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          EUROWOOD 

 Lepené výrobky    - eurohranoly, lepené hranoly, lepené nosníky, škárovky       
 Rezivo                     - sušené stolárske a stavebné rezivo, hranoly   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurohranoly                                    od 1,24 eur/bm   86-24 mm 
Drevina                        smrek, borovica, červený smrek, dub 
Kvalita                          radiálne a polo radiálne lamely, lepené D4 lepidlom  
Vlhkosť                         12 % +- 2 % 
Prevedenie                  trojvrstvový lepený hranol  fixný ( priebežný ),alebo  cinkovaný  v dl.6000mm  
Rozmery                      72, 82, 92, 96 x 86, 125, 145 mm  alebo podľa objednávky  
Použitie                           na výrobu okien a dverí  

 

Stolárske sušené rezivo                 od 299 eur/m3 smrek  
Drevina                       smrek, borovica, červený smrek, buk, dub, jaseň,  alebo podľa objednávky  
Kvalita                         výber, I trieda, II trieda, III trieda   
Vlhkosť                        technicky vysušené ( 10 % +- 2 % ) 
Prevedenie                 neomietané  
Hrúbka                        28, 30, 32, 35, 50, 52, 60, 62 mm alebo podľa objednávky  
Použitie                          lišty, dvere, okná, schody, nábytkársky priemysel, konštrukčné prvky  

 

Lepené hranoly – nosníky             od 3,04 eur/bm 80-40 mm 
Drevina                     smrek, borovica  
Kvalita                       polo radiálne a tangenciálne lamely   lepené  konštrukčným lepidlom  
Vlhkosť                      12 % +- 2 % 
Prevedenie               cinkované alebo priebežné  
Rozmery                   80,100,120,140 x 40, 60, 80, 100, 120, 140 mm alebo podľa objednávky   
Použitie                       drevené konštrukcie, drevostavby  

 

Škárovky                                           od 2,30 eur/bm 86-25 mm 
Drevina                     smrek, borovica, červený smrek, buk, dub, jaseň 
Kvalita                       A, B, C, lepené D4 lepidlom ,alebo konštrukčným lepidlom 
Vlhkosť                      8 – 10 % 
Prevedenie               fixné ( priebežné ), cinkované lamely (dľžkovo  nadpájaný klinovým spojom)    
Hrúbka                      20-45 mm alebo podľa objednávky  
Použitie                        v nábytkárskom priemysle, výplne dverí, parapety, schody a pod. 

 

Sušené radiálne a stavebné rezivo          od 0,36 eur/bm 50-40 mm 
Drevina                      smrek, borovica, červený smrek, dub,  
Kvalita                        I, II, III, EBW + IMB 
Vlhkosť                       technické vysušené 12 % +- 2 % 
Prevedenie                radiál / poloradiál / neoprac. surové hranoly  
Hrúbka                       23-70 mm alebo podľa objednávky  
Použitie                         nábytok, lišty, drevené konštrukcie, drevostavby 

 


