
Drevina

DUB 15 x 130 x 500 Vhodné 56,5 43 51,6

DUB Masívne, veľké formáty, prírodný olej, 4V 20 x 130 x 500 nevhodné 57,5 43,75 52,5

Drevina Masívne, veľké formáty

Drevina

DUB 15 x 130 x 500 Vhodné 62,2 46,58 55,9

DUB 20 x 130 x 500 nevhodné 66 49,16 59

SPAČVA AKCIA 100% masívne HERRINGBONE chorvátske Dubové  povrchovo 
upravené stromčekové parkety, francúzsky vzor 2020 

Chorvátska výroba, Slavónska surovina, 100% 
masívne dubové parkety vhodné na 

podlah.kúrenie R=0,09 m²K/W!
Hrúbka x šírka x 

dĺžka v mm
Podlahové 

kúrenie

bežná 
cena s 

Dph/m2
AKCIA bez 

Dph/m2
AKCIA s 
Dph/m2

Markant triedenie – AKCIA Dubové stromčekové parkety prir.olej natur, P+D  
Masívne, veľké formáty, prirodný olej, 4V    

Parkety s prírodnou olejovou povrchovou úpravou WOCA/OSMO, stačí iba celoplošne nalepiť na podklad. 
Bez povrchovej úpravy masívne parkety nižšia cena – 4 Eur/m2 s Dph.

Francúzsky vzor, rustikálne triedenie – tmelené hrčky, belové zábehy, praskliny. Pre iné farebné úpravy, kartáč ceny na dopyt.

Chorvátska výroba, Slavónska surovina, 100% 
masívne dubové parkety vhodné na 

podlah.kúrenie R=0,09 m²K/W!
Hrúbka x šírka x 

dĺžka v mm
Podlahové 

kúrenie

bežná 
cena s 

Dph/m2
AKCIA bez 

Dph/m2
AKCIA s 
Dph/m2

Natur – stredné triedenie, AKCIA stromčekové parkety pri. Olej, P+D  
Masívné, veľké formáty, prirodný olej, 4V

Masívné, veľké formáty, prirodný olej, 4V

Parkety s prírodnou olejovou povrchovou úpravou WOCA/OSMO, stačí iba celoplošne nalepiť na podklad. 
Bez povrchovej úpravy masívne parkety nižšia cena – 4 Eur/m2 s Dph.

Francúzsky vzor, NATUR triedenie – stredné triedenie, prírodné rozdiely v kresbe a farebnosti lamiel, menšie zdravé hrčky, meniše tmelené 
hrčky, výnimočne bel, jemné praskliny. Iné farebné úpravy, triedenie, kartáč na dopyt.



Drevina

DUB 15x130x370/425 Vhodné 76 58,25 69,9

DUB 20x130x370/425 nevhodné 79 61,58 73,9

DUB Masívne, veľké formáty, prírodný olej, 4V 15x130x370/425 Vhodné 86 64,16 77

DUB Masívne, veľké formáty, prírodný olej, 4V 20x130x370/425 nevhodné 89 65,83 79

Iné formáty a povrchové úpravy ceny na dopyt.

Drevina Masívne, veľké formáty

SPAČVA AKCIA 100% masívne CHEVRON chorvátske Dubové povrchovo 
upravené stromček rezané pod uhlom 45º/60º maďarský vzor 2020 

Chorvátska výroba, Slavónska surovina, 100% 
masívne dubové parkety vhodné na 

podlah.kúrenie R=0,09 m²K/W!
Hrúbka x šírka x 

dĺžka v mm
Podlahové 

kúrenie

bežná 
cena s 

Dph/m2
AKCIA bez 

Dph/m2
AKCIA s 
Dph/m2

RUSTIK triedenie – AKCIA Dubové stromčekové parkety lak/prir.olej natur, P+D  
Masívne, veľké formáty, prir.olej, 4V

Masívne, veľké formáty, prir.olej, 4V

NATUR triedenie – AKCIA Dubové stromčekové parkety prir.olej natur, P+D  

AKCIOVÉ Parkety s prírodnou olejovou povrchovou úpravou WOCA/OSMO, stačí iba celoplošne nalepiť na 
podklad. Bez povrchovej úpravy masívne parkety nižšia cena – 4 Eur/m2 s Dph.

Maďarský vzor/chevron -rezaný pod uhlom 45º/60º. Iné povrchové úpravy, kartáč ceny na dopyt.

 Vhodné na podlahové kúrenie formáty 15x130x370/425, 15x90/120x510/610/810,povrchové úpravy na mieru. Ceny EXW 
Senec. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, formátov a triedenia akcie. Platí do 31.12.2020 alebo do vypredania.


	Drevené parkety

