
Smrekový nosič-Biely 
lak

16x60x2500 15x68x2400 15x91x2400 15x120x2250 18x120x2400 14x65x2250 12x12x2400

MOC s Dph/bm 3,60 € 2,40 € 3,20 € 4,30 € 5,90 € 1,90 € 1,00 €

Ostatné

Dub bez povrchovej 
úpravy, Dub lak

Buk, Jaseň, Biela 

Doussie aro, Hevea, 
Ipe aro, Tali, Jatoba, 
Orech am., Cumaru, 
Afromosia, Iroko, 
Orech eu., Javor eu., 

IPE orig., Doussie orig., 
merbau aro, zebrano, 
wenge, kempas aro,  

Bambus natur/caramel, 
Padouk, Sucupira, 
Korok, merbau original, 
Cabreuva

Bambus 
natur/caramel, 
palisander, makasar, 
teak svetlý/tmavý, 
tigerwood, Dub 
sukovitý

Aluminium

SL40 2,4 2,7 3,15 3,3 3,8 5 x

16x60 3,1 3,6 3,7 4,26 4,92 6,55 X

KS60 x x x x x x 4

Americký orech 18x92 Merbau 15x80 Palisander cink 15x80 Teak 15x80 cink 
Bambus natur/caramel  
15x80 

Bambus wooven 
natur/caramel  
15x80 

IPE 11x70/80 

K80 lak

10,9 6,5 8,5 8,6 6 6,5 11

K60 bez povrchovej 
úpravy

x 2,6 x x x x X

K50 bez povrchovej 
úpravy

x 2 x x x x x

                                      .
                                      .
                                      .

Opis pruduktu:

Drevené lišty s povrchovou úpravou biely acryl Gesso je možné okamžite inštalovať. Taktiež je možná ich dodatočná farebná povrchová úprava. Sú vyrobené zo 
stabilného exotického masívneho dreva eucaliptus. Lišty sú vyrobené v najvyššej kvalite, s vysokou odolnosťou povrchovej úpravy, s technológiou zabezpečujúcou 
odolnosť proti vlhkosti, niekoľkonásobne vyššou ako fóliované lišty na MDF nosiči.  

Biele soklové lišty  - NOVINKA!

Dyhované soklové lišty

Profil

Eucaliptus nosič-Biely acril lak

MOC ceny sú v Eur s  20% DPH. Uvedené ceny sú informatívne, potvrdte si ich emailom alebo telefonicky. Pred osadením a v priebehu osadenia kontrolujte jednotlivé kusy, nejlepšie
za denného svetla. Drevo je prírodný hygrospický materiál. Jednotlivé kusy líšt odporúčané k jednotlivým parketám sa nemusia zhodovať s odtieňom parkety. U drevených dyhovaných líšt 
dochádza časom k zmene farebnosti. Tento jav je u dreva bežný. Uvedené vlastnosti dreva (zmena farby vplyvom slnečného ziarenia, zmena objemu vplyvom klimatických podmienok) 
nie sú predmetom reklamácie.

Profil, dĺžka 2500 mm, 
MOC s Dph/bm

Povrchvá úprava

Masívne soklové lišty

Profil, MOC s Dph/bm

Exotické dreviny
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