
PRACOVNÉ DOSKY Z MASÍVU HEVEA

Škárovka cinkovaná (pracovná doska) je z masívneho tropického 
dreva HEVEA Brasiliensis (Malajský dub – Kaučuk), vyrobená 
pozdĺžnym lepením lamiel rovnakej šírky dĺžkovo napojovaných 
zubovitým spojením. Na lepenie sa používa lepidlo v aplikačnej 
triedeD4 pre vnútorné použitie. Dosky sú brúsené brúsnym 
pásom so zrnitosťou 240. škárovka je možné povrchovo upravovať 
voskovaním, lakovaním, lazúrovaním, olejovaním alebo morením. 
Každý kus je balený zvlášť do fólie. Vlhkosť spárovky 10 ± 2%. 

Škárovka priebežná (pracovná doska) je z masívneho tropického 
dreva HEVEA Brasiliensis (Malajský dub – 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.

Použitie pre zhotovenie: kuchynských pracovných liniek, 
nábytku, ponk, políc, regálov, stolových dosiek, schodov, 
podschodnic, nášľapov, podláh, parapetov, prahov, obkladov stien  
a pre výrobu ďalších stolárskych prvkov. Použitie v interiéri a po 
nátere lodnom lakom možno aj v exteriéri.

Škárovka Hevea je žiadaná predovšetkým pre využitie v bytovom 
dizajne pre svoju odolnosť, stálosť, tvrdosť a ušľachtilosť. Hevea je 
tvrdší ako DUB (podobné sfarbenie i vlastnosti) a za výrazne nižšiu 
cenu. Ekologicky šetrná k životnému prostrediu. 

10 dôvodov prečo zvoliť drevinu Hevea: 
je lacnejšie ako dubové drevo, dobre sa opracováva, má dobré 
vlastnosti pre lepenie, je stabilný, vydrží veľké záťaže, dobre sa 
morí a lakuje, je odolná proti baktériám - hubám a plesniam, má 
zaujímavú kresbu dreva, módne ušľachtilá drevina budúcnosti, 
pochádza z obnoviteľných zdrojov.   

Sme od roku 2006 priamy dovozca dosiek Hevea z juhovýchodnej 
Ázie a preto sme schopní Vám garantovať dostatočné skladové 
zásoby v najlepšej možnej kvalite a cene na trhu.

 Kontakt: +420 603 468 787 ◆ info@colombotrading.cz ◆ www.skarovkyhevea.sk

Možno objednať aj iné formáty
(h. 1–6 cm, š. až 125 cm, d. až 600 cm).

Osobný odber Colombo Trading s.r.o., Na Záboří 15, 53002 Pardubice  
alebo preprava dobierka Toptrans po celom Slovensku do 72 hod.

CENA ZA KUS A/B kvalita  
(škárovka cink Hevea od 1. 4. 2022, 280 ks skladom Pardubice)   

Kvalita strana „A“: bez chýb, farebne zladená, povolená ojedinele 
očka do 5 mm.
Kvalita strana „B“: povolená farebnosť, povolené do 25% beli na 
ploche, zdravé zarastené suky do 25 mm, povolené drobné výspravy 
tmelením do 3 % plochy.  
Hranoly KVH z masívu Hevea sú lepené D4 a ozubeným spojom, 
vysušené na 10 % a hobľované pásom 240. Sú pevné, odolné, 
stabilné a tvrdšie ako dub za polovičnú cenu. Určené predovšetkým 
do interiéru k stavbe drevených konštrukcií, stolových nôh, pergol,  
v bytovom dizajne, políc, regálov, drevených rastrov a roštov.
Za príplatok: formátovanie, výrezy pre drez a dosku, zaoblenie 
hrán, fazetovanie, frézovanie, kefovanie, zvlaky, lepenie na seba  
a k sebe, opaľovanie, náter bezfarebným tvrdým voskovým olejom 
Sayerlack, ocelové nohy.a rámy z pásoviny alebo jeklu aj s lakovaním..

hrúbka
mm

šírka
mm

dĺžka
mm

pôvodne bez
DPH

bez DPH/ks

škárovka z masívu – Malajský dub
18    1220    2300 novinka 130 €
18      950    4500 novinka 179 €
20 660 4500 4 346 Kč 153 €
20 950 4500 5 726 Kč 199 €
30 660 4500 5 936 Kč 208 €
30 950 4500 7 997 Kč 280 €
40 610 2300 4 000 Kč 139 €
40 1220 2300 8 000 Kč 270 €
40 660 4500 9 750 Kč 275 €

B/C kvalita  – VÝPREDAJ
30 660 4500 188 €
30 950 4500 260 €
40 1220 2300 250 €
40 660 4500 255 €

Hranol hevea pohľadový cink A/B kvalita
70 70 4500 45 €

hrúbka
mm

šírka
mm

dĺžka
mm

bez DPH/ks

*prírezy zo škárovky
*18 950 1500 63 €
*18 950 2250 93 €
*18 950 3000 123 €
*20 660 1500 53 €
*20 660 2250 81 €
*20 660 3000 106 €
*20 950 1500 71 €
*30 660 1500 74 €
*30 660 2250 108 €
*30 660 3000 144 €
*30 950 1500 101 €
*30 950 2250 150 €
*30 950 3000 197 €
*40 660 1500 96 €
*40 660 2250 142 €
*40 660 3000 188 €

B/C kvalita – VÝPREDAJ
30 660 1500 67 €
30 660 3000 129 €
30 950 1500 91 €
30 950 3000 178 €
40 660 1500 89 €
40 660 3000 174 €

TEAK DLAŽDICE TERASOVÉ olejované na 
plastovom rošte A/B kvalita 

25 300 300 4 €
DUBOVÉ FOŠNY sámované

55 250 4100 72 €
DUBOVÉ FOŠNY nesámované
100 200 4100 102 €

DUBOVÉ HRANOLY
100 200 4100 160 €

DUBOVÉ PODVALY
150 260 4100 199 €

Najväčšia ponuka na 
trhu v TOP kvalite!
ZĽAVA 10 % pri odbere
škárovky Hevea nad 2 000 € bez DPH.

TVRDŠÍ AKO DUB ZA 1/2 CENU


