PLOVOUCÍ PODLAHA S POVRCHEM Z DŘEVĚNÉ DÝHY DO BYTOVÝCH A LEHCE
NAMÁHANÝCH KOMERČNÍCH PROSTOR SE ZÁMKOVÝM SPOJEM UNICLIC

PU-PACR-UV
TOTAL AQUA SELING
ZÁRUKA NA MATERIÁL

nový typ vysoce odolných laků ( 8 vrstev laku)
plně impregnovaný profil zámku UNICLIC
15 LET
Vzor

Cena s DPH
za materiál

Cena s montáží
do 50 m²

Cena s montáží
nad 50 m²

Lamela s dřevěnou dýhou do bytových a lehce namáhaných komerčních prostor,
se zámkovým spojem UNICLIC, protitah dýha.
Povrchová úprava: 8 vrstev PU-PACR-UV, saténový lesk 20 gloss
Formát: 7,2x190x1203mm, Balení 2,514m2, Paleta (60 bal.): 150,84 m2, Hmotnost balení: 15,3 kg
Bambus světlý
plošný
1.162,1.418,Bambus tmavý
plošný
1.186,1.440,Buk pařený
plošný
958,1.231,Buk pařený
2 pásý
982,1.253,Dub bílý
plošný
1.042,1.308,Dub evropský
plošný
934,1.209,Dub evropský
2 pásý
994,1.264,Javor americký
plošný
1.150,1.407,Javor americký
2 pásý
1.114,1.374,Ořech americký hnědý
plošný
1.126,1.385,Teak
plošný
1.186,1.440,Třešeň americká
plošný
1.126,1.385,Třešeň americká
2 pásý
1.114,1.374,-

Vzor

Cena s DPH
za materiál

Cena s montáží
do 50 m²

Lamela s dřevěnou dýhou do bytových a lehce namáhaných komerčních prostor,
se zámkovým spojem UNICLIC. Podélná mikrofáze v tloušťce dýhy, protitah: dýha.
Povrchová úprava: 8 vrstev PU-PACR-UV, saténový lesk 20 gloss
Formát: 8,3x122x1203mm, Balení 1,47m2, Paleta (49 bal.): 72,03 m2, Hmotnost balení: 13 kg
Afzelie/Doussie
plošný
1.402,1.638,Buk pařený
plošný
1.198,1.451,Bambus tmavý
plošný
1.258,1.506,Dub evropský bílý
plošný
1.234,1.484,Dub evropský bílý - kartáčovaný *
plošný
1.246,1.495,Dub evropský
plošný
1.150,1.407,Dub evropský - kartáčovaný *
plošný
1.162,1.418,Dub evropský kouřový - kartáčovaný *
plošný
1.366,1.605,Dub stříbrný - kartáčovaný *
plošný
1.270,1.517,Eben Macassar
plošný
3.838,3.871,Jatoba
plošný
1.234,1.484,Javor americký
plošný
1.318,1.561,Ořech americký hnědý
plošný
1.282,1.528,Palissander Santos
plošný
1.834,2.034,Sucupira (Dragon wood)
plošný
1.318,1.561,Teak
plošný
1.402,1.638,Třešeň americká
plošný
1.318,1.561,Wenge
plošný
1.654,1.869,Zebrano
plošný
1.470,1.701,-

1.365,1.386,1.187,1.208,1.260,1.166,1.218,1.354,1.323,1.333,1.386,1.333,1.323,-

Cena s montáží
nad 50 m²

1.574,1.396,1.448,1.427,1.438,1.354,1.365,1.542,1.459,3.695,1.427,1.501,1.469,1.950,1.501,1.574,1.501,1.793,1.633,-

* 4 stranná mikrofáze, lesk 10 gloss (olejovaný vzhled) - pouze u těchto typů.

Cena s montáží zahrnuje:
Originální PAR-KY podložku (mirelon a parozábrana), podlahovinu, dřevěné soklové
lišty s pravou dřevenou dýhou a 10% DPH!!!
SÍDLO FIRMY A VZORKOVNA: Jaktáře 1664, 686 01, Uherské Hradiště,
tel / .: 572 540 811
VZORKOVNA: OC DOMUS, ul. Zahradní 1215, 763 02, Zlín 4, tel / .: 774 938 740

e- mail: deokork@deokork.cz , www.deokork.cz

Vzor

Cena s DPH
za materiál

Cena s montáží
do 50 m²

Cena s montáží
nad 50 m²

Lamela s dřevěnou dýhou do bytových a lehce namáhaných komerčních prostor,
se zámkovým spojem UNICLIC. Podélná i příčná mikrofáze v tloušťce dýhy, protitah: dýha.
Integrovaná akustická podložka (2mm korek), akustika lepené masivní podlahy
Povrchová úprava: 8 vrstev PU-PACR-UV, saténový lesk 10 gloss (olejovaný vzhled).
Formát: 15x120x1800mm, Balení 1,296m2, Paleta (70 bal.): 90,72 m2, Hmotnost balení: 15,5 kg
Afzelie/Doussie
plošný
2.038,2221,Black Fraké
plošný
1.882,2078,Dub evropský bílý
monoplošný
1.654,1869,Dub evropský bílý - kartáčovaný
monoplošný
1.678,1891,Dub evropský
monoplošný
1.630,1847,Dub evropský - kartáčovaný
plošný
1.654,1869,Dub stříbrný - kartáčovaný
plošný
1.678,1891,Eben Macassar
plošný
4.546,4520,Imbuia (Leatherwood)
monoplošný
1.954,2144,Indické jablko
plošný
2.470,2617,Olivovník
plošný
3.598,3651,Ořech americký hnědý
monoplošný
1.870,2067,Palissander Santos
monoplošný
2.398,2551,Teak
plošný
2.074,2254,Wenge
plošný
2.074,2254,Zebrano
plošný
2.074,2254,-

Vzor

Cena s DPH
za materiál

Cena s montáží
do 50 m²

2.128,1.992,1.793,1.814,1.772,1.793,1.814,4.312,2.054,2.504,3.486,1.981,2.441,2.159,2.159,2.159,-

Cena s montáží
nad 50 m²

Lamela s dřevěnou dýhou do bytových a lehce namáhaných
komerčních prostor, se zámkovým spojem UNICLIC.
Výrazná podélná lakovaná fáze a příčná mikrofáze v tloušťce dýhy, protitah: dýha.
Integrovaná akustická podložka (2 mm korek), akustika lepené masivní podlahy
Povrchová úprava: 8 vrstev PU-PACR-UV, lesk 10 gloss (olejovaný vzhled),
kartáčovaný povrch.
Formát: 15x160x1800mm, Balení: 1,728m2, Paleta (60 bal.): 103,68 m2, Hmotnost balení: 20,7 kg
Milk Oak – kartáčovaný
plošný
1.882,2.078,1.992,Chocolate Oak – kartáčovaný
plošný
1.882,2.078,1.992,Desert Oak – kartáčovaný
plošný
1.882,2.078,1.992,Mystery Oak - kartáčovaný
plošný
1.882,2.078,1.992,Smoked Walnut – kartáčovaný
plošný
2.038,2.221,2.128,Granite Walnut - kartáčovaný
plošný
2.038,2.221,2.128,-

Platnost ceníku od: 19.03.2010
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Cena s montáží zahrnuje:
Originální PAR-KY podložku (mirelon + parozábrana), podlahovinu,
dřevěné soklové lišty s pravou dřevenou dýhou a 10% DPH!!!

SÍDLO FIRMY A VZORKOVNA: Jaktáře 1664, 686 01, Uherské Hradiště,
tel / .: 572 540 811
VZORKOVNA: OC DOMUS, ul. Zahradní 1215, 763 02, Zlín 4, tel / .: 774 938 740

e- mail: deokork@deokork.cz , www.deokork.cz

