PRACOVNÉ DOSKY Z MASÍVU HEVEA
•

Škárovka cinkovaná (pracovná doska) je z masívneho tropického dreva HEVEA
Brasiliensis (gumovníka-Kaučuk), vyrobené pozdĺžnym lepením lamiel rovnakej šírky
dĺžkovo napojovaných zúbkovitým spojením. Na lepenie sa používa lepidlo v aplikačnej
triede D4 pre vnútorné použite. Dosky sú brúsené brúsnym pásom so zrnitosťou 240.
Škárovku je možné povrchovo upravovať voskovaním, lakovaním, lazúrovaním,
olejovaním alebo morením. Každý kus je balený zvlášť do fólie. Vlhkosť škárovky 10 +2%.

•

Škárovka priebežná (pracovná doska) je z masívneho tropického dreva HEVEA
Brasiliensis (gumovníka-Kaučuk), vyrobená pozdĺžnym lepením lamiel rovnakej dĺžky
(dĺžkovo nenastavované priebežné lamely v žargóne nazývané „priebežka“). Priebežka
je predovšetkým veľmi žiadaná na výrobu stolov a schodníc.

Použite pre zhotovenie:
•

kuchynské pracovné dosky, zásteny

•

nábytok, police, regále

•

stolové dosky

•

schody, pod schodnice

•

nášľapy podláh

•

parapety, prahy

•

obklady stien

•

rôzne stolárske výrobky

Škárovka HEVEA je žiadaná predovšetkým pre využitie v bytovom dizajne pre svoju odolnosť,
stálosť, tvrdosť a ušľachtilosť. HEVEA JE TVRDŠÍ AKO DUB (podobné sfarbenie a vlastnosti) a za
výrazne nižšiu cenu. Je ekologicky šetrná k životnému prostrediu.

Kvalita

Rozmer

Cena v € / ks bez DPH

Cena v € / ks s DPH

Cena za kus škárovka cinkovaná
Kvalita BC

40 x 660 x 4500 mm

144,00

172,80

Kvalita BC

40 x 1220 x 2300 mm

143,00

171,60

Kvalita AC

40 x 1220 x 2300 mm

159,00

190,80

Kvalita BC

20 x 1000 x 2300 mm

54,00

64,80

75,00

90,00

Cena za kus škárovka „priebežná“ (dlhá lamela)
Kvalita AC

40 x 1220 x 950 mm

10 dôvodov prečo zvoliť drevinu HEVEA:
•

Je lacnejšie ako dubové drevo, ktorému je najviac podobné

•

Dobre sa spracováva

•

Má dobré vlastnosti pre lepenie

•

Je stabilné

•

Vydrží veľkú záťaž

•

Dobre sa morí a lakuje

•

Je odolné proti baktériám, hubám a plesniam

•

Má svetlú, sviežu a zaujímavú kresbu

•

Ušľachtilá drevina budúcnosti

•

Pochádza z obnoviteľných zdrojov

