
Spotřeba

Kvalita Dřevina Typ Délka v m bez DPH s DPH bm/m2 bez DPH s DPH

AB Sibiřský modřín  Terasový profil 28 x 120 mm * 3 a 4 150 Kč 182 Kč 8 1 200 Kč 1 452 Kč

AB Sibiřský modřín Lichoběžník 21 x 70 mm ** 3 a 4

AB Sibiřský modřín Lichoběžník 21 x 120 mm ** 3 a 4 133 Kč 160 Kč 8,3 1 100 Kč 1 331 Kč

AB Sibiřský modřín  Konstrukční hranol 45 x 70 mm 3 150 Kč 182 Kč

AB Sibiřský modřín Hladké prkno 28 x 120 mm 3 a 4

Poznámky:

Kvalita: severský standard třídění - AB, C.
Vlhkost: KD 18% +/- 2% - sušeno v sušárnách
Stáří dřeva: průměrně 300 let a více - průměrná vzálenost mezi lotekruhy do 1,5 mm.
Původ: Rusko - Sibiřská část (Krasnoyarsk Krai a Irkutsk). 

•         Vysoká hustota – dřevo roste velmi pomalu.
•         Vysoká životnost a odolnost proti hnilobě. 
•         Vysoká mechanická odolnost proti opotřebení.

NEDOSTUPNÉ - VYPRODÁNO

Jemně drážkovaná strana (pohledová strana)

GSM: + 420 721 243 341, E-mail: drevo@prokom.cz

Tolerance rozměrů: délka = - 10 mm / + 30 mm (výrobní odchylka), šířka = - 5 mm / + 5 mm (dle aktuální vlhkosti), tloušťka = - 2 mm / + 2 mm (dle aktuální vlhkosti).

*- Cena za 1 m2 je vypočtena včetně doporučené mezery mezi profily 5 mm.

 ** - Cena za 1 m2 je vypočtena pro ideální montáž = profily v zákrytu, tj. na celou výšku 70 a 120 mm.

Rýhovaná strana (rubová strana)

Takto barevně podbarvené položky = skladový program - celoročně skladem v uvedených délkách.

Terasový profil sibiřský modřín 28 x 120 mm - rýhovaný / jemně drážkovaný

www.prokom.cz 

Třída biologické odolnosti sibiřského modřínu - 3. třída. 

platný od 1. 1. 2023 do výprodeje zásob v cenách bez DPH a s DPH 21% - vyznačeno tučně

CENÍK PROFILŮ ZE SIBIŘSKÉHO MODŘÍNU

OBOUSTRANNÉ POUŽITÍ POVOLENO - selekce jen pohledová strana

Materiál je zajišťován z trvale 

udržitelných zdrojů - v systému 

PEFC, více na druhé straně.

Pro exteriér se suší dřevo na hodnotu okolo 18%, což je vhodnější pro jeho aklimatizaci v exteriéru a dosažení jeho rovnovážné vlhkosti.

Cena za bm Cena za m2

PROKOM CZ s.r.o., Pekařská 1641/79b, 747 05 Opava - Kateřinky

Při vysušení na 12% je jeho váha v rozmezí 620-720 kg/m3.

Oproti tuzemskému modřínu má sibiřský modřín mnohem vyšší hustotu a také je jeho dřevo podstatně tužší.
Sibiřský modřín je stabilní, ale v závislosti na povětrnostních a klimatických podmínkách u něj, jako u jiných dřevin, dochází na jeho povrchu 

k tvorbě podélných prasklin a prasklinám na koncích.
Nejužitečnější vlastností sibiřského modřínu je jeho přirozená odolnost, která vyplývá z jeho extrémně vysokého obsahu pryskyřice a vysoké 

hustoty. Dřevo sibiřského modřínu je obvykle starého růstu (v průměru 300 let) s velmi hustými letokruhy (obvykle do 1,5 mm).

Lichoběžník 21 x 120 mm

Oboustranně hladké prkno 28 x 120 mm

Sibiřský modřín má mnohem lepší vlastnosti než většina měkkých dřevin nebo tlakově impregnované borovice. 
Sibiřský modřín je nejtěžších z měkkých dřevin. V syrovém stavu váží okolo 900-1100 kg/m3. 

NEDOSTUPNÉ - VYPRODÁNO

Lichoběžník 21 x 70 mm 

Konstrukční hranol 45 x 70 mm 
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Ošetřující prostředky: Cena bez DPH/ks

1 litr
661 Kč

5 litrů 2 562 Kč

300 ml 306 Kč

1 litr 550 Kč

1 litr
Test na 6 let starém profilu 455 Kč

2,5 litru 909 Kč

1 litr 455 Kč

2,5 litru 909 Kč

Cena bez DPH/MJ

6,00 Kč

1 200 Kč

300 Kč
Spotřeba:

Cena bez DPH/ks

Terč PB-00 nestavitelný, pevný 15 mm 45 Kč PB-00

Terč PB-01 stavitelný od 28 do 42 mm 85 Kč

Terč PB-1 stavitelný od 42 do 60 mm 100 Kč PB-01

Terč PB-2 stavitelný od 60 do 90 mm 115 Kč

Terč PB-3 stavitelný od 90 do 145 mm 155 Kč

Terč PB-4 stavitelný od 145 do 245 mm 200 Kč

Terč PB-5 stavitelný od 230 do 315 mm 280 Kč

Nástavec C1-PB (k PB-4) doplněk terče PB-4 pro větší výšky 100 Kč

Sklonový korektor BC-PH-5 korekce sklonu  0 až 5%, výška 12 mm 75 Kč
Držák roštu L pro dřevěný rošt různých rozměrů SHP 35 Kč

Držák L

Spotřeba:

Cena bez DPH/bal

400 Kč

480 Kč

480 Kč

480 Kč

Materiál - exrudovaný termoplast - umožňuje ventilaci, tlumí nárázy, snižuje riziko střihu vrutů, snadno prošroubovatelný.

480 Kč

Certifikát PEFC o původu vstupního materiálu

Vydatnost: 5 m2 / litr (u prvotní aplikace ve dvou doporučených vrstvách), 10 - 12 m2 / litr při další údržbě.

Cena s DPH/ks

Nátěr OWATROL AQUATHERM           
(nátěr je kompatibilní s nátěrem OWATROL AQUADECKS) 

Finální penetrační a přilnavý nátěr na vodní bázi s UV ochranou pro velmi málo savé dřevo.                                                                                                   

Jedná se o pigmentovaný nátěr na vodní bázi s příměsí alkydových a akrylových pryskyřic.

Odstíny: HONEY        TEAK          GRAPHITE GREY                                                                                                                                                                                                                                                                               
(minimální změna odstínu ) (mírně načervenalý odstín)     (vzhled patiny)

3 100 Kč

800 Kč

Konzervační prostředek 

OWATROL PCD 91 - NOVINKA

PCD 91 je konzervační prostředek na vodní bázi pro konzervaci otevřených řezných ploch (čel). Aplikací na 

otevřené řezy udrží PCD 91 dřevo celistvé a konzervované. PCD 91 se aplikuje rychle a jednoduše.

Tento prostředek doporučujeme také používat při pravidelné údržbě 

nátěrem AQUADECKS®. NET-TROL® velmi dobře odmastí, vyčistí a 

neutralizuje povrch dřeva a připraví jej ideálně na novou vrstvu 

obnovovacího nátěru OWATROL AQUATHERM. 

Odstraňovač dřevní šedi, obnovuje přirozenou barvu ThermoWood®, která je stejná v celém průřezu, odstraňuje 

špínu z povrchu a vrací dřevu jeho původní jas. Neobsahuje chlór a nepoškozuje vlákna.

665 Kč

550 Kč

370 Kč

Vydatnost: 5 - 7 m2 / litr (spotřeba se liší v závislosti na aplikační metodě, stáří a pórovitosti dřeva). 

200 ks ( dodávají se jen celá balení ) 1 452 Kč

Obrázek

550 Kč
Vhodný i při obnově dožívajícího nátěru, který je ve velmi špatném stavu (promeškaný interval údržby). Tehdy, 

když jsou v ploše místa stále funkčního nátěru a další jsou již značně zašedlá. Celou plochu je vhodné ošetřit 

prostředkem DILUNETT® a následně plochu sjednotit - vyčistit a neutralizovat prostředkem NET-TROL® (povinný 

krok).  Takto je povrch ideálně připraven pro aplikaci nové vrstvy finálního nátěru OWATROL AQUATHERM.

Další výšky: 
(složením terče 

PB-4 a C1-PB) 

1 100 Kč

Vydatnost: 5 - 10 m2 / litr (spotřeba se liší v závislosti na stáří a struktuře povrchu).

Balení:

PB-5

Kotvící materiál:
Nerezový vrut 5 x 40/50/60/70 mm pro přímou montáž, nerez C1, hlava TORX T25 - ks

Cena s DPH/MJ

Vydatnost: 4 m2 / litr (spotřeba se liší v závislosti na metodě nanášení a struktuře povrchu).

Silný, vodou omyvatelný bezrozpouštědlový odstraňovač barev bez obsahu ředidla,                                                        

který odstraní jakoukoliv olejovou barvu, barvu na alkydové bázi, lak i mořidlo na dřevo.

363 Kč

Řezná plocha (čelo) je místo, kde do dřeva proniká nejvíce vlhkosti. 

Otevřené čela je vhodné ošetřit PCD 91, aby se pronikání vlhkosti 

zabránilo. Po proschnutí (po cca 48 hodinách), se aplikuje finální 

povrchová úprava (OWATROL AQATHERM).

1 100 Kč

Sklonový korektor

42 Kč

121 Kč

PB-1,2,3

Nástavec C1-PB

139 Kč

Cena s DPH/ks

121 Kč

 4,4 ks/bm profilu

Rektifikační terče BUZON pro vyrovnání výšek a spádu - série PB

484 Kč

CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ ( platný od 1. 8. 2022, v cenách bez DPH a s DPH 21% - vyznačeno tučně )

242 Kč
339 Kč

103 Kč
54 Kč PB-4

 DOPRAVA ZBOŽÍ ZDARMA PO CELÉ ČR, a to od 10 000 Kč bez DPH / 12 100 Kč s DPH 

GUMO L - rozměr 80x30 x 8 mm - výška - balení 50 ks (neporézní pryž)

GUMO L - rozměr 80x30 x 5 mm - výška - balení 70 ks (neporézní pryž)

od 535 do 725 mm (PB-4+4xC1-PB); od 620 do 845 mm (PB-4+5xC1-PB); od 705 do 965 mm (PB-4+6xC1-PB)

91 Kč

7,30 Kč

SPAX - rozměr 100x100 mm x 8 mm - výška - balení 25 ks (porézní recyklát) - VÝPRODEJ 

50 ks ( dodávají se jen celá balení )

Odšeďovač OWATROL           

NET - TROL® 

188 Kč

Dodání obvykle do maximálně 5-i až 10-i pracovních dní (kusové objednávky do 14-i až 28-i pracovních dní).

581 Kč

Trvale udržitelné hospodaření v lesích znamená využívání lesů takovým způsobem a v takovém rozsahu, že jejich stabilita, druhová 

rozmanitost, produkční schopnost, regenerační kapacita, vitalita a schopnost plnit všechny užitečné funkce lesa zůstanou trvale 

zabezpečeny.

GUMO L - rozměr 80x30 x 2 mm - výška - balení 150 ks (neporézní pryž)

Materiál pro výrobu je zajišťován z trvale udržitelných obhospodařovaných lesů. Účelem certifikace lesů v systému PEFC je dosáhnout trvale 

udržitelného hospodaření.

Pomocné příslušenství pro terasy:

Pryžové podložky a doplňky pro podkladní rošty Cena s DPH/bal

Obrázek

Obrázek

581 Kč

Odstraňovač nátěrů DILUNETT® 

581 Kč

Ideální je rastr 450 x 450 mm, dle profilu použitého hranolu možno zvětšit až na 450 x 700 mm.

od 287 do 367 mm (PB-4+1xC1-PB); od 365 do 485 mm (PB-4+2xC1-PB); od 452 do 605 mm (PB-4+3xC1-PB)

Distanční černý profil GUMO D pro zmenšení styčné plochy prkno x podklad (pro profily bez bočních úchytů).

GUMO D - rozměr 15 x 7 mm - výška - balení - role 10 m 581 Kč


