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KATALÓG  
DYHOVANÝCH MATERIÁLOV

Orech

Dub

Dub uzlový

Dub Priečny

Dub rustik

Týk



„DYHA JE NÁŠ ŽIVOT“

Od počiatku našej pôsobnosti sa snažíme robiť to, v čom sme dobrí.  
Preto vieme splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníka.

Proces našeho spracovania pre Vašu 
požiadavku na interiér:

• Starostlivý výber dyhy na predné  
vizuálne plochy z najlepších kmeňov 
podla kvalít.

• A+ - kmeňová prémiová kvalita, kde 
dosahujeme najväčší počet rovnakých 
dosiek z jedného stromu za sebou.  
Využitie na obklady a prémiovejšie  
nábytky.

• A – štandardná kvalita využívaná  
na sektorový nábytok.

• A KOR – Ekonomická kvalita určená  
na menej náročné predné plochy alebo 
bočné steny nábytku.

Výroba zosadeniek, lepenie jednotlivých  
listov dyhy najmodernejšou technológiou 
podľa typov zosadenia:

• Točením do figúry

• Zrkadlovo

• Natur rozhádzaná

Po zalisovaní na nosič a následnom  
obrúsení vzniká produkt „dyhovaná doska“ 
pripravená na výrobu Vášho interiéru.

Surová drevotriesková doska označovaná skratkou 
„DTD“, je najčastejšie využívaná ako základný nosný 
materiál pri výrobe nábytku. Ponúkame ju v emisnom 
štandarde E1 ale aj so zníženým obsahom formáldehy-
du E-LE. Najbežnejšia hrúbka je 18 (19) mm a rozmery 
2800x2070 alebo 2520x1810 mm. Najnovšie máme 
skladom aj atypický XXL rozmer 3100x1810 mm.

Stredne hustá drevovláknitá doska, alebo skrátene MDF 
doska, je materiál na báze dreva vyrobený z dreva bez 
kôry. Zlisovaním vytvára pozdĺžne a priečne rovnako 
homogénny drevený materiál. Na dyhovanom nábyt-
ku zriedkavo využívaná hlavne pri potrebe hĺbkového 
frézovania do plochy. Najbežnejšia hrúbka je 18 (19) mm 
a rozmery 2800x2070 alebo 2520x1810 mm.

Laťovka, s celomasívnym smrekovým jadrom. Využitie má 
hlavne vďaka nízkej hmotnosti pri výrobe dverí a nízkom 
priehybe. Najbežnejší formát na dvere hrúbka 39 mm a 
rozmer 2100x900, alebo 2500x1250 mm. Respektíve na 
výrobu nábytku hrúbka 19 mm a rozmer 2500x1250 mm.

„Dyha je náš život“ 
 

Od počiatku našej pôsobnosti sa snažíme robiť to, v čom sme dobrí. Preto vieme splniť požiadavky zákazníka podľa 
najvyššej požiadavky. 

Proces našeho spracovania pre Vášu požiadavku na interiér: 

Starostlivý 
výber dyhy 
na predné 
vizuálne 
plochy 

z najlepších kmeňov podla kvalít. 

A+ - kmeňová prémiová kvalita, kde dosahujeme najväčší počet rovnakých dosiek z jedného 
stromu za sebou. Využitie na obklady a prémiovejšie nábytky. 

A – štandardná kvalita využívaná na sektorový nábytok. 

A KOR – Ekonomická kvalita určená na menej náročné predné plochy alebo bočné steny 
nábytku. 
 

 

Výroba zosadeniek, lepenie jednotlivých listov dyhy najmodernejšou technológiou podľa 
typov zosadenia: 

Točením do figúry 

zrkadlovo 

Natu rozhádzaná 

 
 

Po zalisovaní na nosič a následnom obrúsení vzniká produkt „dyhovaná doska“ pripravená na výrobu 
Vášho interiéru. 
 

Po zalisovaní na nosič a následnom
 obrúsení vzniká produkt „dyhovaná doska“ pripravená na výrobu 

Vášho interiéru.  
 

Stredne hustá drevovláknitá doska, alebo skrátene MDF doska, je materiál na báze dreva 
vyrobený z dreva bez kôry. Zlisovaním vytvára Pozdĺžne a priečne rovnako homogénny 
drevený materiál. Na dyhovanom nábytku zriedkavo využívaná hlavne pri potrebe 
hĺbkového frézovania do plochy. Najbežnejšia hrúbka je 18 (19) mm a rozmery 2800x2070 
alebo 2520x1810 mm. 

 
 

Laťovka, s celomasívnym smrekovým jadrom. Využitie má hlavne vďaka nízkej hmotnosti pri 
výrobe dverí a nízkom priehybe. Najbežnejší formát na dvere hrúbka 39 mm a rozmer 
2100x900, alebo 2500x1250 mm. Respektíve na výrobu nábytku hrúbka 19 mm a rozmer 
2500x1250 mm. 

Dub Rustik cierny podklad 
Devina: Dub 

Použitie: Interiéry 

Nosič skladom: 19 mm Drevotrieska 

Hrúbka dyhy: 0,6 mm 

Pre tých najnáročnejších vieme vyrobiť atypické 
obrazce z prírodného dreva. 
Surové nosiče na lisovanie dyhových zosadeniek 

Surová drevotriesková doska označovaná skratkou „DTD“, je najčastejšie využívaná ako 
základný nosný materiál pri výrobe nábytku. Ponúkame ju v emisnej štandarde E1 ale aj so 
zníženým obsahom formáldehydu E-LE. Najbežnejšia hrúbka je 18 (19) mm a rozmery 
2800x2070 alebo 2520x1810 mm. Najnovšie máme skladom aj atypický XXL rozmer 
3100x1810 mm. 
 

Povrch: brúsený 

Typ zosadenia: Natur rozhádzaná 

Kresba dyhy: Mix 

Triedenie: A strana / B strana protiťah 

 

Ostatné informácie k doplnkovým produktom: 

Dyha: 0,6 mm skladom 

Zosadenka: Na dopyt štandardné rozmery skladom do 48 hodín, atypické rozmery do 10 pracovných dní 

Typ zosadzovania 

SUROVÉ NOSIČE NA LISOVANIE 
DYHOVÝCH ZOSADENIEK

PRE TÝCH 
NAJNÁROČNEJŠÍCH 
VIEME VYROBIŤ 
ATYPICKÉ OBRAZCE 
Z VIAC AKO 90 DRUHOV 
PRÍRODNÉHO DREVA.



DUB RUSTIK

Rozsah textúr slúži iba k približnej orientácii. Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať 
skutočnosti v plnom rozsahu.

Kresba dreva:

Drevina: Dub

Použitie: Interiéry

Nosič skladom: 19 mm Drevotrieska

Hrúbka dyhy: 0,6 mm

Povrch: brúsený

Typ zosadenia: Natur rozhádzaná

Kresba dyhy: Mix

Triedenie: A strana / B strana protiťah

Ostatné informácie k doplnkovým produktom:

Dyha: 0,6 mm skladom

Zosadenka: Na Dopyt, štandardné rozmery skladom  
do 48 hodín, atypické rozmery do 10 pracovných dní

Typ zosadzovania: 

Dub Rustik cierny podklad 
Devina: Dub 

Použitie: Interiéry 

Nosič skladom: 19 mm Drevotrieska 

Hrúbka dyhy: 0,6 mm 

Povrch: brúsený 

Typ zosadenia: Natur rozhádzaná 

Kresba dyhy: Mix 

Triedenie: A strana / B strana protiťah 

 

Ostatné informácie k doplnkovým produktom: 

Dyha: 0,6 mm skladom 

Zosadenka: Na dopyt štandardné rozmery skladom do 48 hodín, atypické rozmery do 10 pracovných dní 

Typ zosadzovania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotka lava strana cela A4: https://www.uschovna.cz/sk/download/XNRDFH3TL68TX2KW-J6X/G3DGX654EG/  

Fotka detajl vpravo dole: https://www.uschovna.cz/sk/download/XNRDFH3TL68TX2KW-J6X/LG9XE3Y2ZF/ 

 

 

 

 

 

Mix Flader Radial



DUB UZLOVÝ 
NATUR MIX

Rozsah textúr slúži iba k približnej orientácii. Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať 
skutočnosti v plnom rozsahu.

Drevina: Dub

Použitie: Interiéry

Nosič skladom: 19 mm Drevotrieska

Hrúbka dyhy: 0,6 mm

Povrch: brúsený

Typ zosadenia: Natur rozhádzaná

Kresba dyhy: Mix

Triedenie: A strana / B strana protiťah

Ostatné informácie k doplnkovým produktom:

Dyha: 0,6 mm skladom

Zosadenka: Na Dopyt, štandardné rozmery skladom  
do 48 hodín, atypické rozmery do 10 pracovných dní

Typ zosadzovania: 

Dub Rustik cierny podklad 
Devina: Dub 

Použitie: Interiéry 

Nosič skladom: 19 mm Drevotrieska 

Hrúbka dyhy: 0,6 mm 

Povrch: brúsený 

Typ zosadenia: Natur rozhádzaná 

Kresba dyhy: Mix 

Triedenie: A strana / B strana protiťah 

 

Ostatné informácie k doplnkovým produktom: 

Dyha: 0,6 mm skladom 

Zosadenka: Na dopyt štandardné rozmery skladom do 48 hodín, atypické rozmery do 10 pracovných dní 

Typ zosadzovania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotka lava strana cela A4: https://www.uschovna.cz/sk/download/XNRDFH3TL68TX2KW-J6X/G3DGX654EG/  

Fotka detajl vpravo dole: https://www.uschovna.cz/sk/download/XNRDFH3TL68TX2KW-J6X/LG9XE3Y2ZF/ 

 

 

 

 

 

Kresba dreva:

mixMix Flader Radial



DUB KARTÁČOVANÝ 
NATUR MIX

Rozsah textúr slúži iba k približnej orientácii. Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať 
skutočnosti v plnom rozsahu.

Drevina: Dub

Použitie: Interiéry s najvyššou náročnosťou  
na stálosť farby aj kresby

Nosič skladom: 19,8 mm Drevotrieska

Hrúbka dyhy: 0,9 mm

Povrch: hĺbkovo kartáčovaný

Typ zosadenia: Natur rozhádzaná,  
efekt masívneho dreva

Kresba dyhy: Mix

Triedenie: A strana / B strana protiťah

Ostatné informácie k doplnkovým produktom:

Dyha: 0,9 mm skladom

Zosadenka: Na Dopyt, štandardné rozmery skladom  
do 48 hodín, atypické rozmery do 10 pracovných dní

Typ zosadenia: 

Dub Kartáčovaný natur 
Devina: Dub 

Použitie: Interiéry s najvyššou náročnosťou na stálosť farby aj kresby 

Nosič skladom: 19,8 mm Drevotrieska 

Hrúbka dyhy: 0,9 mm 

Povrch: hĺbkovo kartáčovaný 

Typ zosadenia: Natur rozhádzaná, efekt masívneho dreva 

Kresba dyhy: Mix 

Triedenie: A strana / B strana protiťah 

  

Ostatné informácie k doplnkovým produktom: 

Dyha: 0,9 mm skladom 

Zosadenka: Na dopyt štandardné rozmery skladom do 48 hodín, atypické rozmery do 10 pracovných dní 

Typ zosadzovania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotka lava strana cela A4: https://www.uschovna.cz/sk/download/XNRDFH3TL68TX2KW-J6X/HP73UI5JME/  

Fotka detajl vpravo dole: https://www.uschovna.cz/sk/download/XNRDFH3TL68TX2KW-J6X/HVEMJP7GH9/  

 

 

 
Kresba dreva:

mixMix Flader Radial



DUB RADIÁL 
NATUR MIX

Rozsah textúr slúži iba k približnej orientácii. Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať 
skutočnosti v plnom rozsahu.

Drevina: Dub

Použitie: Interiéry s najvyššou náročnosťou  
na stálosť farby aj kresby

Nosič skladom: 19 mm Drevotrieska

Hrúbka dyhy: 0,6 mm

Povrch: brúsený

Typ zosadenia: Natur rozhádzaná,  
efekt masívneho dreva

Kresba dyhy: Radiálna

Triedenie: A strana / B strana protiťah. 
A+ strana / B strana protiťah – Najvyššie 
kmeňové triedenie, rovnaká farba aj štruktúra  
z jedného stromu.

Ostatné informácie k doplnkovým produktom:

Dyha: 0,6 mm skladom

Zosadenka: Na Dopyt, štandardné rozmery skladom  
do 48 hodín, atypické rozmery do 10 pracovných dní

Typ zosadzovania: 

Dub Radiál natur 
Devina: Dub 

Použitie: Interiéry s najvyššou náročnosťou na stálosť farby aj kresby 

Nosič skladom: 19 mm Drevotrieska 

Hrúbka dyhy: 0,6 mm 

Povrch: brúsený 

Typ zosadenia: Natur rozhádzaná, efekt masívneho dreva 

Kresba dyhy: Radiálna 

Triedenie: A strana / B strana protiťah 

 A+ strana / B strana protiťah – Najvyššie kmeňové triedenie, rovnaká farba aj štruktúra z jedného stromu. 

 

Ostatné informácie k doplnkovým produktom: 

Dyha: 0,6 mm skladom 

Zosadenka: Na dopyt štandardné rozmery skladom do 48 hodín, atypické rozmery do 10 pracovných dní 

Typ zosadzovania  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fotka lava strana cela A4: https://www.uschovna.cz/sk/download/XNRDFH3TL68TX2KW-J6X/GUPS38KVFP/  

Fotka detajl vpravo dole: https://www.uschovna.cz/sk/download/XNRDFH3TL68TX2KW-J6X/BULWGYDCTC/  

 

 

 Kresba dreva:

Radial



DUB RADIÁL

Rozsah textúr slúži iba k približnej orientácii. Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať 
skutočnosti v plnom rozsahu.

Drevina: Dub

Použitie: Interiéry

Nosič skladom: 19 mm Drevotrieska,  
19 mm Laťovka, 39 mm Laťovka

Hrúbka dyhy: 0,6 mm

Povrch: brúsený

Typ zosadenia: Točené listi dyhy, zrkadlovo

Kresba dyhy: Radiálna

Triedenie: A strana / B strana protiťah. 
A+ strana / B strana protiťah – Najvyššie 
kmeňové triedenie, rovnaká farba aj štruktúra  
z jedného stromu.

Ostatné informácie k doplnkovým produktom:

Dyha: 0,6 mm skladom

Zosadenka: Na Dopyt, štandardné rozmery skladom  
do 48 hodín, atypické rozmery do 10 pracovných dní

Dyhované dielce: Na dopyt

Typ zosadzovania: 

Dub a Dub KOR 
Devina: Dub 

Použitie: Interiéry predné vizuálne a bočné plochy 

Nosič skladom: 19 mm Drevotrieska, 19 mm Laťovka, 39 mm Laťovka 

Hrúbka dyhy: 0,6 mm 

Povrch: brúsený 

Typ zosadenia: Točené listi dyhy, zrkadlovo 

Kresba dyhy: Mix 

Triedenie: A strana / B strana protiťah 

 A KOR strana / B strana protiťah – Určené na bočné korpusy nábytku alebo pod farbu. Ekonomická verzia. 

 

Ostatné informácie k doplnkovým produktom: 

Dyha: 0,6 mm skladom 

Zosadenka: Na dopyt štandardné rozmery skladom do 48 hodín, atypické rozmery do 10 pracovných dní 

Dyhované dielce: Na dopyt 

Typ zosadzovania / kresba dreva 

 

 

 

Fotka lava strana cela A4: https://www.uschovna.cz/sk/download/XNRDFH3TL68TX2KW-J6X/UW5NWMA65Y/  

Fotka detajl vpravo dole: https://www.uschovna.cz/sk/download/XNRDFH3TL68TX2KW-J6X/S9X4LAPPAT/  

 

 

Kresba dreva:

Radial



DUB FLÁDER

Rozsah textúr slúži iba k približnej orientácii. Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať 
skutočnosti v plnom rozsahu.

Drevina: Dub

Použitie: Interiéry

Nosič skladom: 19 mm Drevotrieska,  
19 mm Laťovka, 39 mm Laťovka

Hrúbka dyhy: 0,6 mm

Povrch: brúsený

Typ zosadenia: Točené listi dyhy, zrkadlovo

Kresba dyhy: Fládrová

Triedenie: A strana / B strana protiťah 
A+ strana / B strana protiťah – Najvyššie 
kmeňové triedenie, rovnaká farba aj štruktúra 
 z jedného stromu.

Ostatné informácie k doplnkovým produktom:

Dyha: 0,6 mm skladom

Zosadenka: Na Dopyt, štandardné rozmery skladom  
do 48 hodín, atypické rozmery do 10 pracovných dní

Dyhované dielce: Na dopyt

Typ zosadenia: 

Buk 
Devina: Buk 

Použitie: Interiéry 

Nosič skladom: 19 mm Drevotrieska, 19 mm Laťovka, 39 mm Laťovka 

Hrúbka dyhy: 0,6 mm 

Povrch: brúsený 

Typ zosadenia: Točené listi dyhy, zrkadlovo 

Kresba dyhy: Radiálna, Mix, podľa výberu 

Triedenie: A strana / B strana protiťah 

A KOR strana / B strana protiťah – Určené na bočné korpusy nábytku alebo pod farbu. Ekonomická verzia. 

  

Ostatné informácie k doplnkovým produktom: 

Dyha: 0,6 mm skladom 

Zosadenka: Na dopyt štandardné rozmery skladom do 48 hodín, atypické rozmery do 10 pracovných dní 

Dyhované dielce: Na dopyt 

Typ zosadzovania / kresba dreva 

 

 

 

Fotka lava strana cela A4: https://www.uschovna.cz/sk/download/XNRDFH3TL68TX2KW-J6X/8DS7BAVPPP/  

Fotka detajl vpravo dole: https://www.uschovna.cz/sk/download/XNRDFH3TL68TX2KW-J6X/FYMLN5LETK/  

 

 

Kresba dreva:

Flader



DUB KOR

Rozsah textúr slúži iba k približnej orientácii. Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať 
skutočnosti v plnom rozsahu.

Drevina: Dub

Použitie: Interiéry predné vizuálne  
a bočné plochy

Nosič skladom: 19 mm Drevotrieska,  
19 mm Laťovka, 39 mm Laťovka

Hrúbka dyhy: 0,6 mm

Povrch: brúsený

Typ zosadenia: Točené listi dyhy, zrkadlovo

Kresba dyhy: Mix

Triedenie: A strana / B strana protiťah. 
A KOR strana / B strana protiťah – Určené  
na bočné korpusy nábytku alebo pod farbu. 
Ekonomická verzia.

Ostatné informácie k doplnkovým produktom:

Dyha: 0,6 mm skladom

Zosadenka: Na Dopyt, štandardné rozmery skladom  
do 48 hodín, atypické rozmery do 10 pracovných dní

Dyhované dielce: Na dopyt

Typ zosadzovania / kresba dreva: 

Dub a Dub KOR 
Devina: Dub 

Použitie: Interiéry predné vizuálne a bočné plochy 

Nosič skladom: 19 mm Drevotrieska, 19 mm Laťovka, 39 mm Laťovka 

Hrúbka dyhy: 0,6 mm 

Povrch: brúsený 

Typ zosadenia: Točené listi dyhy, zrkadlovo 

Kresba dyhy: Mix 

Triedenie: A strana / B strana protiťah 

 A KOR strana / B strana protiťah – Určené na bočné korpusy nábytku alebo pod farbu. Ekonomická verzia. 

 

Ostatné informácie k doplnkovým produktom: 

Dyha: 0,6 mm skladom 

Zosadenka: Na dopyt štandardné rozmery skladom do 48 hodín, atypické rozmery do 10 pracovných dní 

Dyhované dielce: Na dopyt 

Typ zosadzovania / kresba dreva 

 

 

 

Fotka lava strana cela A4: https://www.uschovna.cz/sk/download/XNRDFH3TL68TX2KW-J6X/UW5NWMA65Y/  

Fotka detajl vpravo dole: https://www.uschovna.cz/sk/download/XNRDFH3TL68TX2KW-J6X/S9X4LAPPAT/  

 

 

Kresba dreva:

mix Flader Radial



BUK

Rozsah textúr slúži iba k približnej orientácii. Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať 
skutočnosti v plnom rozsahu.

Drevina: Buk

Použitie: Interiéry

Nosič skladom: 19 mm Drevotrieska,  
19 mm Laťovka, 39 mm Laťovka

Hrúbka dyhy: 0,6 mm

Povrch: brúsený

Typ zosadenia: Točené listi dyhy, zrkadlovo

Kresba dyhy: Radiálna, Mix, podľa výberu

Triedenie: A strana / B strana protiťah 
A KOR strana / B strana protiťah – Určené  
na bočné korpusy nábytku alebo pod farbu. 
Ekonomická verzia.

Ostatné informácie k doplnkovým produktom:

Dyha: 0,6 mm skladom

Zosadenka: Na Dopyt, štandardné rozmery skladom  
do 48 hodín, atypické rozmery do 10 pracovných dní

Dyhované dielce: Na dopyt

Povrch: brúsený

Typ zosadenia: 

Buk 
Devina: Buk 

Použitie: Interiéry 

Nosič skladom: 19 mm Drevotrieska, 19 mm Laťovka, 39 mm Laťovka 

Hrúbka dyhy: 0,6 mm 

Povrch: brúsený 

Typ zosadenia: Točené listi dyhy, zrkadlovo 

Kresba dyhy: Radiálna, Mix, podľa výberu 

Triedenie: A strana / B strana protiťah 

A KOR strana / B strana protiťah – Určené na bočné korpusy nábytku alebo pod farbu. Ekonomická verzia. 

  

Ostatné informácie k doplnkovým produktom: 

Dyha: 0,6 mm skladom 

Zosadenka: Na dopyt štandardné rozmery skladom do 48 hodín, atypické rozmery do 10 pracovných dní 

Dyhované dielce: Na dopyt 

Typ zosadzovania / kresba dreva 

 

 

 

Fotka lava strana cela A4: https://www.uschovna.cz/sk/download/XNRDFH3TL68TX2KW-J6X/8DS7BAVPPP/  

Fotka detajl vpravo dole: https://www.uschovna.cz/sk/download/XNRDFH3TL68TX2KW-J6X/FYMLN5LETK/  

 

 

Kresba dreva:

Flader Radial



ORECH 

Rozsah textúr slúži iba k približnej orientácii. Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať 
skutočnosti v plnom rozsahu.

Drevina: Orech americký

Použitie: Interiéry

Nosič skladom: 19 mm Drevotrieska,  
19 mm Laťovka

Hrúbka dyhy: 0,6 mm

Povrch: brúsený

Typ zosadenia: Točené listi dyhy, zrkadlovo

Kresba dyhy: Radiálna, Mix, podľa výberu

Triedenie: A strana / B strana protiťah

Ostatné informácie k doplnkovým produktom:

Dyha: 0,6 mm skladom

Zosadenka: Na Dopyt, štandardné rozmery skladom  
do 48 hodín, atypické rozmery do 10 pracovných dní

Dyhované dielce: Na dopyt

Typ zosadzovania: 

Jaseň Biely 
Devina: Jaseň biely 

Použitie: Interiéry 

Nosič skladom: 19 mm Drevotrieska, 19 mm Laťovka, 39 mm Laťovka 

Hrúbka dyhy: 0,6 mm 

Povrch: brúsený 

Typ zosadenia: Točené listi dyhy, zrkadlovo 

Kresba dyhy: Radiálna, Mix, podľa výberu 

Triedenie: A strana / B strana protiťah 

  

Ostatné informácie k doplnkovým produktom: 

Dyha: 0,6 mm skladom 

Zosadenka: Na dopyt štandardné rozmery skladom do 48 hodín, atypické rozmery do 10 pracovných dní 

Dyhované dielce: Na dopyt 

Typ zosadzovania  

 

 

 

Fotka lava strana cela A4: https://www.uschovna.cz/sk/download/XNRDFH3TL68TX2KW-J6X/ZKHJUF3SB2/  

Fotka detajl vpravo dole: https://www.uschovna.cz/sk/download/XNRDFH3TL68TX2KW-J6X/3BXTLFH3XC/  

 

 

 

Kresba dreva:

Flader Radial



ČEREŠŇA

Rozsah textúr slúži iba k približnej orientácii. Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať 
skutočnosti v plnom rozsahu.

Drevina: Čerešňa americká

Použitie: Interiéry

Nosič skladom: 19 mm Drevotrieska 

Hrúbka dyhy: 0,6 mm

Povrch: brúsený

Typ zosadenia: Točené listi dyhy, zrkadlovo

Kresba dyhy: Radiálna, Mix, podľa výberu

Triedenie: A strana / B strana protiťah 

Ostatné informácie k doplnkovým produktom:

Dyha: 0,6 mm skladom

Zosadenka: Na Dopyt, štandardné rozmery skladom  
do 48 hodín, atypické rozmery do 10 pracovných dní

Dyhované dielce: Na dopyt

Typ zosadenia: 

Buk 
Devina: Buk 

Použitie: Interiéry 

Nosič skladom: 19 mm Drevotrieska, 19 mm Laťovka, 39 mm Laťovka 

Hrúbka dyhy: 0,6 mm 

Povrch: brúsený 

Typ zosadenia: Točené listi dyhy, zrkadlovo 

Kresba dyhy: Radiálna, Mix, podľa výberu 

Triedenie: A strana / B strana protiťah 

A KOR strana / B strana protiťah – Určené na bočné korpusy nábytku alebo pod farbu. Ekonomická verzia. 

  

Ostatné informácie k doplnkovým produktom: 

Dyha: 0,6 mm skladom 

Zosadenka: Na dopyt štandardné rozmery skladom do 48 hodín, atypické rozmery do 10 pracovných dní 

Dyhované dielce: Na dopyt 

Typ zosadzovania / kresba dreva 

 

 

 

Fotka lava strana cela A4: https://www.uschovna.cz/sk/download/XNRDFH3TL68TX2KW-J6X/8DS7BAVPPP/  

Fotka detajl vpravo dole: https://www.uschovna.cz/sk/download/XNRDFH3TL68TX2KW-J6X/FYMLN5LETK/  

 

 

Kresba dreva:

Flader Radial



JASEŇ BIELY

Rozsah textúr slúži iba k približnej orientácii. Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať 
skutočnosti v plnom rozsahu.

Drevina: Jaseň biely

Použitie: Interiéry

Nosič skladom: 19 mm Drevotrieska,  
19 mm Laťovka, 39 mm Laťovka

Hrúbka dyhy: 0,6 mm

Povrch: brúsený

Typ zosadenia: Točené listi dyhy, zrkadlovo

Kresba dyhy: Radiálna, Mix, podľa výberu

Triedenie: A strana / B strana protiťah

Ostatné informácie k doplnkovým produktom:

Dyha: 0,6 mm skladom

Zosadenka: Na Dopyt, štandardné rozmery skladom  
do 48 hodín, atypické rozmery do 10 pracovných dní

Dyhované dielce: Na dopyt

Typ zosadzovania: 

Jaseň Biely 
Devina: Jaseň biely 

Použitie: Interiéry 

Nosič skladom: 19 mm Drevotrieska, 19 mm Laťovka, 39 mm Laťovka 

Hrúbka dyhy: 0,6 mm 

Povrch: brúsený 

Typ zosadenia: Točené listi dyhy, zrkadlovo 

Kresba dyhy: Radiálna, Mix, podľa výberu 

Triedenie: A strana / B strana protiťah 

  

Ostatné informácie k doplnkovým produktom: 

Dyha: 0,6 mm skladom 

Zosadenka: Na dopyt štandardné rozmery skladom do 48 hodín, atypické rozmery do 10 pracovných dní 

Dyhované dielce: Na dopyt 

Typ zosadzovania  

 

 

 

Fotka lava strana cela A4: https://www.uschovna.cz/sk/download/XNRDFH3TL68TX2KW-J6X/ZKHJUF3SB2/  

Fotka detajl vpravo dole: https://www.uschovna.cz/sk/download/XNRDFH3TL68TX2KW-J6X/3BXTLFH3XC/  

 

 

 

Kresba dreva:

Flader Radial



JASEŇ HNEDÝ

Rozsah textúr slúži iba k približnej orientácii. Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať 
skutočnosti v plnom rozsahu.

Drevina: Jaseň hnedý, jadrový

Použitie: Interiéry

Nosič skladom: 19 mm Drevotrieska

Hrúbka dyhy: 0,6 mm

Povrch: brúsený

Typ zosadenia: Točené listi dyhy, zrkadlovo

Kresba dyhy: Mix, podľa výberu

Triedenie: A strana / B strana protiťah

Ostatné informácie k doplnkovým produktom:

Dyha: 0,6 mm skladom

Zosadenka: Na Dopyt, štandardné rozmery skladom  
do 48 hodín, atypické rozmery do 10 pracovných dní

Dyhované dielce: Na dopyt

Povrch: brúsený

Typ zosadenia: 

Jaseň Hnedý 
Devina: Jaseň hnedý, jadrový 

Použitie: Interiéry 

Nosič skladom19 mm Drevotrieska:  

Hrúbka dyhy: 0,6 mm 

Povrch: brúsený 

Typ zosadenia: Točené listi dyhy, zrkadlovo 

Kresba dyhy: Mix, podľa výberu 

Triedenie: A strana / B strana protiťah 

  

Ostatné informácie k doplnkovým produktom: 

Dyha: 0,6 mm skladom 

Zosadenka: Na dopyt štandardné rozmery skladom do 48 hodín, atypické rozmery do 10 pracovných dní 

Dyhované dielce: Na dopyt 

Typ zosadzovania  

 

 

 

Fotka lava strana cela A4: https://www.uschovna.cz/sk/download/XNRDFH3TL68TX2KW-J6X/7XJ3H76782/  

Fotka detajl vpravo dole: https://www.uschovna.cz/sk/download/XNRDFH3TL68TX2KW-J6X/99D3W9D525/  

 

 

 

Kresba dreva:

Flader Radial



SMREK

Rozsah textúr slúži iba k približnej orientácii. Farby nemusia vďaka použitej tlačovej technológii zodpovedať 
skutočnosti v plnom rozsahu.

Drevina: Smrek

Použitie: Interiéry

Nosič skladom: 19 mm Drevotrieska

Hrúbka dyhy: 0,8 mm

Povrch: brúsený

Typ zosadenia: Točené listi dyhy, zrkadlovo

Kresba dyhy: Mix, podľa výberu

Triedenie: A strana / B strana protiťah

Ostatné informácie k doplnkovým produktom:

Dyha: 0,8 mm skladom

Zosadenka: Na Dopyt, štandardné rozmery skladom  
do 48 hodín, atypické rozmery do 10 pracovných dní

Dyhované dielce: Na dopyt

Typ zosadzovania: 

Jaseň Biely 
Devina: Jaseň biely 

Použitie: Interiéry 

Nosič skladom: 19 mm Drevotrieska, 19 mm Laťovka, 39 mm Laťovka 

Hrúbka dyhy: 0,6 mm 

Povrch: brúsený 

Typ zosadenia: Točené listi dyhy, zrkadlovo 

Kresba dyhy: Radiálna, Mix, podľa výberu 

Triedenie: A strana / B strana protiťah 

  

Ostatné informácie k doplnkovým produktom: 

Dyha: 0,6 mm skladom 

Zosadenka: Na dopyt štandardné rozmery skladom do 48 hodín, atypické rozmery do 10 pracovných dní 

Dyhované dielce: Na dopyt 

Typ zosadzovania  

 

 

 

Fotka lava strana cela A4: https://www.uschovna.cz/sk/download/XNRDFH3TL68TX2KW-J6X/ZKHJUF3SB2/  

Fotka detajl vpravo dole: https://www.uschovna.cz/sk/download/XNRDFH3TL68TX2KW-J6X/3BXTLFH3XC/  

 

 

 

Kresba dreva:

Flader Radial



VIZUÁLY INTERIÉROV

Orech americký

Dub radiál natur mix

Dub natur

K dreveným interiérom odporúčame kvalitné vnútorné  
vybavenia nábytkov od firmien PEKA a GRASS:

GRASS KINVARO DGRASS zásuvka NOVA PRO

GRASS zásuvka DYNAPRO GRASS KINVARO T-SLIM

PEKA PECASA PEKA PINELLO

PEKA PINELLO
PEKA PLENO

PEKA EXTENDO

PEKA VYSOKÁ SKRIŇA


