VLYSY – DŘEVĚNÉ PARKETY
DŘEVOPAR (vlysy – tl. 21 mm)
Název

Délka
(mm)

Šíře
(mm)

Jakost I. VÝBĚR
Cena (Kč/m2)

Jakost II. KLASIK
Cena (Kč/m2)

Jakost III. STANDARD
Cena (Kč/m2)

Jakost IV. STYL
Cena (Kč/m2)

Buk
Buk
Dub
Dub
Jasan
Jasan
Javor
Javor

350–500
250–300
350–500
250–300
350–500
250–300
350–500
250–300

50–70
50–70
50–70
50–70
50–70
50–70
50–70
50–70

712,00
612,00
963,00
863,00
998,00
898,00
963,00
863,00

594,00
494,00
798,00
698,00
827,00
727,00
798,00
698,00

433,00
383,00
644,00
544,00
644,00
544,00
433,00
383,00

352,00
332,00
456,00
436,00
456,00
436,00
352,00
332,00

637,00
875,00

524,00
732,00

358,00
545,00

296,00
456,00

DŘEVOPAR (vlysy – tl. 14 mm)
Buk
Dub

250–350
250–400

50–60
50–70

DŘEVOPAR – průmyslová mozaika – kantovka, lišty
Název

Balení
(m2)

Rozměr tabulky
z lamelek (mm)

Počet tabulek
v m2

Počet lamelek
v tabulce (ks)

Cena (Kč/m2)

Buk
Dub, Jasan, Javor

1,02
1,02

160 x 320
160 x 320

20 ks
20 ks

40
40

449,00
539,00

Znaky – líc vlysu

Třída VÝBĚR

Třída KLASIK

Třída STANDART

Třída STYL

Zdravá běl
Očka
Suky (zdravé, srostlé)
Suky shnilé
Výsušné trhliny
Zárosty
Blesková trhlina
Odklon vláken
Zdravé jádro
Barevné rozdíly
(včetně tmavého jádra,
červeného jádra apod.)
Stopy po prokládání (zapaření)
Dřeňové paprsky

neposuzuje se
zdravá do 2 mm
nedovolují se
nedovolují se
nedovolují se
nedovolují se
nedovoluje se
dovoluje se bez omezení
nedovoluje se
mírný rozptyl se dovoluje*,
slabé stopy přirozeného
vyblednutí se dovolují
nedovolují se
dovolují se

neposuzuje se
zdravá do 5, černá do 2 mm
2 do průměru 15 mm
nedovolují se
dovolují se do 5 mm délky
nedovolují se
nedovoluje se
dovoluje se bez omezení
dovoluje se do 1/3
dovolují se
jádro do 1/3

neposuzuje se
černá do 5 mm
2 do průměru 20 mm i černé
nedovolují se
do 15 mm délky
dovolují se mírné stopy
nedovoluje se
dovoluje se bez omezení
dovoluje se bez omezení
dovolují se
jádro do 2/3

neposuzuje se

dovolují se
dovolují se

dovolují se
dovolují se
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POPIS TŘÍD JAKOSTI – DŘEVĚNÉ PARKETY DŘEVOPAR – BUK

všechny znaky povoleny
bez omezení velikosti nebo
četnosti, pokud nezhoršují
pevnost nebo odolnost proti
opotřebení dřevěné podlahy

dovoluje se zamodrání
a výletové otvory
Znaky – skryté části Všechny znaky jsou povoleny bez omezení velikosti nebo množství, pokud nesnižují pevnost nebo odolnosti proti opotř. dřevěné podlahy.

Biotické znehodnocení

nedovoluje se

nedovoluje se

dovoluje se zamodrání

*Pro pařený buk: dovoluje se.

POPIS TŘÍD JAKOSTI – DŘEVĚNÉ PARKETY DŘEVOPAR – DUB
Znaky – líc vlysu

Třída VÝBĚR

Třída KLASIK

Třída STANDART

Zdravá běl
Očka
Suky (zdravé, srostlé)
Suky shnilé
Výsušné trhliny
Zárosty
Blesková trhlina
Odklon vláken
Zdravé jádro
Barevné rozdíly
Stopy po prokládání
Dřeňové paprsky

neposuzuje se
zdravá do 2 mm
nedovolují se
nedovolují se
nedovolují se
nedovolují se
nedovoluje se
dovoluje se bez omezení
neposuzuje se
mírný rozptyl se dovoluje
nedovolují se
dovolují se

slabé stopy dovoleny
zdravá do 5, černá do 2 mm
2 do průměru 15 mm
nedovolují se
dovolují se do 5 mm délky
nedovolují se
nedovoluje se
dovoluje se bez omezení
neposuzuje se
dovolují se (tmavé jádro dubu)
dovolují se
dovolují se

dovoluje se do 2/3 šířky
černá do 5 mm
2 do průměru 20 mm i černé
nedovolují se
dovolují sedo 15 mm délky
dovolují se mírné stopy
nedovoluje se
dovoluje se bez omezení
neposuzuje se
dovolují se bez omezení
dovolují se
dovolují se

Třída STYL

všechny znaky povoleny
bez omezení velikosti nebo
četnosti, pokud nezhoršují
pevnost nebo odolnost proti
opotřebení dřevěné podlahy

dovoluje se zamodrání
a výletové otvory
Znaky – skryté části Všechny znaky jsou povoleny bez omezení velikosti nebo množství, pokud nesnižují pevnost nebo odolnost proti opotř. dřevěné podlahy.

Biotické znehodnocení

nedovoluje se

nedovoluje se

dovoluje se zamodrání
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POPIS TŘÍD JAKOSTI – DŘEVĚNÉ PARKETY DŘEVOPAR – JASAN a JAVOR
Znaky – líc vlysu

Třída VÝBĚR

Třída KLASIK

Třída STANDART

Třída STYL

Zdravá běl
Očka
Suky (zdravé, srostlé)
Suky shnilé
Výsušné trhliny
Zárosty
Blesková trhlina
Odklon vláken
Zdravé jádro
Barevné rozdíly
(včetně tmavého jádra,
červeného jádra apod.)
Stopy po prokládání
Dřeňové paprsky

neposuzuje se
zdravá do 2 mm
nedovolují se
nedovolují se
nedovolují se
nedovolují se
nedovoluje se
dovoluje se bez omezení
nedovoluje se
mírný rozptyl se dovoluje, mírné
stopy přirozených změn barvy
a stopy minerálů se dovolují
nedovolují se
dovolují se

neposuzuje se
zdravá do 5, černá do 2 mm
2 do průměru 15 mm
nedovolují se
dovolují se do 5 mm
nedovolují se
nedovoluje se
dovoluje se bez omezení
dovoluje se do 1/3
dovolují se
jádro do 1/3

neposuzuje se
černá do 5 mm
2 do průměru 20 mm i černé
nedovolují se
do 15 mm délky
dovolují se mírné stopy
nedovoluje se
dovoluje se bez omezení
dovoluje se bez omezení
dovolují se
jádro do 2/3

neposuzuje se

dovolují se
dovolují se

dovolují se
dovolují se

Biotické znehodnocení

nedovoluje se

nedovoluje se

dovoluje se zamodrání

všechny znaky povoleny
bez omezení velikosti nebo
četnosti, pokud nezhoršují
pevnost nebo odolnost proti
opotřebení dřevěné podlahy

dovoluje se zamodrání
a výletové otvory

Znaky – skryté části
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MOSAIC (vlysy – tl. 21 mm)
Název

Délka
(mm)

Šíře
(mm)

Dub
Dub
Dub
Dub
Dub
Dub
Dub
Dub
Dub
Jasan
Jasan

500–550
400–450
350–360
300
350–400–500
500–550
400–450
350–360
300
400–500
300

60
60
60
60
40
70
70
70
70
70
60

Druh VÝBĚR
Cena (Kč/m2)

Druh I. NATUR
Cena (Kč/m2)

Druh II. STANDARD
Cena (Kč/m2)

Druh III. RUSTIKAL
Cena (Kč/m2)

Druh IV. INDUSTRI
Cena (Kč/m2)

860,00
893,00
835,00
785,00
534,00
927,00
944,00
885,00
835,00
944,00
685,00

777,00
785,00
701,00
685,00
–
818,00
835,00
752,00
743,00
835,00
585,00

618,00
635,00
585,00
551,00
451,00
668,00
685,00
635,00
618,00
685,00
501,00

301,00
301,00
301,00
301,00
–
301,00
301,00
301,00
301,00

969,00
985,00
919,00
885,00
1 019,00
1 035,00
969,00
935,00

MOSAIC – mozaikové parkety – tabulový vzor
Název

Druh

Balení (m2)

Rozměr (mm)

Cena (Kč/m2)

Dub
Dub
Dub

Extra
Standard
Rustikal II.

14 plat = 2,867
14 plat = 2,867
14 plat = 2,867

320 x 640 x 8
320 x 640 x 8
320 x 640 x 8

443,00
409,00
309,00

MOSAIC – mozaikové parkety – rybinový vzor, anglický vzor
Název

Druh

Balení (m2)

Cena (Kč/m2)

Dub
Dub
Dub

Extra
Standard
Rustikal II.

rybinový vzor – 14 plat dvoj. = 2,048
anglický vzor – 14 plat jedn. = 2,509, dvoj. = 2,156

468,00
459,00
351,00

MOSAIC – mozaikové parkety – zámecké vzory
Název

Zámecké vzory
Zámecké vzory
Zámecké vzory

Jakost

Cena (Kč/m2)

I.
II.
mix I. + II.

1 662,00
1 461,00
1 561,00

MOSAIC – mozaikové parkety – průmyslová mozaika
Název

Průmyslová mozaika 23 x 160
Průmyslová mozaika 20 x 160
Průmyslová mozaika 20 x 120
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Cena (Kč/m2)

551,00
501,00
451,00

VLYSY – DŘEVĚNÉ PARKETY
MOSAIC – parketové lišty
Název

Parketová lišta BUK I
Parketová lišta BUK II
Parketová lišta BUK III
Parketová lišta BUK proﬁl I
Parketová lišta BUK proﬁl II
Parketová lišta BUK proﬁl III

Balení (bm)

Cena (Kč/bm)

100
100
100
50
50
50

38,00
35,00
32,00
78,00
70,00
37,00

Jakost

Cena (Kč/bm)

I.
I.
I.

43,00
37,00
47,00

Název

Balení (bm)

Cena (Kč/bm)

100
100
100
100
100
100
100

38,00
35,00
32,00
30,00
78,00
70,00
37,00

Jakost

Cena (Kč/bm)

I.
I.
I.

50,00
60,00
63,00

Parketová lišta DUB Výběr
Parketová lišta DUB Natur
Parketová lišta DUB Standard
Parketová lišta DUB Rustikal
Parketová lišta DUB proﬁl I
Parketová lišta DUB proﬁl II
Parketová lišta DUB proﬁl III

Parketové lišty
Název

Plochá dub, jasan, buk pařený
Plochá buk
Proﬁlovaná jednostranná, buk

Název

Proﬁlovaná oboustranná, buk
Proﬁlovaná jednostr., dub, jasan, buk pařený
Proﬁlovaná oboustr. dub, jasan, buk pařený

I. jakost je dodávana v délkách 1,5–2 bm.

POPIS TŘÍD JAKOSTI – DŘEVĚNÉ PARKETY MOSAIC

Klasické

Parkety

Mozaikové

I. Natur (DUB)

II. Standard (DUB)

Podlaha odpovídající vyšším
nárokům na interiér. Jednotlivé
parkety jsou bez suků, běli,
povolena jsou dvě černá očka
do velikosti 2 mm, dokreslující
vyšší kvalitu podlahy.
Podlaha působí vyrovnaně,
s malými barevnostními odchylkami mezi jednotlivými vlysy.

Parketová podlaha s živou
přírodní strukturou a klidnými
barvami nachází uplatnění
v širokém spektru bytových
i nebytových prostor.
Zdravé součky do velikosti
15 mm, černé součky a běl
nejvíce vypovídají o přírodním
materiálu.

Jakost Rustikal I. (DUB)

Jakost Standard (DUB)

Suky zdravé povoleny
do velikosti 4 mm,
černé do 2 mm, povolena
svalovitost v oblasti suků,
běl nepovolena, výrazné
barevné rozdíly.

III. Rustikal (DUB)

Bez suků, běl povolena
jen v kombinaci (proužek),
povolena ojediněle zdravá
očka do velikosti 1 mm,
ﬂádr povolen, nepřirozené
zabarvení vyloučeno,
standartní barevnostní
rozdílnost.

Parketová podlaha s živou
přírodní strukturou,
s výraznými barvami,
zdravými a černými suky.
Běl v některých vlysech
jenom umocňuje krásu
masivních parket.

IV. INDUSTRI (DUB)

Veškeré ostatní vady. Kůra
povolena pokud nezasahuje
do lícní strany parkety.
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Parkety

Jakost Natur (DUB)

Bez suků, běli, ﬂádr povolen,
nepřirozené zabarvení vyloučeno, jen jemné barevné
rozdíly.

UŽITEČNÉ INFORMACE
Při výběru dřevěné podlahy na podlahové topení je vhodné dodržet tyto pravidla:
Vhodný výběr dřeviny např. dub, merbau. Nedoporučujeme např. buk, habr, jasan.
Lepší je olejovaná úprava povrchu.
Dřevo plnoplošně lepit (v případě plovoucího provedení podlahy nepoužívat podložky jako jsou korek atd.,
které zapříčiňují tepelné ztráty podlahy).
Teplota na povrchu podlahy max. 26 oC (optimální teplota je 22–23 oC).
Relativní vlhkost vzduchu v místnosti: 45–65 %.
Teplota vody v podlahovém systému: max. 40 oC.
U novostaveb je nutné dodržet diagram ohřevu (na požádání u našich obchodních zástupců).

Údaje o bobtnání, respekt. smršťování různých druhů dřevěných parket:
Druh dřeva

Bobtnání, respektive smršťování
na 1 % změny vlhkosti dřeva

Druh dřeva

Bobtnání, respektive smršťování
na 1 % změny vlhkosti dřeva

Buk, Javor

0,31 %

Dub, Hrušeň, Cedr

0,22 %

Jasan

0,26 %

Modřín, Jilm, Třešeň, Ořech

0,21 %

Smrk, Jedle, Akát

0,24 %

Borovice, Douglaska (douglas–smrk)

0,19 %

Bříza

0,23 %

Kaštan

0,18 %

31

