Saunové palubky
Rychlý přehled dřevin,
základních parametrů a cen
Platnost od 25.10. 2021
Proﬁl

Rozměr /
Krycí šíře (mm)

Délky (m)

Softline

14 x 96 mm/
86 mm

2,1 - 6

Softline

15 x 90 mm/
80 mm

2,1/2,4/2,7/3,0

Hoblované
prkno

28 x 90 mm/
88 mm

2,1/2,4/2,7/3,0

*

Softline

15 x 90 mm/
88 mm

2,1/2,4/2,7/3,0

Hoblované
prkno

28 x 90 mm/
88 mm

2,1/2,4/2,7/3,0

Softline

15 x 90 mm

2,1/2,4/2,7/3,0 m

Hoblované
prkno

28 x 90 mm

2,1/2,4/2,7/3,0 m

Dřevina
Smrk
severský

*

*

Olše

Osika

Thermo
Osika

*

424 Kč/ m²
(40,70 Kč/bm)

1 362 Kč/ m²
(122,57 Kč/bm)

2 020 Kč/ m²
(181,81 Kč/bm)

1 362 Kč/ m²
(122,57 Kč/bm)

1 918 Kč/ m²
(172,58 Kč/bm)

1 481 Kč/ m²
(133,31 Kč/bm)

2 264 Kč/ m²
(203,72 Kč/bm)

0,92/1,22/1,52

Klasika

11 x 94 mm/
83,40 mm

Západní
červený
cedr

1,83

V současné době
není k dispozici

2,13
2,44/2,74/
3,05/3,35/3,65

*

Softline
*
** Klasika

15 x 90 mm/
80 mm

0,9/1,22/1,52/
1,83/2,13/2,44/
2,74/3,048

17,5 x 137 mm/
130 mm

0,91/1,22/1,52/
1,83

* Veškeré proﬁly s perem a drážkou uvádíme a účtujeme za m² včetně pera.
** Možno použít pouze pro vnější obklad saun.
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Cena s DPH

2 252 Kč/ m²
(202,70 Kč/bm)

3 158 Kč/ m²
(432,65 Kč/bm)

SAUNOVÉ PALUBKY - TECHNICKÉ INFORMACE
Severský smrk
Dřevo smrku ztepilého je téměř bílé se světle nažloutlým podtónem, jedná se o jedno
z nejlehčích jehličnatých dřev. Smrk je velmi často využíván na sauny, a to zejména
pro obložení vnějších stěn. Nabízíme v provedení obkladové palubky softline proﬁl s
prodlouženým perem, které vizuálně eliminuje dřevu přirozené tvarové změny v důsledku
změn vlhkosti.

Technické informace:
Jehličnatá dřevina, lehké a měkké dřevo bělavé až nažloutlé barvy s pryskyřičnými kanálky
Třídění A
Průměrná hustota

0,450 g.cm-³

Sesychání v podélném směru

0,3 %

Sesychání v radiálním směru

3,6 %

Sesychání v tangenciální směru

7,8 %

Objemové sesychání

11,7 %

Třída trvanlivosti

4

Saunová palubka SOFTLINE
Rozměr: 14 x 96 mm
Délky: 4200 mm
Balení: 6 ks/balení, 264 ks/paleta
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Olše
Dřevo olše je díky načervenalé barvě a příjemné struktuře velmi oblíbené pro použití v
saunách. Dřevo olše je mechanicky odolné, odpuzuje vodu a nepřehřívá se. Nabízíme
v provedení obkladové palubky softline proﬁl s prodlouženým perem, které vizuálně
eliminuje dřevu přirozené tvarové změny v důsledku změn vlhkosti a hoblovaná prkna
jako lavicové proﬁly.

Technické informace:
Listnatá dřevina, dřevo měkké a lehké, barva narůžovělá až světle oranžová
Třídění A
Průměrná hustota

0,530 g.cm-3

Sesychání v podélném směru

0,5 %

Sesychání v radiálním směru

4,4 %

Sesychání v tangenciální směru

9,3 %

Objemové sesychání

14,2 %

Třída trvanlivosti

5

Saunová palubka – SOFTLINE PROFIL STP
Rozměr: 15 x 90 mm
Délky: 2400, 2700, 3000 mm
Balení: 6 ks/balení, 264 ks/paleta
Lavicový proﬁl – HOBLOVANÉ PRKNO SHP
Rozměr: 28 x 90 mm
Délky: 2400, 2700, 3000 mm
Balení: 4 ks/balení, 336 ks/paleta
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Osika
Dřevo Osika je ideálním materiálem do sauny. Nevylučuje pryskyřici, nevytváří třísky a
nepřehřívá se. Jeho charakteristický světlý barevný tón a hladká struktura mu dodávají
velmi atraktivní vzhled. Nabízíme v provedení obkladové palubky softline proﬁl s
prodlouženým perem, které vizuálně eliminuje dřevu přirozené tvarové změny v důsledku
změn vlhkosti a hoblovaná prkna jako lavicové proﬁly.

Technické informace:
Listnatá dřevina, dřevo měkké a lehké, barva bílá až žlutobílá
Třídění A
Průměrná hustota

0,450 g.cm-3

Sesychání v podélném směru

0,3 %

Sesychání v radiálním směru

5,2 %

Sesychání v tangenciální směru

8,3 %

Objemové sesychání

13,8 %

Třída trvanlivosti

5

Saunová palubka – SOFTLINE PROFIL STP
Rozměr: 15 x 90 mm
Délky: 2400, 2700, 3000 mm
Balení: 6 ks/balení, 264 ks/paleta
Lavicový proﬁl – HOBLOVANÉ PRKNO SHP
Rozměr: 28 x 90 mm
Délky: 2400, 2700, 3000 mm
Balení: 4 ks/balení, 336 ks/paleta
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Thermo Osika
Tepelně upravované dřevo Thermo Osika je zcela přírodní – proces tepelné modiﬁkace se provádí jen za
použití tepla a páry a díky tomu se stává odolnější a stabilnější. Tato tepelná úprava vytváří přitažlivý
tmavší hnědý odstín dřeva. Nabízíme v provedení obkladové palubky softline proﬁl s prodlouženým
perem, které vizuálně eliminuje dřevu přirozené tvarové změny v důsledku změn vlhkosti a hoblovaná
prkna jako lavicové proﬁly.

Technické informace:
Listnatá dřevina, dřevo měkké a lehké, barva díky thermo úpravě lehce hnědá
Třídění A
Průměrná hustota

0,450 g.cm-3

Sesychání v podélném směru

0,3 %

Sesychání v radiálním směru

5,2 %

Sesychání v tangenciální směru

8,3 %

Objemové sesychání

13,8 %

Třída trvanlivosti

5

Saunová palubka – SOFTLINE PROFIL STP
Rozměr: 15 x 90 mm
Délky: 2100, 2400, 2700, 3000 mm
Balení: 6 ks/balení, 264 ks/paleta
Lavicový proﬁl – HOBLOVANÉ PRKNO SHP
Rozměr: 28 x 90 mm
Délky: 2100, 2400, 2700, 3000 mm
Balení: 4 ks/balení, 336 ks/paleta
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Stabilita

Životní prostředí

Vysoká trvanlivost

Lehké

Délková stabilita
díky výrazně snížené
rovnováze obsahu
vlhkosti
Zlepšení trvanlivosti a
vysoká odolnost vůči
hnilobě

Estetický vzheld
Teplý odstín, který
vytváří příjemnou
atmosféru a luxusní
vzhled

Dřevo je zlepšeno díky
použití nechemických
procesů

Snadná manipulace
a snížení tepelné
vodivosti

Západní červený cedr (zerav)
Západní červený cedr je ideálním materiálem do sauny. Nevylučuje pryskyřici, odpuzuje
vodu a nepřehřívá se. Červený cedr je známý pro svou příjemně bohatou vůni a oblíbenou
načervenalou barvu dřeva v mnoha přírodních odstínech. Nabízíme v provedení
obkladové palubky softline proﬁl s prodlouženým perem a díky vysoké stabilitě dřeva i
jako klasickou palubku.

Technické informace:
Jehličnatá dřevina, bez pryskyřičných kanálků, dřevo měkké a lehké, jádrová dřevina, jádro
růžovohnědé až červenohnědé, běl úzká – bělavá, charakteristický pach
Třídění CLEAR (A)
Průměrná hustota

0,375 g.cm-3

Sesychání v podélném směru

0,2 %

Sesychání v radiálním směru

2,4 %

Sesychání v tangenciální směru

5%

Objemové sesychání

7,6 %

Třída trvanlivosti

2-3

Saunová palubka – SOFTLINE PROFIL
Rozměr: 15 x 90 mm
Délky: 915, 1219, 1524, 1828, 2133, 2438, 2743, 3048 mm
Balení: 1 ks
Saunová palubka – KLASICKÝ PROFIL
Rozměr: 11 x 94 mm
Délky: 910, 1220, 1520, 1830, 2130, 2440, 2740,
3050, 3350, 3660,
Balení: 10 ks/balení,
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Veškeré naše saunové palubky jsou
balené ve fólii po svazcích :
(ukázka balení)

Au-Mex s.r..o., Poděbradská 574/40,
190 00 Praha 9 - Vysočany
tel.:
+420 283 933 452, +420 283 933 472,
+420 283 931 808, +420 283 930 309
fax:
+420 283 933 406
GSM: 608 877 630, 777 052 460
e-mail: poptavky@au-mex.cz

