchu kartáčováním opět musí vyhladit.
Přirážka za pískování za biodesku dub standard
Cena Kč/m2 bez dph;
Pískování jemné, hrubé

Na poptávku

Množství od 5m2
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Foto: archiv ALFA, zdroj www.alfa-massiv.co

4/ Varianta: Optik sägerau
Drsný povrch, příčné stopy řezu-tzv. Katrovaný povrch
Impulzem pro moderní nábytkářství je nový vzhled povrchu – Varianta Optik sägerau. „Vzhled vlnění“
běžící příčně k vláknům zaručuje určitý tvůrčí aspekt a zážitek nejenom pro oko, ale i na pohmat.
Povrchová úprava musí být na obou stranách.
Dřevo je ve své přirozenosti jedinečné. Vemte prosím na vědomí, že pozdější dodávka se může od
znázorněného barevného obrázku či vzorku ve své barvě, kvalitě a struktuře odlišovat.
Přirážka za katrování v Kč/m2 bez dph
2 strany
635
Pouze tato varianta strukturování možno i pro další dřeviny
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Dub rustikal min. /ALFA.G3 s podélně vloženou zapracovanou lištou
/ se zatmelenými suky, zde kartáčováno
zdroj: archive Ratajsky

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dub běžný:
Vzhled třídění: rovnoleté a fládrové lamely se třídí do harmonického obrazu; se zrcátky (na celé desce
vyváženě), pevně vrostlé malé součky

Dub rustikální:
Vzhled třídění: pevně vrostlé rustikální suky do 30 mm; možné trhliny, se zrcátky (na celé desce
vyváženě), otevřená místa netmelena

Dub divoký :
Vzhled třídění: velké, velmi rustikální prasklé suky, výštěpení, křídlové suky s trhlinami, smícháním
fládrových lamel, lamel se zrcátky a rovnoletých lamel vzniká velmi rustikální vzhled, otevřená místa
netmelena
Tmelení u dubu rustikal a u dubu divokého: 97,--Kč/m2 + dph
Tmelí se jen strana A.
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