
 
Spotreba

Kvalita Drevina Typ Dĺžka v m* bez DPH s DPH bm/m2 bez DPH s DPH

AB Sibírsky smrekovec Terasový profil 28 x 120 mm * 3 a 4 6,00 € 7,20 € 8 48,00 € 57,60 €

AB Sibírsky smrekovec Lichobežník 21 x 70 mm ** 3 a 4

AB Sibírsky smrekovec Lichobežník 21 x 120 mm ** 3 a 4 5,00 € 6,00 € 8,3 41,50 € 49,80 €

AB Sibírsky smrekovec Konštrukčný hranol 45 x 70 mm 3 6,00 € 7,20 €

AB Sibírsky smrekovec Hladká doska SHP 28 x 120 mm * 3 a 4 6,00 € 7,20 €

Poznámky:
Kvalita: severský štandard triedenie - AB, C.
Vlhkosť: KD 18% +/- 2% - sušené v sušiarňach.
Vek dreva: priemerne 300 rokov a viac - priemerná vzdialenosť medzi letokruhmi do 1,5 mm.
Pôvod:

Pri vysušení na 12% je jeho váha v rozmedzí 620-720 kg/m3.

Oproti tuzemskému smrekovcu má sibírsky smrekovec omnoho vyššiu hustotu a jeho drevo je podstatne tuhšie.

•      Vysoká mechanická odolnosť voči opotrebovaniu.

VYPREDANÉ

www.prokom-sr.sk

LEN OBMEDZENÉ MNOŽSTVO

Najužitočnejšia vlastnosť sibírskeho smrekovca je jeho prirodzená odolnosť, ktorá vyplýva z jeho extrémne vysokého obsahu živice a 
vysokej hustoty drevnej hmoty. Drevo sibírskeho smrekovca je obvykle starého rastu (v priemere 300 rokov a viac) s veľmi hustými 
letokruhmi (obvykle do 1,5 mm).

Materiál je zabezpečovaný z 

trvalo udržateľných zdrojov - 

v systéme PEFC, viac na 

druhej strane.

•      Vysoká hustota – drevo rastie veľmi pomaly.
•      Vysoká životnosť a odolnosť proti hnilobe Trieda biologickej odolnosti sibírskeho smrekovca - 3. trieda.

Rusko - Sibírska časť (Krasnoyarsk Krai a Irkutsk).

Pre exteriér sa suší drevo sibírskeho smrekovca na hodnotu okolo 18%, čo je najvhodnejšie pre jeho aklimatizáciu v exteriéri a 
dosiahnutie jeho rovnovážnej vlhkosti.

Sibírsky smrekovec je stabilný, ale v závislosti na poveternostných a klimatických podmienkach dochádza na jeho povrchu k tvorbe 

pozdĺžnych prasklín a prasklín na jeho koncoch, rovnako ako aj pri ostatných drevinách.

platný od 1. 8. 2022 do 31. 12. 2022 / do vypredania zásob, v cenách bez DPH a s DPH 20% - vyznačené hrubo

Cena za bm

 Telefón: + 421 243 414 021, GSM: + 421 911 554 666,  E-mail: prokom@prokom-sr.sk    

Cena za m2

CENNÍK PROFILOV ZO SIBÍRSKEHO SMREKOVCA

* Cena za 1 m2 je vypočítaná vrátane odporúčanej medzery medzi profilmi 5 mm.

Sibírsky smrekovec má omnoho lepšie vlastnosti ako väčšina mäkkých drevín alebo tlakovo impregnovaná borovica. 

Sibírsky smrekovec je najťažší spomedzi mäkkých drevín. V surovom stave váži okolo 900-1100 kg/m3.

PROKOM SR s.r.o.,  Galvaniho 2/a, 821 04 Bratislava

** Cena za 1 m2 je vypočítaná pre ideálnu montáž = profily v zákryte, t.j. na celú výšku 70 a 120 mm.

Rozmerová tolerancia: dĺžka = -10 mm / +30 mm (výrobná odchýlka), šírka = -5 mm / +5 mm (podľa aktuál. vlhkosti), hrúbka = -2 mm / +2 mm (podľa aktuál. vlhkosti).

Terasový profil sibírsky smrekovec 28 x 120 mm - ryhovaný / jemne drážkovaný

Hladká doska SHP 28 x 120 mm    Konštrukčný hranol 45 x 70 mm

             Jemne drážkovaná strana (pohľadová strana)

Ryhovaná strana (rubová strana)

POVOLENÉ OBOJSTRANNÉ POUŽITIE

Takto farebne označené položky = skladový program - celoročne skladom v uvedených dĺžkach.

                 Lichobežník 21 x 70 mm                   Lichobežník 21 x 120 mm



Ošetrujúce prostriedky: Cena bez DPH/ks

1 liter 29,20 €

5 litrov 112,50 €

300 ml 12,50 €

1 liter 25,00 €

1 liter 20,80 €

2,5 litra 41,70 €

1 liter 20,80 €

2,5 litra 41,70 €

Cena bez DPH/MJ

0,20 €

40,00 €

10,00 €

Spotreba:

Cena bez DPH/ks

Terč PB-00 nenastaviteľný, pevný 15 mm 1,60 € PB-00

Terč PB-01 nastaviteľný od 28 do 42 mm 3,50 €

Terč PB-1 nastaviteľný od 42 do 60 mm 4,00 € PB-01

Terč PB-2 nastaviteľný od 60 do 90 mm 4,80 €

Terč PB-3 nastaviteľný od 90 do 145 mm 5,50 €

Terč PB-4 nastaviteľný od 145 do 245 mm 8,00 €

Terč PB-5 nastaviteľný od 230 do 315 mm 11,00 €

Nástavec C1-PB (k PB-4) doplnok terča PB-4 pre väčšie výšky 4,00 €

Sklonový korektor BC-PH-5 korekcia sklonu  0 až 5%, výška 12 mm 3,00 €

Držiak roštu L pre drevený rošt rôznych rozmerov SHP 1,50 €

Držiak L

Spotreba:

Balenie: 375,00 €

Príslušenstvo: 50,00 €

Alternatíva: 135,00 €

Cena bez DPH/bal

GUMO L 80x30x2 mm (výška) Podložka pod teras. rošt - bal. 150 ks 20,00 €
GUMO L 80x30x5 mm (výška) Podložka pod teras. rošt - bal. 70 ks 20,00 €
GUMO L 80x30x8 mm (výška) Podložka pod teras. rošt - bal. 50 ks 20,00 €
GUMO D 15x7 mm (výška) Dilatačná páska - rola 10 bm 18,00 €

SPAX 100x100x8 mm (výška) Podložka pod teras. rošt - bal. 25 ks 20,00 €

Certifikát PEFC o pôvode vstupného materiálu

24,00 €

Dilatačné podložky pre terasové rošty (guma - polymér EPDM) Cena s DPH/bal Obrázok

24,00 €
24,00 €
24,00 €

Rola TYVEK UV FACADE návin 1,5 x 50 m = 75 m2 450,00 €
Akrylová jednostranná lepiaca páska Tyvek (čierna) - rola 25 bm, šírka 75 mm 60,00 €

21,60 €

Ideálny je raster 450 x 450 mm, podľa typu použitého hranola možné zväčšiť až na 450 x 700 mm.

200 ks ( dodávajú sa len celé balenia )

 4,4 ks/bm profilu

Fólia TYVEK UV FACADE (čierna)                      
životnosť 50 rokov, priezor až 4 cm

Vysoko difúzna kontaktná fólia pre otvorené fasády (vhodná pod SHP/SSS) zaisťuje ochranu izolácie a konštrukcie proti 

vetru, dažďu, snehu a vlhkosti. Jediná fólia s certifikátom CE pre použitie v otvorených fasádnych systémoch!!!

Difúzna plne kontaktná fólia 150 g/m2 (rola 75 m2) - iba pre bednené fasády 162,00 €

od 535 do 725 mm (PB-4+4xC1-PB); od 620 do 845 mm (PB-4+5xC1-PB); od 705 do 965 mm (PB-4+6xC1-PB)

Ďalšie výšky: 
(zložením terča 

PB-4 a C1-PB) 

od 287 do 367 mm (PB-4+1xC1-PB); od 365 do 485 mm (PB-4+2xC1-PB); od 452 do 605 mm (PB-4+3xC1-PB)

135,00 €

50 ks ( dodávajú sa len celé balenia )

Odšeďovač OWATROL           

NET - TROL® 

1,80 €

Odstraňovač drevnej šedi, obnovuje prirodzenú farbu ThermoWood®, ktorá je rovnaká v celom priereze, 

odstraňuje špinu z povrchu a vracia drevu jeho pôvodný jas. Neobsahuje chlór a nepoškodzuje vlákna.

Sklonový korektor

Nástavec C1-PB4,80 €
3,60 €

ObrázokRektifikačné terče BUZON pre vyrovnanie výšok a spádov - séria PB

Balenie:

Kotviaci materiál:
Nerezová skrutka 5 x 40/50/60/70 mm pre priamu montáž, nerez C1, hlava TORX T25 

Výdatnosť: 4 m2 / liter (spotreba sa líši v závislosti na metóde nanášania a štruktúre povrchu).

Obrázok

Výdatnosť: 5 m2 / liter (pri prvotnej aplikácii v dvoch odporúčaných vrstvách), 10 - 12 m2 / liter pri ďalšej údržbe.

Cena s DPH/ks

CENNÍK PRÍSLUŠENSTVA ( platný od 1. 8. 2022, v cenách bez DPH a s DPH 20% - vyznačené hrubo )

Náter OWATROL AQUATHERM®            
náter je kompatibilný s náterom OWATROL Aquadecks

35,00 €

Pomocné príslušenstvo pre terasy a fasády:

25,00 €

Obrázok

12,00 €

0,24 €

48,00 €

PB-4

4,80 €
4,20 €

Cena s DPH/ks

13,20 €

6,60 €

50,00 €

Výdatnosť: 5 - 10 m2 / liter (spotreba sa líši v závislosti na veku a štruktúre povrchu).

9,60 €
PB-1,2,3

PB-55,80 €

Cena s DPH/MJ

1,90 €

25,00 €

Finálny, penetračný a priľnavý náter na drevo s UV ochranou pre veľmi málo savé drevo.                                                                                                   

Jedná sa o pigmentovaný vodou riediteľný olej na báze alkydových a akrylových živíc.

Odtiene: HONEY           TEAK             GRAPHITE GREY                                                                                                                                                                                                                                                                               
(minimálna zmena odtieňa ) (mierne načervenalý odtieň)          (vzhľad patiny)

Výdatnosť: 5 - 7 m2 / liter (spotreba sa líši v závislosti na aplikačnej metóde, veku a pórovitosti dreva). 

Silný, vodou zmývateľný bezrozpúšťadlový odstraňovač farieb bez obsahu riedidla,                                                        

ktorý odstráni akúkoľvek olejovú farbu, farbu na alkydovej báze, lak aj moridlo na drevo.
Vhodný aj pri obnove dožívajúceho náteru, ktorý je v zlom stave (premeškaný interval údržby), kedy sú v ploche 

miesta so stále funkčným náterom a ostatné miesta sú značne zašednuté. Celú plochu je vhodné ošetriť 

prostriedkom DILUNETT® a následne plochu zjednotiť - vyčistiť a neutralizovať prostriedkom NET-TROL® (povinný 

krok). Takto je povrch ideálne pripravený na aplikáciu novej vrstvy finálneho náteru OWATROL AQUATHERM®.

PCD 91® je konzervačný prostriedok na vodnej báze na konzerváciu otvorených rezných plôch (čiel). Aplikáciou 

na otvorené rezy udrží PCD 91® drevo celistvé a zakonzervované. Aplikuje sa rýchlo a jednoducho.

15,00 €

30,00 €

Odstraňovač náterov OWATROL 

DILUNETT® 

50,00 €

Tento prostriedok odporúčame tiež používať pri pravidelnej údržbe náterom AQUATHERM®. 

NET-TROL® veľmi dobre odmastí, vyčistí a neutralizuje povrch dreva a pripraví ho ideálne na 

novú vrstvu obnovovacieho náteru OWATROL AQUATHERM®. 

Materiál pre výrobu sa zabezpečuje z trvalo udržateľných obhospodarovaných lesov. Účelom certifikácie lesov v systéme PEFC je dosiahnúť trvalo udržateľného 

hospodárenia.

DOPRAVA ZDARMA od 400 € bez DPH / 480 € s DPH - dodanie do 3-10 pracovných dní (malé a kusové objednávky do 14 - 28 pracovných dní)

Rezná plocha (čelo) je miesto, kde do dreva preniká najviac vlhkosti. Otvorené čelá je vhodné ošetriť PCD 

91®, aby sa prenikaniu vlhkosti zabránilo. Po preschnutí (po cca 48 hodinách), sa aplikuje finálna 

povrchová úprava (OWATROL AQUATHERM®).

Konzervačný prostriedok 

OWATROL PCD 91®


