
Smrekovec sibírsky je najtvrdšia ihličnatá drevina rastúca 

v arktických podmienkach ruskej tajgy. V extrémnych 

a dlhotrvajúcich mrazoch rastie iba pomaly, čo má za ná-

sledok mimoriadnu hustotu a tvrdosť dreva. Vysoký obsah 

živice pomáha odpudzovať vodu a tým napomáha k ochra-

ne proti plesniam a drevokazným hubám aj bez nutnosti 

impregnácie. 

Sibírsky smrekovec má omnoho lepšie vlastnosti ako väčši-

na mäkkých drevín alebo tlakovo impregnovaná borovica. 

Pre použitie v exteriéri sa sibírsky smrekovec suší v su-

šiarňach na hodnotu vlhkosti 18% +- 2%,  čo je optimálna 

hodnota pre aklimatizovanie v exteriéri a dosiahnutie rov-

novážnej vlhkosti. Drevo sibírskeho smrekovca je obvykle 

starého rastu (v priemere 300 rokov a viac) s veľmi hustými 

letokruhmi (obvykle do 1,5 mm).

Terasové a obkladové profi ly

s Dlhá životnosť v exteriéri.

s Veľmi vysoká hustota dreva.

s Vysoká mechanická odolnosť.

s Najtvrdší z mäkkých drevín.

s Vysoký obsah živice vytvára 

 prirodzenú ochranu.

s Živica chráni drevo proti prenikaniu

 vlhkosti.

s Veľmi dobrá biologická odolnosť 

 3. triedy.

s Ekonomické riešenie 

 s maximálnym výkonom.

Materiál pre výrobu 
sa zabezpečuje 

z trvalo udržateľných 
obhospodarovaných 

lesov. 

SMREKOVEC SIBÍRSKY 



Váš predajca:
DOVOZCA A DISTRIBÚTOR PRE SR:

DOPRAVA ZDARMA PO CELEJ SR PRI NÁKUPE NAD 200 € BEZ DPH / 240 € S DPH

PROKOM SR s.r.o.

Galvaniho 2/a

821 04 Bratislava

Tel.: +421 243 414 021

GSM: +421 911 554 666

Mail:  prokom@prokom-sr.sk

GPS: 48°10‘37.89“N, 17°10‘9.16“E

Obkladové profi ly zo sibírskeho smrekovca

(možnosť obojstranného použitia)

Lichobežník 
21 x 70 mm

Lichobežník 
21 x 120 mm

Konštrukčný hranol 
45 x 70 mm

Profi ly 

Sibírsky smrekovec

Terasový profi l 

28 x 120 mm

Lichobežník 

21 x 70 mm

Lichobežník 

21 x 120 mm

Konštrukčný hranol 

45 x 70 mm

Skladové dĺžky 3 a 4 m 3 a 4 m 3 a 4 m 3 a 4 m

Spotreba 8 bm / m2 14,3 bm / m2 8,3 bm / m2

Trieda kvality AB AB AB C

Biologická odolnosť Trieda 3 - Dobrá odolnosť voči hnilobe 

Vlhkosť KD 18% +/- 2% (sušené v sušiarňach)

Pôvod Rusko – Sibírska časť (Krasnoyarsk Krai a Irkutsk)

Tolerancia rozmerov = -10 mm / +30 mm (výrobná odchýlka), šírka = -5 mm / +5 mm (podľa 

aktuálnej vlhkosti), hrúbka = -2 mm / +2 mm (podľa aktuálnej vlhkosti)

Terasový profi l 
28 x 120 mm

(jemne drážkovaný / ryhovaný)                                                                     


