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TVRDŠÍ NEŽ DUB ZA 1/2  CENU 

PRACOVNÍ DESKY Z MASIVU HEVEA

CENA ZA KUS (skladové zásoby desek Hevea od 1. 5. 2020, 350 ks) 
kvalita rozměr (t x š x d) cena *
AB cink 20 x 1220 x 2300 mm 2 160 Kč
AB cink 20 x 660 x 4500 mm 2 484 Kč
AB cink 20 x 950 x 4500 mm 3 591 Kč
AB cink 40 x 660 x 4500 mm 4 887 Kč
AB cink 40 x 1220 x 2300 mm 4 698 Kč

       přířezy
AB přířez 20 x 660 x 1500 mm 972 Kč
AB přířez 20 x 660 x 2250 mm 1 377 Kč
AB přířez 20 x 660 x 3000 mm 1 782 Kč
AB přířez 20 x 950 x 1500 mm 1 323 Kč
AB přířez 20 x 950 x 2250 mm 1 944 Kč
AB přířez 20 x 950 x 3000 mm 2 538 Kč
AB přířez 40 x 610 x 2300 mm 2 484 Kč
AB přířez 40 x 660 x 1500 mm 1 809 Kč
AB přířez 40 x 660 x 2250 mm 2 646 Kč
AB přířez 40 x 660 x 3000 mm 3 321 Kč

       průběžná lamela
AB průběh 40 x 1220 x 950 mm 2 322 Kč 

                                                                                                                                                       * uvedené ceny jsou bez DPH

SLEVA 10 % při odběru spárovky Hevea nad 50 000 Kč bez DPH.
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Spárovka cinkovaná (pracovní deska) je z  masivního tropického 
dřeva HEVEA Brasiliensis (Malajský dub – Kaučukovník), vyrobené 
podélným lepením lamel stejné šíře délkově napojovaných zubo-
vitým spojením. K lepení se používá lepidlo v aplikační třídě D4 pro 
vnitřní použití. Desky jsou broušeny brusným pásem o zrnitosti 240. 
Spárovku je možné povrchově upravovat voskováním, lakováním, 
lazurováním, olejováním nebo mořením. Každý kus je balen zvlášť 
do fólie. Vlhkost spárovky 10 ± 2 %. 

Spárovka průběžná (pracovní deska) je z masivního tropického 
dřeva HEVEA Brasiliensis (Malajský dub – Kaučukovník),vyrobená po-
délným lepením lamel stejné DÉLKY (délkově nenastavované průběž-
né lamely v hantýrce nazývané „průběžka“). Průběžka je především 
velmi žádaná na výrobu stolů a schodnic.

Použití pro zhotovení: kuchyňských pracovních linek, nábytku, 
ponků, polic, regálů, stolových desek, schodnic, pod schodnic, nášla-
pů, podlah, parapetů, prahů, obkladů stěn a pro výrobu dalších truh-
lářských prvků. Použití v interiéru a po nátěru lodním lakem možno 
i v exteriéru.

Spárovka Hevea je žádaná především pro využití v bytovém designu 
pro svojí odolnost, stálost, tvrdost a ušlechtilost. Hevea je tvrdší než 
DUB (podobné zbarvení i vlastnosti) a za výrazně nižší cenu. Ekologic-
ky šetrná k životnímu prostředí. 

10 důvodů proč zvolit dřevinu Hevea:
je levnější než dubové dřevo, dobře se opracovává, má dobré
vlastnosti pro lepení, je stabilní, vydrží velké zátěže, dobře se moří 
a lakuje, je odolná proti bakteriím – houbám a plísním, má světlejší 
svěží zajímavou kresbu dřeva, módní ušlechtilá dřevina budoucnosti, 
pochází z obnovitelných zdrojů.    

Jsme od  roku 2006 přímý dovozce desek Hevea z jihovýchodní Asie 
a  proto jsme schopní Vám garantovat dostatečné skladové zásoby 
v nejlepší možné kvalitě a ceně na trhu.

Možno objednat i jiné formáty 
(tloušťka 1–6 cm, šířka až 125 cm, 

délka až 600 cm).

Osobní odběr sklad Pardubice, Na Záboří 15, 530 02 Pardubice nebo 
zaslat dobírkou Toptrans za výhodné ceny od 500 Kč (do 48 hod.).

Kvalita strana „A“: bez chyb, barevně sladěná, povolena ojediněle očka do 5 mm.
Kvalita strana „B“: povolena barevnost, povoleno do 25% běli na ploše, zdravé zarostlé suky do 
25 mm, povoleny drobné výspravy tmelením do 3 % plochy.  

Za příplatek: formátování, výřezy pro dřez a desku, zaoblení hran, fazetování, frézování, 
kartáčování, svlaky, lepení na sebe a k sobě, opalování, nátěr bezbarvým tvrdým voskovým olejem 
Sayerlack, ocelové nohy a rámy z pásoviny nebo jeklu i s lakováním. 


