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V našem podnikání přemýšlíme pouze o přírodních materiálech, které neztrácí ani časem na
své hodnotě a kráse. Spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří respektují udržitelné řízení
lesních zdrojů. Využíváním dřeva chráníme neobnovitelné zdroje surovin pro další generace a
navíc pozitivně ovlivňujeme naši společnost, ekonomiku a životní prostředí.
Je pro nás důležité, aby veřejnost chápala tyto souvislosti a byla si vědoma pozitivních dopadů využívání dřeva
v každodenním životě.
Ze všech možných materiálů, které lze na terasy využívat prodáváme právě dřevo, protože přemýšlíme o dřevu, nabízíme
dřevo a prodáváme dřevo a tím pomáháme:
▪ chránit neobnovitelné zdroje surovin
▪ zachovat trvale udržitelné hospodaření v lesích i
pro další generace
▪ uvádět do rovnováhy všechny tři pilíře trvale
udržitelného rozvoje: ekonomický, sociální a
environmentální
Stále více stavebníků, projektantů a architektů se rozhoduje při výstavbě pro použití a aplikaci dřeva a konstrukcí na jeho bázi. Je
velice potěšující, že výrazy „úspora energií „ a „ ekologické stavění“ jsou stále častěji spojovány s technologiemi vycházejícími
z použití dřeva jako základního stavebního materiálu.
Bydlení se dřevem je součástí určitého velkorysého a neupjatého přístupu k životu, návratem k přírodním hodnotám. Navozuje pocit
útulného, příjemného a teplého prostředí a tento fakt je vnímán člověkem velice pozitivně. Dřevo dýchá, stará se o příjemné klima,
působí pozitivně na lidskou psychiku i na imunitní systém.
Dřevo je přírodní surovina, obnovitelná, plně recyklovatelná a při rozumném hospodaření v podstatě nevyčerpatelná. Dřevo má velmi
dobré tepelně izolační vlastnosti. Vykazuje menší vodivost tepla a výrazně vyšší akumulaci tepla.
Dřevo jako přírodní materiál otevírá kreativní a technické možnosti, které lze s jinými materiály realizovat jen těžko.
Firma AU-MEX se zabývá již více jak 22 let nákupem dřevařských výrobků z celého světa a dřevěné terasy REAL DECK tvoří jednu
z nosných prodejních komodit naší společnosti.
Za 22 letou působnost se nám podařilo najít seriózní a kvalitní dodavatele jak v České Republice, Rusku, Kanadě, Brazílii, Indonésii,
Malajsii, Thajsku, Laosu a dalších zemích, abychom mohli nabídnout ucelený program dřevin a profilů vhodných pro terasy ze dřeva.
Vše jsme spojili smysluplně do jedné nabídky terasových profilů a vznikla tak značka REAL DECK.
REAL DECK tedy znamená, že výběr dodavatelů a dodávaná kvalita je prověřena více než 22 letou zkušeností.
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