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Terasové dosky 2014 
Katalóg produktov
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VďaKa našim rozsiahlym sKúsenosTiam 
plníme požiadaVKy našich záKazníKoV

spoločnosť dlh bola založená v roku 1908. V súčasnosti je popredným dodávateľom 

dreva a výrobkov z dreva na svete. Už viac ako jedno storočie pôsobí spoločnosť dlh aj v 

tých najvzdialenejších kútoch sveta, vďaka čomu sme získali rozsiahle skúsenosti, ktoré 

každodenne využívame pri riadení dodávateľského reťazca tak, aby sme mohli plniť požiadavky 

a potreby našich zákazníkov. 

Naším cieľom je byť vedúcim veľkoobchodným predajcom dreva a výrobkov z dreva na trhoch a v segmentoch, ktoré 

si spoločnosť DLH vyberie, a ktoré bude zásobovať drevom zo siete zdrojov po celom svete. Byť lídrom umožňuje 

spoločnosti DLH nastaviť tempo, riadiť vývoj, prinášať našim zákazníkom len tie najlepšie ponuky, a tiež byť silnou, 

uznávanou a zodpovednou spoločnosťou pôsobiacou na trhu. Práve tieto vlastnosti sú pre spoločnosť DLH zárukou 

jej atraktívnosti nielen pre zákazníkov, ale aj pre dodávateľov. 

Okrem terasových dosiek a fasádnych obkladov tiež spoločnosť DLH ponúka široký sortiment dreva a výrobkov z 

dreva od drevených podláh, pracovných dosák až po rezivo a preglejky. Pomocou štyroch centrálnych skladov v 

Škandinávii, v Západnej a Východnej Európe a v Rusku zabezpečujeme distribúciu našich výrobkov do celej Európy. 

Logistické riešenia spoločnosti DLH sú šité na mieru pre každého zákazníka. Drevo alebo výrobky z dreva môžeme 

dodávať vo viacerých formách – buď prostredníctvom celokamiónovej dopravy z nášho skladu, alebo vo forme plných 

kontajnerov z prístavu alebo vo forme menších dodávok v ucelených paletách. 

Aj naďalej budeme pokračovať v našej snahe plniť vysoké požiadavky našich zákazníkov tak, aby sme boli vždy o 

jeden krok pred našou konkurenciou. 

Vitajte v spoločnosti DLH. 
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silný záUjem o záKazníKa

našim záväzkom voči našim zákazníkom je poskytovať profesio-

nálny servis a vysokú kvalitu.

Naše obchodné oddelenie na Slovensku tvorí tím profesionálov a odborníkov pre 

mnohé produkty spoločnosti DLH. Objednávky zákazníkov sú spracované rýchlo 

a efektívne v úzkej spolupráci s nákupným oddelením, skladom a oddelením 

logistiky.

Náš tím predaja pozná trh do tých najmenších detailov a má rozsiahle vedomosti 

o všetkých našich produktoch. Skúsení odborníci sú zárukou toho, že zákazníci 

vždy dostanú tie správne produkty za správne ceny.

V prípade, že máte záujem o viac informácií o našich produktoch a službách, 

prosím, kontaktuje naše predajné tímy, alebo si prečítajte viac na našej webovej 

stránke www.dlh-slovakia.com

idecK drUhy dreVa
a profily 8-22

hranoly a
doplnKy 23-29

Admin
Obdélník

Admin
Obdélník

Admin
Obdélník

Admin
Obdélník
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VieTe, že ...
drevo, ktoré sa po použití spáli, vytvára 
energiu, ktorá je CO2 neutrálna?

VieTe, že ...
každý 1 m3 dreva, ktorý pri výstavbe použijete 
namiesto ocele alebo betónu znižuje celkové 
emisie oxidu uhličitého o 2 tony?
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naša podniKoVá sociálna zodpoVednosť

podniková sociálna zodpovednosť predstavuje pre spoločnosť dlh záväzok zodpovedne 

zabezpečovať dodávky dreva. znamená to aktívnu angažovanosť v udržateľnom využívaní 

lesov a prírody, od ktorej sme závislí. 

snažíme sa zmenšiť stopy, ktoré po našej činnosti v prírode zostávajú 
Drevo získavame z lesov v tropickom, miernom a arktickom podnebí na celom svete, ktorých zachovanie je dôležité pre 

budúcnosť celého ľudstva. Veľa z týchto lesov ohrozuje vysoká miera odlesňovania a nezákonná ťažba dreva. 

Na riadenie stôp, ktoré zanechávame na životnom prostredí, sme zriadili Program dobrého dodávateľa GPS (Good 

Supplier Project) – nástroj na zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií o pôvode a legálnosti nami zakúpeného 

dreva pochádzajúceho od našich dodávateľov. 

dodávame drevo v súlade s nariadením eUTr
Nariadenie EÚ o dreve (EUTR) vyžaduje, aby obchodníci prispievali k prevencii umiestňovania nelegálne ťaženého dreva 

na trhu EÚ, a to hĺbkovou previerkou. 

Program dobrého dodávateľa slúži ako základ pre hĺbkovú previerku dodávateľov a umožňuje nám zbierať všetky 

informácie a dokumenty potrebné na dodržanie požiadaviek EUTR. Vďaka tomu môžeme našim zákazníkom poskytovať 

službu hĺbkovej previerky, ktorá je v súlade s EUTR. 
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idecK drUhy
dreVa a profily
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popis prodUKTU

Exclusive Premium Nature Trendy Economy
exotické druhy Kompozit ihličnany/mäkké drevo

ekonomická úroveň $$$$ $$$ $$ $$ $

hustota do 1100 kg/m3 650-1000 kg/m3 650-900 kg/m3 1000-1300 kg/m3 450-600 kg/m3

Trvanlivosť     

odhadovaná 
životnosť

+ 30 rokov 25 rokov 20 rokov 20 rokov 15 rokov

argumenty •  Prirodzene krásne
•  Vynikajúca trvanlivosť
•  Mimoriadna pevnosť

•  Nenáročná údržba
•  Záruka až 15 rokov
•   Skrytý klipový 

systém

•   Dobrá alternatíva 
tvrdého exotického 
dreva

•   Nízkonákladové 
riešenie

•   Možnosť zafarbenia

Návod na inštaláciu získate po 

naskenovaní kódu QR alebo navštívení 

stránky dlh.com/instructions 

Terasové dosky idecK dodávame v širokej škále exotických druhov tvrdého dreva, no nájdu sa tu 

aj krytiny z kompozitných dosiek, zo sibírskeho smrekovca a z iných druhov ihličnanov v rôznych 

rozmeroch.

IDECK exotické tvrdé drevo je veľmi husté, tvrdé, trvanlivé a prirodzene odolné proti hnilobe a biologickým škodcom. V 

našej ponuke máme tri cenové kategórie: Exclusive, Premium a Nature. Naše najlepšie druhy sú v kategórii Exclusive s 

najlepšími vlastnosťami, najlepšou rozmerovou stabilitou a trvanlivosťou. Druhy Premium sa takisto vyznačujú vynikajúcimi 

vlastnosťami, medzi najobľúbenejšie z nich patrí Bangkirai. Ak chcete exotické tvrdé drevo za prijateľnú cenu, odporúčame 

druh z kategórie Natur drevinu Kempas.

IDECK Composite je kombináciou bambusových alebo drevených vlákien, recyklovaných plastov a prídavných látok. 

Výsledkom je hustá krytina odolná proti vplyvom počasia, ktorá sa nebude štiepiť, kriviť a nebude ani hniť. Kompozit je 

nenáročný na údržbu a ponúkame až 15 rokov obmedzenej záruky od výrobcu. 

IDECK sibírsky smrekovec je dobrou alternatívou k tvrdému exotickému drevu, ak chcete 100 % drevený výrobok, a zároveň 

jedno z najlacnejších podlahových riešení zo sortimentu. Odhadovaná životnosť sibírskeho smrekovca je 15 rokov. 

O našej širokej škále produktov si môžete prečítať viac v uvedenej tabuľke, kde si môžete porovnať vlastnosti produktov a 

vyhľadať predajné miesta:

idecK dlaždice 
Ponúkame aj dlaždice s jednoduchou inštaláciou pre 

koncových užívateľov. S dlaždicami máte pri budovaní 

terasy veľkú slobodu a práci môžete dodať osobný prístup 

a vzhľad. 

idecK fasádne obklady 
IDECK fasádne obklady sú krásnym a trvácnym riešením 

pre vonkajšie steny, prístrešky, kôlne a mnoho ďalších 

stavebných projektov, ktorých cieľom je dosiahnuť 

profesionálny vzhľad v kombinácii s nízkou náročnosťou na 

údržbu. 

príslušenstvo 
Spoločnosť DLH ponúka širokú škálu príslušenstva od 

skrutiek, drevených záslepiek a rôznych druhov spôn až po 

produkty na údržbu dreva. 

Technické pojmy 
Vysvetlenie technických pojmov, ako je hustota, trieda 

trvanlivosti, zosychanie, stabilita, tvrdosť atď., nájdete v 

časti o technických pojmoch na strane 30-31. 

Admin
Obdélník
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ExclusivE
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exclusive – terasové dosky idecK

ipe
profil

profil rozmer (mm) ad/Kd dĺžka (mm)

Viveiro
20 x 100 KD 1220-3050

Classic Reeded
21 x 145 AD 2150-5480

Iclip Smooth
22 x 120 KD 2150-5480

Sivet
25 x 190 AD 3000-4200

Tico
21 x 145 AD 2150-5480

Tico
25 x 190 AD 2150-5480

charakteristika
pôvod farba hustota Trieda odolnosti Tang./rad. zosychanie stabilita Tvrdosť

Stredná a Južná 
Amerika

Od olivovozelenej 
po tmavohnedú

1050 kg/m3 1 6.4% / 5.2%  

Merbau
profil

profil rozmer (mm) ad/Kd dĺžka (mm)

Iclip Smooth
22 x 120 KD 2150-5480

charakteristika
pôvod farba hustota Trieda odolnosti Tang./rad. zosychanie stabilita Tvrdosť

Juhovýchodná Ázia Hnedá 830 kg/m3 1-2 4.4% / 2.7%  

cumaru
profil

profil rozmer (mm) ad/Kd dĺžka (mm)

Viveiro
20 x 100 KD 1220-3050

Classic Reeded
21 x 145 KD 2150-5480

Iclip Smooth
22 x 120 KD 2150-5480

charakteristika
pôvod farba hustota Trieda odolnosti Tang./rad. zosychanie stabilita Tvrdosť

Južná/Stredná 
Amerika

Červenohnedá 1070 kg/m3 1 7.7% / 5.5%  
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PREMiuM
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premium – terasové dosky idecK

Bangkirai

profil
profil rozmer (mm) ad/Kd dĺžka (mm)

Classic Reeded
19 x 90 AD 2150-5480

Classic Reeded
21 x 120 AD 2150-5480

Classic Reeded
21 x 145 AD/KD 2150-5480

Rosa Double
25 x 145 AD/KD 2150-5480

charakteristika
pôvod farba hustota Trieda odolnosti Tang./rad. zosychanie stabilita Tvrdosť

Juhovýchodná 
Ázia

Od svetlohnedej 
po hnedú, nie-

kedy aj so žltým 
odtieňom

910 kg/m3 1-2 9.5% / 4.2%  

Denya

profil
profil rozmer (mm) ad/Kd dĺžka (mm)

Classic Reeded
21 x 145 KD 2150-5480

charakteristika
pôvod farba hustota Trieda odolnosti Tang./rad. zosychanie stabilita Tvrdosť

Západná/Stredná 
Afrika

Zlatožltá 910 kg/m3 1 7.9% / 5.8%  

Garapa

profil
profil rozmer (mm) ad/Kd dĺžka (mm)

Classic Reeded
21 x 145 KD 2150-5480

charakteristika
pôvod farba hustota Trieda odolnosti Tang./rad. zosychanie stabilita Tvrdosť

Južná Amerika
Od svetložltej 
po zlatohnedú

790 kg/m3 3 7.5% / 4.2%  
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Tatajuba

profil
profil rozmer (mm) ad/Kd dĺžka (mm)

Classic Reeded
19 x 90 KD 2150-5480

Classic Reeded
21 x 120 KD 2150-5480

Classic Reeded
21 x 145 KD 2150-5480

Rosa Double
25 x 145 KD 2150-5480

charakteristika
pôvod farba hustota Trieda odolnosti Tang./rad. zosychanie stabilita Tvrdosť

Južná Amerika

Na začiatku 
žltohnedá, po-

stupne stmavne 
do tmavohnedej

800 kg/m3 1 5.2% / 3.7%  

sapeli

profil
profil rozmer (mm) ad/Kd dĺžka (mm)

Rosa Double
25 x 145 KD 2150-5480

charakteristika
pôvod farba hustota Trieda odolnosti Tang./rad. zosychanie stabilita Tvrdosť

Stredná/Východ-
ná Afrika

Červenohnedá 690 kg/m3 3 7.2% / 5.0%  

Thermo jaseň

profil
profil rozmer (mm) ad/Kd dĺžka (mm)

Classic Reeded
21 x 120 KD 1800-3000

Classic Reeded
21 x 145 KD 1800-3000

Viveiro
21 x 120 KD 1800-3000

charakteristika
pôvod farba hustota Trieda odolnosti Tang./rad. zosychanie stabilita Tvrdosť

Severná Amerika Hnedá 590 kg/m3 1  1.2% / 0.9%  

Mukulungu

profil
profil rozmer (mm) ad/Kd dĺžka (mm)

Classic Reeded
19 x 90 AD/KD 2150-5480

Classic Reeded
21 x 120 AD/KD 2150-5480

Classic Reeded
21 x 145 AD/KD 2150-5480

Rosa Double
25 x 145 AD/KD 2150-5480

charakteristika
pôvod farba hustota Trieda odolnosti Tang./rad. zosychanie stabilita Tvrdosť

Stredná Afrika
Jemne 

červenohnedá
940 kg/m3 1 8.4% / 7.4%  
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NATuRE
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nature – terasová doska idecK

Kempas

profil
profil rozmer (mm) ad/Kd dĺžka (mm)

Classic Reeded
21 x 120 KD 2150-5480

Classic Reeded
21 x 145 KD 2150-5480

charakteristika
pôvod farba hustota Trieda odolnosti Tang./rad. zosychanie stabilita Tvrdosť

Juhovýchodná 
Ázia

Od oranžovej 
po červenú 
alebo jemne 

červenohnedú 

880 kg/m3 2 6.6% / 4.8%  
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TRENDY
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Trendy – terasová doska idecK

idecK composite lUna (bambusové vlákna + hdpe polyetylén najvyššieho stupňa hustoty)
profil

profil farba rozmer (mm) dĺžka (mm) Konečná úprava

Antracitová 21 x 140 2400 / 2900 4 strany brúsené

Antracitová 25 x 150 2400 / 2900 4 strany brúsené

Antracitová 25 x 200 2400 / 2900 4 strany brúsené

Sivá 21 x 140 2400 / 2900 4 strany brúsené

Sivá 25 x 150 2400 / 2900 4 strany brúsené

Sivá 25 x 200 2400 / 2900 4 strany brúsené

Hnedá 21 x 140 2400 / 2900 4 strany brúsené

Hnedá 25 x 150 2400 / 2900 4 strany brúsené

Hnedá 25 x 200 2400 / 2900 4 strany brúsené

Tmavohnedá 21 x 140 2400 / 2900 4 strany brúsené

Tmavohnedá 25 x 150 2400 / 2900 4 strany brúsené

Tmavohnedá 25 x 200 2400 / 2900 4 strany brúsené
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idecK composite ViVa (drevené vlákna + pVc polyvinylchlorid)
profil

profil farba rozmer (mm) dĺžka (mm) Konečná úprava

Hnedá 24 x 145 2400 Neupravený/brúsený/štruktúra dreva

Hnedá 24 x 145 2400 Neupravený/brúsený/štruktúra dreva

Tmavohnedá 24 x 145 2400 Neupravený/brúsený/štruktúra dreva

Tmavohnedá 24 x 145 2400 Neupravený/brúsený/štruktúra dreva

Sivá 24 x 145 2400 Neupravený/brúsený/štruktúra dreva

Sivá 24 x 145 2400 Neupravený/brúsený/štruktúra dreva
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EcONOMY
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economy – terasová doska idecK

sibírsky smrekovec
profil

profil rozmer (mm) ad/Kd dĺžka (mm)

Viktor
21 x 118 KD 3600/3900/4000/5100/5400/5700

2 sides reeded
26 x 140 KD 3600/3900/4000/5100/5400/5700

Rosa Double
26 x 140 KD 3600/3900/4000/5100/5400/5700

charakteristika
pôvod farba hustota Trieda odolnosti Tang./rad. zosychanie stabilita Tvrdosť

Rusko Svetložltá 600 kg/m3 3 8.2% / 4.2%  

smrek

profil
profil rozmer (mm) ad/Kd dĺžka (mm)

Classic Reeded
28 x 145 KD 3000-6000

charakteristika
pôvod farba hustota Trieda odolnosti Tang./rad. zosychanie stabilita Tvrdosť

Severná a 
Stredná Európa

Krémovobiela 470 kg/m3 4 7.9% / 3.6%  
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dlaždice a
fasádne obKlady
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idecK dlaždice

Bangkirai

Profil
rozmer (cm) profil druh základ balenie

30 x 30 Bangkirai Umelá hmota balené po 5 kusov

charakteristika
pôvod farba hustota Trieda odolnosti Tang./rad. zosychanie stabilita Tvrdosť

Juhovýchodná 
Ázia

Od svetlohnedej po 
hnedú, niekedy aj 
so žltým odtieňom

910 kg/m3 1-2 9.5% / 4.2%  

Teak

Profil
rozmer (cm) profil druh základ balenie

30 x 30 Teak Umelá hmota balené po 5 kusov

charakteristika
pôvod farba hustota Trieda odolnosti Tang./rad. zosychanie stabilita Tvrdosť

Indonézia
Svetlohnedá s 

výraznou tmavou 
kresbou

670 kg/m3 1 4.7% / 2.6%  
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fasádne obklady idecK – masívne drevo

iDEcK cladding

profil
rozmer (mm) profil druh pôvod dĺžka (mm)

15 x 145
Faza

Dark Red Meranti Indonézia 2100-5700

20 x 145
Softline

Dark Red Meranti Indonézia 2100-5700

15 x 145
Faza

Okoume Afrika 1800-4800

22 x 120
Faza

Sibírsky smrekovec Rusko 3000-6000

27 x 55
Rhombus

Sibírsky smrekovec Rusko 3000-6000

27 x 68 
Rhombus

Sibírsky smrekovec Rusko 3000-6000

18.5 x 121
Faza

škandinávsky Smrek EÚ 2100-6000

18.5 x 121
Softline

škandinávsky Smrek EÚ 2100-6000

20 x 145
Softline

Tatajuba Brazília 1800-5700

18 x 140
Faza Céder

– Western Red Cedar
Kanada 1500-5200
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hranoly a
doplnKy
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podkonštrukčné hranoly a doplnky

hranoly idecK z tvrdého dreva
profil

rozmer (mm) profil druh dreva ad/Kd dĺžka (mm)

40 X 60
S4S E4E

Rôzne druhy tvrdého 
dreva

AD 2150-5480

42 X 70
S4S E4E

Rôzne druhy tvrdého 
dreva

AD 2150-5480

42 X 70

2 sides reeded

Bangkirai AD 2150-5480

42 X 70

2 sides reeded

Keruing AD 2150-5480

hranoly idecK z mäkkého dreva 
profil

rozmer (mm) profil druh dreva ad/Kd dĺžka (mm)

45 x 70

S4S E4E

Sibírsky smrekovec KD 3600, 3900, 4000
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doplnky

iDEcK clip
popis množstvo v balení

IDECK Clip, plastový klip, A2 nerez skrutka, 1 bit 150 ks klip + 150 ks skrutiek + 1 bit

IDECK Clip, A2 nerez  klip,  A2 nerez skrutka, 1 bit 130 ks klip + 130 ks skrutiek + 1 bit

ViVeiro clip
popis množstvo v balení

VIVEIRO clip, A2 skrutka, čierny 500 ks klip + 1000 ks skrutiek

drevené záslepky idecK fix
popis množstvo v balení

IDECK Fix, záslepky Ipe, Massaranduba, Cumaru, Merbau, Bangkirai 12mm + skrutky 
A2, 5,5x50mm, vrátane 12mm vrták + 1 bit

500 ks záslepky + 500 ks skrutiek 
+ 1 vrták + 1 bit
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skrutky sihGa
popis množstvo v balení

SIHGA, L-GoFix 5,0x50mm, hnedé A2 nerez skrutky, 1 bit 200 ks + 1 bit

SIHGA, L-GoFix 5,0x80mm, strieborné A2, 1 bit 200 ks + 1 bit

SIHGA, L-GoFix 5,0x90mm, strieborné A2, 1 bit 200 ks + 1 bit

SIHGA, L-GoFix 4,5x40mm, strieborné A2 project pack, 1 bit 2000 ks + 1 bit

SIHGA, L-GoFix 4,5x50mm, strieborné  A2 project pack, 1 bit 2000 ks + 1 bit

SIHGA, L-GoFix 5,0x50mm, strieborné  A2 project pack, 1 bit 1000 ks + 1 bit

SIHGA, L-GoFix 5,0x60mm, strieborné  A2 project pack, 1 bit 1000 ks + 1 bit

podložky sihGa
popis množstvo v balení

SIHGA, JustiFix, 3mm (80x40mm) 90 ks

SIHGA, JustiFix, 5mm (80x40mm) 60 ks

SIHGA, JustiFix, 10mm (80x40mm) 30 ks

skrytý systém sihGa
popis množstvo v balení

SIHGA, DielenFix, Carbon Čierna 17mm 300 ks

SIHGA, DielenFix, Carbon Čierna 22mm 300 ks

Výškovonastaviteľné prvky sihGa
popis množstvo v balení

SIHGA, JustiFix JM40 (25-40mm) 50 ks

SIHGA, JustiFix JM60 (25-60mm) 50 ks

SIHGA, JustiFix JM80 (25-80mm) 50 ks

doplnky sihGa
popis množstvo v balení

SIHGA Kompefix KF - diletačná guma medzi dosku a hranol 48 bm (8 kotúčov, 6m dlhých)

SIHGA TerrasenFix Bohrsenker TFB - fréza na predvŕtanie 1 ks

doplnky spaX
popis množstvo v balení

SPAX sťahovák
1 ks sťahovák 
+ 1 ks šablóna 

+ 3 ks vymedzovač diletačných medzier
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iDEcK connect
popis množstvo v balení

IDECK Connect, výškovonastaviteľný prvok, 40mm-65mm 1 ks

IDECK Connect, výškovonastaviteľný prvok, 50mm-80mm 1 ks

IDECK Connect, výškovonastaviteľný prvok, 80mm-140mm 1 ks

IDECK Connect, výškovonastaviteľný prvok, 140mm-230mm 1 ks

ošetrovanie a ochrana idecK
popis množstvo v balení

OVATROL - prípravok na čistenie exteriérového dreva na báze vody 2,5 L

OWATROL DECK CLEANER - prípravok na čistenie exteriérového dreva na báze vody 2,5 L

OWATROL COMPOCLEAN prípravok na čistenie kompozitných 
dosiek VIVA a LUNA

1 L

IDECK Protect, bezfarebný olej

2,5 L

10 L

AIDOL natural color 5 L

AIDOL GARTEN pigmentový olej 
(farby: Sibírsky smrekovec, Bangkirai, Teak, Orech)

5 L
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doplnky idecK composite lUna
popis množstvo v balení

IDECK Composite, podkonštrukčný hranol, 40x60x2400/2900mm 1 ks

IDECK Composite, ukončovacia lišta, 40x60x2400/2900mm 1 ks

IDECK Composite, A2 nerez klipy + A2 nerez štartovacie spony + A2 nerez skrutky + bit 100 ks + 5 ks + 105 skrutka + 1 bit

IDECK Composite, plastové klipy + A2 nerez štartovacie spony + A2 nerez skrutky + bit 100 ks + 5 ks + 105 skrutka + 1 bit

IDECK Composite, záslepka (vrchný kryt) 20 ks

doplnky idecK composite ViVa
popis množstvo v balení

Composite, podkonštrukčný hranol, 30x40x2400mm 1 ks

Composite, ukončovacia lišta, 18x70x2400mm 1 ks

1/4 schodový prvok zaoblený 34x34x2400mm 1 ks

krížový prvok 24x24x2400mm 1 ks

Plastové klipy + A2 nerez skrutky 180 ks klipov + 180 ks skrutiek

Composite, záslepka (vrchný kryt) 10 ks
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IDECK Siberian larch 

decking

Economy

1. Name aNd origiN:

Common name:  Ipe

Scientific name:  Tabebuia spp.

Family:   
Bignoniaceae

Origin:   
Central America and South America

2. descriptioN:

Sapwood:  
yellowish white, clearly distinct

Heartwood:  
olive brown to dark brown

Grain:   
interlocked

Texture:  
fine to medium

Ipe doesn’t need any special treatment for external use. However natural oxidation due to ultraviolet light will cause 

the decking to grey. To avoid it and preserve natural wood color it is recommended to use oil for external hardwood 

decking. 

3. physical properties:

Density (green):   
 

 
1300 kg/m3

Density (at 12% moisture content):  
1050 kg/m3

Total tangential shrinkage (T):   
6.4%

Total radial shrinkage (R):  
 

5,1%

Crushing strength:  
 

 
95 N/mm2

Static bending strength:   
 

184 N/mm2

Modulus of elasticity:   
 

18800 N/mm2

Fiber saturation point:   
 

20%

4. processiNg:

Sawing:   
 

easy, power required

Drying:   
 

no important risks but must be handled slowly

Nailing/screwing:  
good but pre-boring necessary

Finishing:  
 

good

ipe

techNical descriptioN 

exclusive

propagácia v predajniach

Decking

3489 PO Enduser catalog_297x210_MSJ_TRYK.indd   1

05/09/13   12.35

ponúkame širokú škálu marketingových materiálov na propagáciu v predajniach. 

ak potrebujete viac informácií, kontaktujte nás.

•	 Katalóg	pre	koncového	užívateľa	

•	 Sprievodca	terasovými	doskami

•	 Letáky

•	 Technický	popis	druhov	drevín

•	 Návody	na	inštaláciu	

•	 Stojany	v	predajniach	

•	 Podklady	na	reklamu	pre	noviny/časopisy	

•	 Aktualizovaná	webová	stránka	

•	 	Online	vizualizácia	terasovej	dosky	a	kalkulačka 

potrebných materiálov 

Decking
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IDECK Composite 

decking

Trendy

1. Name aNd origiN:

Common name:  Merbau

Scientific name:  Intsia bijuga

Family:   
Caesalpiniaceae

Origin:   
South-East Asia

2. descriptioN:

Sapwood:  pale yellow, clearly distinct

Heartwood:  reddish brown to dark brown

Grain:   
straight or interlocked

Texture:  
coarse

Merbau wood contains Tannin which can be rinsed out of the wood in the form of brown liquid when first exposed to 

rain, heavy dew and other moisture. It can be easily flushed away through hosing decking boards. It take some time 

before the Tannin will bleed or leach out of the wood. Merbau doesn’t need any special treatment for external use. 

However natural oxidation due to ultraviolet light will cause the decking to grey. To avoid it and preserve natural 

wood color it is recommended to use oil for external hardwood decking. 

3. physical properties:

Density (green):   
 

 
1200 kg/m3

Density (at 12% moisture content):  
830 kg/m3

Total tangential shrinkage (T):   
4.4%

Total radial shrinkage (R):  
 

2.7%

Crushing strength:   
 

74 N/mm2

Static bending strength:   
 

115 N/mm2

Modulus of elasticity:   
 

15440 N/mm2

Fiber saturation point:   
 

24%

4. processiNg:

Sawing:   
 

somewhat difficult

Drying:   
 

medium, no important risks

Nailing/screwing:  
good but pre-boring necessary

Finishing:  
 

good

merbau

techNical descriptioN 

exclusive

IDECK hardwood 

decking – new species

Nature

1. Name aNd origiN:

Common name:  Cumaru

Scientific name:  Dipteryx spp.

Family:   Fabaceae

Origin:   Central America  and tropical South America

2. descriptioN:

Sapwood:  yellowish white, distinct

Heartwood:  brown yellow to reddish brown

Grain:   interlocked

Texture:  medium

Cumaru doesn’t need any special treatment for external use. However natural oxidation due to ultraviolet light will 

cause the decking to grey. To avoid it and preserve natural wood color it is recommended to use oil for external 

hardwood decking. 

3. physical properties:

Density (green):     1200 kg/m3

Density (at 12% moisture content):  1070 kg/m3

Total tangential shrinkage (T):   7.7%

Total radial shrinkage (R):   5.5%

Crushing strength:    105 N/mm2

Static bending strength:    199 N/mm2

Modulus of elasticity:    22000 N/mm2

Fiber saturation point:    22%

4. processiNg:

Sawing:    easy, power required

Drying:    slow drying recommended, risks of distortion and checking

Nailing/screwing:  good but pre-boring necessary

Finishing:   good

cumaru

techNical descriptioN 

exclusive

IDECK hardwood 
decking

1. Name aNd origiN:

Common name:  Bangkirai

Scientific name:  Shorea laevis 

Family:   Dipterocarpaceae

Origin:   South-East Asia

2. descriptioN:

Sapwood:  light grey, not very distinct

Heartwood:  yellow brown to dark brown

Grain:   straight or interlocked

Texture:  medium

Characteristic for Bangkirai are pinholes of 0,5-1,5mm diameter caused by worms but in living tree only. Sporadically 

resin deduct with yellowish-white depot can be found. Bangkirai doesn’t need any special treatment for external 

use. However natural oxidation due to ultraviolet light will cause the decking to grey. To avoid it and preserve natural 

wood color it is recommended to use oil for external hardwood decking. 

3. physical properties:

Density (green):     1100 kg/m3

Density (at 12% moisture content):  910 kg/m3

Total tangential shrinkage (T):   9.5%

Total radial shrinkage (R):   4.2%

Crushing strength:    85 N/mm2

Static bending strength:    150 N/mm2

Modulus of elasticity:    22940 N/mm2

Fiber saturation point:    23%

4. processiNg:

Sawing:    easy, power required

Drying:    slow, risk of distortion

Nailing/screwing:  good but pre-boring necessary

Finishing:   good

Bangkirai

techNical descriptioN 

premium

1. Name aNd origiN:
Common name:  Denya
Scientific name:  Cylicodiscus gabunensisFamily:   MimosaceaeOrigin:   West and Central Africa

2. descriptioN:
Sapwood:  greyish pink, clearly distinctHeartwood:  yellow-brown to golden brown, with greenish tinge

Grain:   interlockedTexture:  medium to coarse

Denya doesn’t need any special treatment for external use. However natural oxidation due to ultraviolet light will 

cause the decking to grey. To avoid it and preserve natural wood color it is recommended to use oil for external 

hardwood decking. 

3. physical properties:Density (green):     1100 kg/m3Density (at 12% moisture content):  910 kg/m3Total tangential shrinkage (T):   7.9%Total radial shrinkage (R):   5.8%Crushing strength:    82 N/mm2Static bending strength:    134 N/mm2Modulus of elasticity:    22260 N/mm2Fiber saturation point:    25%
4. processiNg:
Sawing:    easy, power requiredDrying:    slow, risks of distortion and checking

Nailing/screwing:  good but pre-boring necessary
Finishing:   good

denya

techNical descriptioN 

premium

Vzorkovník na stôl

Katalóg pre 
koncového užívateľa

Vzorkovník na podlahu

Technický popis druhov drevín

Letáky
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hustota l
Hmotnosť dreveného produktu sa určuje podľa hustoty 

základnej štruktúry dreva a obsahu vlhkosti materiálu. 

Hustota dreva, bez vody, sa značne líši v rámci jednotlivých 

druhov drevín i medzi nimi. Vlhkosť tvorí časť hmotnosti 

dreva a mala by sa vždy zohľadniť. Opis každého druhu 

predstavuje hustotu dreva pri 12 % vlhkosti. Hustota sa 

meria v kilogramoch na meter kubický.

Existuje päť kategórií:

• Veľmi ľahké: menej ako 300 kg/m3

• Ľahké: medzi 300 a 500 kg/m3

• Stredné: medzi 500 a 700 kg/m3

• Ťažké: medzi 700 a 900 kg/m3

• Veľmi ťažké: viac ako 900kg/m3

Tvrdosť l
Tvrdosť dreva vysoko koreluje s hustotou a je všeobecne 

definovaná ako odolnosť proti vniknutiu iného telesa do 

dreva. Menšie preliačiny a ryhy znamenajú menej miesta 

na preniknutie vody a plesní do dreva. Tvrdšie drevo bude 

mať pozitívny vplyv na trvanlivosť, a navyše pomôže krytine 

zachovať si lepší vzhľad. Stupnica je od 1 do 5 bodov 

(). Čím viac bodov, tým je druh ťažší.

Trieda trvanlivosti l
Norma BS EN 350-1 rozpoznáva päť tried prirodzenej 

trvanlivosti dreva.  Rozdelenie sa zakladá na odolnosti 

jadra pri napadnutí drevokaznými plesňami:

• Trieda 1: veľmi trvanlivé 

• Trieda 2: trvanlivé 

• Trieda 3: mierne trvanlivé 

• Trieda 4: slabo trvanlivé 

• Trieda 5: netrvanlivé 

Drevo s hodnotením 1 – 3 sa môže použiť vonku bez 

ochranného ošetrenia. Drevo s hodnotením 4 alebo 5 by sa 

malo vopred ošetriť ochranným prostriedkom. 

stabilita dreva l
Stabilita dreva je schopnosť jeho prispôsobenia – ako 

veľmi a ako rýchlo sa zmenia rozmery dreva, ak sa zmení 

obsah jeho vlhkosti. Čím menšia je zmena rozmeru, tým 

menšia je pravdepodobnosť deformácie dosky. Existujú dva 

typy zmien v dreve: zosychanie a napúčanie. 

 

Zosychanie je zmenšenie rozmerov a objemu dreva v 

dôsledku zníženia obsahu vody v dreve. Zosychanie dreva 

je podmienené jeho skladovaním na suchom vzduchu, keď 

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré sme získali experimentálne skúmaním rôznych vzoriek 

odobratých z niekoľkých kmeňov každého druhu. hodnoty sa od priemeru môžu odchyľovať o 10 až 

15 %, množstvo a frekvencia odchýlky závisia od vlastností jednotlivých druhov.

VysVeTlenie TechnicKých pojmoV

Exclusive Premium Nature Trendy Economy
exotické druhy Kompozit ihličnany/mäkké drevo

ekonomická úroveň $$$$ $$$ $$ $$ $

hustota do 1100 kg/m3 650-1000 kg/m3 650-900 kg/m3 1000-1300 kg/m3 450-600 kg/m3

Trvanlivosť     

odhadovaná 
životnosť

+ 30 rokov 25 rokov 20 rokov 20 rokov 15 rokov

argumenty •  Prirodzene krásne
•  Vynikajúca trvanlivosť
•  Mimoriadna pevnosť

•  Nenáročná údržba
•  Záruka až 15 rokov
•   Skrytý klipový 

systém

•   Dobrá alternatíva 
tvrdého exotického 
dreva

•   Nízkonákladové 
riešenie

•   Možnosť zafarbenia
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sa viazaná voda prítomná v bunkových stenách dreva 

uvoľňuje do prostredia. Pre stratu viazanej vody sa hrúbka 

a rozmery bunkových stien zmenšia.

 

Napučenie je zväčšenie rozmerov a objemu dreva v 

dôsledku nárastu obsahu vlhkosti v dreve podmienené 

skladovaním na vlhkom vzduchu alebo vo vode. 

Stupnica je od 1 do 5 bodov (). Čím viac bodov, tým 

stabilnejší druh.

Tangenciálne/radiálne zosychanie l
Objemové zosychanie udáva, o koľko sa druh dreva zmrští, 

ale nenaznačuje smer zoschnutia. Zoschnutie sa odohráva 

na dvoch hlavných rovinách alebo povrchoch dreva: na 

radiálnej rovine a tangenciálnej rovine, čo zodpovedá 

radiálnemu zoschnutiu a tangenciálnemu zoschnutiu. 

Radiálne zoschnutie je zvyčajne podstatne menšie ako 

tangenciálne, zatiaľ čo pozdĺžne zoschnutie (pozdĺž vlákien) 

je také malé, že je zväčša zanedbateľné. Zoschnutie je 

vyjadrené ako percento redukcie rozmeru, ku ktorej došlo 

znížením obsahu vlhkosti dreva od čerstvo vyťaženého 

dreva do 12%.

sušené vzduchom (ad – air dried) l
Drevo, ktoré bolo podrobené sušeniu vzduchom. 

sušené v komore (Kd – Kiln dried) l
Drevo, ktoré bolo sušené v peci, často na dosiahnutie 

konkrétnej vlhkosti (pri terasových doskách obvykle 18+/-2%)

obsah vlhkosti
Celkové množstvo vody obsiahnutej v kuse dreva. Vyjadruje 

sa ako percento hmotnosti pri sušení v peci. Obsah 

vlhkosti závisí od prostredia, napríklad od teploty a vlhkosti 

vzduchu.

Vyhlásenie
Spoločnosť DLH vynakladá všetko úsilie na dodržanie 

presnosti a kvality informácií uvedených v tomto katalógu. 

Spoločnosť DLH však neručí za a nepreberá žiadnu právnu 

zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť poskytovaných 

informácií.

Merbau

profil
profil rozmer (mm) ad/Kd dĺžka (mm)

Iclip Smooth
22 x 120 KD 2150-5480

charakteristika
pôvod farba hustota Trieda odolnosti Tang./rad. zosychanie stabilita Tvrdosť

Juhovýchodná Ázia Hnedá 830 kg/m3 1-2 4.4% / 2.7%  




