TERASY – DECKING
Provádíme dodávku materiálu a montáž teras z tropických dřevin.
Individuální řešení lemů bazenů je zahrnuto v rámci dodávky terasy.
Po dohodě Vám připravíme materiál – stavebnici pro montáž, zakrátíme
prkna na čistý rozměr, připravíme podkladní konstrukci v potřebném
profilu, a dodáme spojovací materiál (vruty, stavěcí terče, ...).
Dle Vaší představy navrhneme vhodný materiál a zpracujeme technické
řešení skladby terasy v PC.

POUŽÍVANÉ MATERIÁLY A ROZMĚRY

Massaranduba 21 × 145 / WRC A Clear and better

Massaranduba 21 × 145 / Jatoba

Ipe

21 × 120 – předsušené

Massaranduba

20 × 90

Massaranduba

21 × 145

Massaranduba

25 × 145 – předsušená

WRC – knotty no hole

38 × 140

DŘEVĚNÉ FASÁDY
Provádíme dodávku a montáž fasád z tropických dřevin a západního červeného cedru – WRC. Dodávka atypických rozměrů je možná po dohodě.
Pro uchování barevného vzhledu používáme nátěrový systém ARA HYDRO
PAINTING.
NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ A DODÁVANÉ MATERIÁLY SKLADEM

Kapur – 13 let stará realizace

WRC A Clear and better

Ipe

20 × 131/140

Jatoba

20 × 131/140

Iroko

30 × 60

Iroko

20 × 131/140

Iroko

20 × 135 – zkosení 30°

Massaranduba

21 × 135 – zkosení 30°

Massaranduba

19 × 84 – zkosení 30°

Western Red Cedar

18 × 131 A Clear and better

Western Red Cedar

18 × 127 Select knotty

Western Red Cedar

18 × 115 A Clear and better – zkosení 45°

Western Red Cedar

18 × 110 Select knotty – zkosení 45°

Western Red Cedar

30 × 60 A Clear and better

STÍNÍCÍ PANELY
Vyrábíme stínící panely celodřevěné nebo v kombinaci s kovovým rámem.
Panely dodáváme jak samostatné, tak včetně kolejnic a montáže. Možnost
dodání i s elektrickým ovládáním.
Materiál Western Red Cedar Clear no. 2.
Přesné zpracování drážek lamel na CNC, lisováno, lepeno.
Celkové rozměry panelů je nutné konzultovat s naším technickým oddělením.

WRC Clear No. 2

Kov / WRC

WRC knotty no hole / WRC Clear No. 2 (panely)

PERGOLY
Provádíme dodávku a montáž pergol ze západního červeného cedru
a ostatních vhodných dřevin nebo výrobu jednotlivých prvků dle zadání
zákazníka.
Pergoly je možné doplnit stínícími panely ze stejného materiálu.

POUŽÍVANÉ VÝCHOZÍ ROZMĚRY MATERIÁLŮ A JEJICH KVALITY
Western Red Cedar

155 × 155-305 Clear no. 2

Western Red Cedar

105 × 155 Clear no. 4

Western Red Cedar

105 × 205 Clear no. 4

Western Red Cedar

100 × 150, 300 Premium knotty

Western Red Cedar

138 × 138 Premium knotty

PLOTY
Provádíme dodávku plotových komponentů a montáž dřevěných částí
oplocení staveb z tropických dřevin, západního červeného a žlutého
cedru.
Také nabízíme plotovky různých délek s celou řadou zakončení.
• plaňkové typy plotů
• svlakové ploty
• štípané
• po dohodě různé typy prkenných plotů
• ohrady pro koně
Všechny používané materiály mají vysokou bezúdržbovou životnost.
POUŽÍVANÉ MATERIÁLY
Ipe
Jatoba
Iroko
Massaranduba
Western Red Cedar
Štípaný WRC

Iroko 27 různé šířky

WRC / různé druhy tropického dřeva

Western Yellow Cedar

NAŠE SLUŽBY
VELKOOBCHOD
Prodej širokého sortimentu řeziva:
• WRC – západní červený cedr
• WYC – západní žlutý cedr
• decking, terasy
• hotové palubkové a jiné fasádní profily
• tropické řezivo jatoba, merbau, ipe, iroko, teak, wenge, sapeli, doussie, kapur, meranti, padouk, tatajuba
a další.
• truhlářský masiv – dub, buk, americký ořech, americká třešeň, americký javor, jasan, topol, olše, lípa

SERVIS PRO TRUHLÁŘE
A ZPRACOVATELSKÉ FIRMY

STAVEBNICOVÁ DODÁVKA MATERIÁLU

REALIZACE

• dodávka materiálu podle Vašeho vyměření a výpisu materiálu

• kompletní dodávka na klíč

• prodej materiálu dle Vašeho výběru
• výběr dle Vámi požadovaných délek pro snížení
prořezů

• náš technik je Vám k dispozici pro všechny
konzultace

• provedení požadovaných truhlářských operací

• Provedeme výběr materiálu, zakrátíme ho profesionálním vybavením na čistý rozměr, připravíme
Vám stavebnici, ze které nemáte žádné zbytky
a odřezy, stavebnice v případě přání může obsahovat vše, co potřebujete, dřevo, vruty, vymezovací podložky, vrtáky apod.

• finalizace povrchů
• příprava truhlářských polotovarů dle Vašeho
zadání
• zajištění dopravy na požadované místo
• montážní úpravy

• poradenská činnost
Na základě zaslaných podkladů vám vypracujeme
předběžný rozpočet. Po odsouhlasení provedeme
zaměření. Dále nabízíme možnost konzultace a stanovení kvality přípravy prací, vyhotovení výrobní
dokumentace, výrobu, přípravu materiálu, dodávku
a montáž ve sjednaném termínu.
V kanceláři jsou pro Vás připravené vzorky obkladových materiálů a ve venkovní vzorkovně ukázky
jednotlivých typů fasád z různých dřevin.

• kotevní materiál
• poradenská činnost

Navštivte naši venkovní vzorkovnu!

A RA — továrna na nábytek a. s.
281 25 Konárovice 300
Česká republika

1

2

3

4

5

6

Tel.: +420 321 737 151
Fax : +420 321 766 142
E-mail: tropickedrevo@arakolin.cz
www.arakolin.cz
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