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DREVENÝ ZÁHRADNÝ NÁBYTOK

Z MASÍVU THERMOWOOD®
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pred náterom odtieň HONEY

odtieň TEAK odtieň 

GR. GREY

Popis produktov:

Východiskovou surovinou pre výrobu dreveného záhradného nábytku je fínska borovica, ktorá je tepelnou a vlhkostnou úpravou spracovaná 

na tepelne upravené drevo – ThermoWood®. Proces modifikácie materiálu prebieha v šiestich komorách v teplotnom rozmedzí 160 - 215 °C. 

Takto upravené drevo získa nové fyzikálne a mechanické vlastnosti. Je to najmä dlhšia trvanlivosť (minimálna životnosť materiálu je 30 ro-

kov), odolnosť proti hnilobe, vyššia pevnosť a rozmerová stálosť. Vďaka týmto charakteristikám môžeme vyrobiť veľmi odolný nábytok.

Výhodou nášho nábytku je jeho vysoká variabilita. Podľa finančných či priestorových možností si sami môžete zvoliť, ako bude vyzerať Vaša 

záhradná zostava. Naše produkty sú vyrobené a zabalené tak, aby ste ich mohli jednoducho prepraviť a sami zmontovať podľa priložených 

montážnych návodov.

Pre minimalizáciu poškodení UV žiarením a poveternostnými vplyvmi je nutné všetky povrchy nábytku PROWOOD 

povrchovo ošetriť ochranným náterom, pričom zvláštnu pozornosť treba venovať koncovým rezným plochám (če-

lám). Otvorené rezné plochy (čelá) pred aplikáciou finálnej povrchovej úpravy ošetrite špeciálnym prostriedkom 

z našej ponuky určeným pre konzerváciu rezných plôch (OWATROL PCD 91). Pre finálne ošetrenie nábytku PROWOOD 

odporúčame použiť náterové hmoty dodávané našou firmou (OWATROL AQUADECKS®). 

V prípade, že budete vyberať náterovú hmotu samostatne, odporúčame vodou riediteľné pigmentované oleje s UV 

ochranou na báze alkydových alebo akrylových živíc. Použitie samotných olejov na prírodnej či syntetickej báze nie 

je odporúčané.

V prípade, že nábytok PROWOOD nie je povrchovo ošetrený ( je nedostatočne alebo nevhodne ošetrený) náterovou 

hmotou, nezníži to nijak zásadne jeho životnosť, ale nie je možné garantovať všetky deklarované vlastnosti 

materiálu, vznikanie väčších než vlásočnicových trhlín a tiež jeho nerovnomerné farebné zmeny. 

Použitie produktov:

Do vlhkého prostredia ako sú bazény, sauny, wellness 

centrá, pre vonkajšie použitie ako je posedenie v záhra-

dách, na terasách, ako  nábytok do altánkov a pergolí, k 

vonkajším bazénom a vírivým vaniam alebo ako balkó-

nový nábytok. Návod na použitie a záručné podmienky 

nájdete na www.prowood-sr.sk.

Naše produkty sú úplne ekologické a nezanechávajú žiadne negatívne dopady na životné prostredie.

Záhradný nábytok: rozmer (dĺžka/šírka x hĺbka x výška)

Stôl ST1 167
rozmery: 167 x 100 x 76 cm

Kreslo ZK1
rozmery sedáka: 52 x 50 x 45 cm

celkové rozmery: 66 x 73 x 110 cm

Stôl ST1 135
rozmery: 135 x 80 x 76 cm

Stolička ZK2
rozmery sedáka: 40 x 40 x 45 cm

celkové rozmery: 40 x 54 x 92 cm

Stôl ST1 60
rozmery: 60 x 60 x 76 cm

Stolička ZK3
rozmery: 40 x 40 x 45 cm

Rozmery použitého materiálu ThermoWood®: 

Konštrukčné a nosné prvky

- hranoly 42 mm x 42 mm/68 mm/92 mm/117 mm.

Obvodové a vzperné prvky (oporné pri laviciach) 

- dosky 26 x 117 mm a 26 x 92 mm.

Vrchné dosky stolov, oporné a dosadacie plochy 

- dosky 26 x 92 mm.



Lavica LV1 145
rozmery sedáka:

145 x 40 x 45 cm

celkové rozmery:

145 x 57 x 92 cm

Lavica LV1 110
rozmery sedáka:

110 x 40 x 45 cm

celkové rozmery: 

110 x 57 x 92 cm

Lavica LV2 145
rozmery sedáka: 

145 x 40 x 45 cm

celkové rozmery: 

145 x 57 x 92 cm

Lavica LV2 110
rozmery sedáka: 

110 x 40 x 45 cm

celkové rozmery: 

110 x 57 x 92 cm

Lavica LV3 145
rozmery: 

145 x 40 x 45 cm

Lavica LV3 110
rozmery: 

110 x 40 x 45 cm

Lehátko LE1 200
rozmery: 

200 x 75 x 35 cm
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SET L1
stôl ST1 167 - 1x

kreslo ZK1 - 6x

SET L2
stôl ST1 167 - 1x

stolička ZK2 - 8x

Veľ ké sety



SET L6
stôl ST1 167 - 1x

lavica LV3 145 - 2x

SET L5
stôl ST1 167 - 1x

lavica LV2 145 - 2x

SET L4
stôl ST1 167 - 1x

lavica LV1 145 - 2x

SET L3
stôl ST1 167 - 1x

lavica LV1 145 - 2x

kreslo ZK1 - 2x

SET L7
stôl ST1 167 - 1x

lavica LV3 145 - 2x

lavica LV3 110 - 2x
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SET M1
stôl ST1 135 - 1x

kreslo ZK1 - 4x

SET M2
stôl ST1 135 - 1x

stolička ZK2 - 6x

Stredné sety



SET M6
stôl ST1 135 - 1x

lavica LV3 110 - 2x

SET M5
stôl ST1 135 - 1x

lavica LV2 110 - 2x

SET M4
stôl ST1 135 - 1x

lavica LV1 110 - 2x

SET M3
stôl ST1 135 - 1x

lavica LV1 110 - 2x

stolička ZK2 - 2x

SET M7
stôl ST1 135 - 1x

lavica LV3 110 - 2x

stolička ZK3 - 2x
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SET S1
stôl ST1 60 - 1x 

kreslo ZK1 - 2x

SET S2
stôl ST1 60 - 1x 

stolička ZK2 - 2x

Malé sety



SET S5
stôl ST1 60 - 1x 

stolička ZK3 - 4x

SET S4
stôl ST1 60 - 1x 

stolička ZK3 - 2x

SET S3
stôl ST1 60 - 1x 

stolička ZK2 - 4x
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SET V2
lehátko LE1 200 - 2x       

stolička ZK3 - 1x

SET V1
lehátko LE1 200 - 1x       

stolička ZK3 - 1x

Sety s lehátkami



• Výnimočnosť materiálu ThermoWood®

• Ekologická výroba a balenie výrobkov

• Minimálna životnosť materiálu 30 rokov

• Vysoká variabilita záhradných zostáv

• Výhodná cena výrobkov

• Rýchla a spoľahlivá dodávka výrobkov
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BRATISLAVA

O spoločnosti:

Spoločnosť PROKOM SR s.r.o. (IČ:36705101) bola založená 30. 11. 2006 a je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným 

súdom v Bratislave (oddiel: Sro, vložka číslo: 43342/B). Stratégia našej spoločnosti bola založená na predaji kvalitných produk-

tov za veľmi priaznivé ceny, ku ktorým ponúkame kompletný servis.

Spoločnosť PROKOM SR s.r.o. pôsobí na trhu už od roku 2006 a zaoberá sa dodávkami fínskych stavebných materiálov pre rea-

lizačné a obchodné firmy. Jednou zo stavebných komodít je tiež tepelne upravená fínska borovica – ThermoWood®. Keďže sme 

mali možnosť poznať túto surovinu bližšie pri aplikáciách vo vonkajšom prostredí, vznikla myšlienka použiť tento materiál pre 

výrobu vonkajšieho nábytku. Výroba záhradného nábytku bola starostlivo pripravovaná niekoľko rokov, pričom výrobky podlie-

hali tým najnáročnejším testom prírody. Výsledkom sú výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami plne nahrádzujú a vo veľa veciach 

i prevyšujú drahšie a menej ekologické výrobky z tropických drevín. Záhradný nábytok „PROWOOD garden furniture“ spĺňa tie   

najnáročnejšie požiadavky na kvalitu a zároveň je cenovo dostupný. Pre design našich výrobkov sme použili rokmi osvedčené 

a zákazníkmi veľmi obľúbené designové prvky. Celá výroba, od suroviny až po balenie výrobku, je ekologická a nezanecháva 

žiadne negatívne dopady na životné prostredie. Výrobu sme postavili na presnej práci 5-osého CNC stroja, ktorého výsledkom 

je dokonalé opracovanie materiálu vo všetkých jeho detailoch. Než sa výrobky dostanú k zákazníkovi, podliehajú niekoľkoná-

sobnej kontrole. 

Bude pre nás veľkou odmenou, keď zakúpením našich výrobkov obohatíte Vašu domácnosť alebo zázemie Vášho podnikania. 

Prajeme Vám príjemne strávené chvíle v spoločnosti našich produktov.

Pomáhame deťom na celom svete
pripojte sa k našej pomoci aj Vy!

www.unicef.cz

Zástupca výrobcu v Slovenskej republike:    

PROKOM SR s.r.o.
Galvaniho 2/a

821 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel:      + 421 243 414 021    

GSM:   + 421 911 554 666

E-mail: prokom@prokom-sr.sk

Web:    www.prokom-sr.sk

GPS:     48°10´37.89´´N, 17°10´9.16´´E

Váš predajca:

* Farby výrobkov, tak ako sú odtlačené v tomto katalógu, sa môžu líšiť od reálnej farby dodávaného tovaru.


