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DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK

Z MASIVU THERMOWOOD®
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Popis produktů:

Výchozí surovinou pro výrobu dřevěného zahradního nábytku je finská borovice, která je tepelnou a vlhkostní úpravou zpracována na tepelně 

upravené dřevo – ThermoWood®. Proces modifikace materiálu probíhá v šesti komorách v teplotním rozmezí 160 - 215 °C. Takto upravené 

dřevo získá nové fyzikální a mechanické vlastnosti. Je to zejména delší trvanlivost (minimální životnost materiálu je 30 let), odolnost proti 

hnilobě, vyšší pevnost a rozměrová stálost. Díky těmto charakteristikám můžeme vyrobit velice odolný nábytek. 

Výhodou našeho nábytku je jeho vysoká variabilita. Dle finančních či prostorových možností si sami můžete zvolit, jak bude vypadat Vaše 

zahradní sestava. Naše produkty jsou vyrobeny a zabaleny tak, abyste je mohli jednoduše přepravit a sami smontovat dle přiložených mon-

tážních návodů. 

Pro minimalizaci poškození UV zářením a povětrnostními vlivy je nutné všechny plochy nábytku PROWOOD povr-

chově ošetřit ochranným nátěrem, zvláštní pozornost je třeba věnovat koncovým řezným plochám (čelům). Otevře-

né řezné plochy (čela), před provedením finální povrchové úpravy, ošetřete speciálním prostředkem z naší nabídky, 

určeným pro konzervaci řezných ploch (OWATROL PCD 91).

Pro finální ošetření nábytku PROWOOD doporučujeme použití nátěrových hmot dodávaných naší firmou 

(OWATROL-AQUADECKS®). 

V případě, že budete vybírat nátěrovou hmotu samostatně, doporučujeme vodou ředitelné pigmentované oleje 

s UV ochranou na bázi alkydových či akrylových pryskyřic. Použití samotných olejů na přírodní či syntetické bázi není 

doporučeno.

V případě, že nábytek PROWOOD není povrchově ošetřen ( je nedostatečně nebo nevhodně ošetřen) nátěrovou 

hmotou, nesníží to nikterak zásadně jeho životnost, avšak není možné garantovat veškeré deklarované vlastnosti 

materiálu, vznikání větších než vlásečnicových trhlin a také jeho nestejnoměrné barevné změny.

Použití produktů:

Do vlhkého prostředí jako jsou bazény, sauny, well-

ness centra, pro venkovní použití jako je posezení 

v zahradách, na terasách, jako nábytek do altánů 

a pergol, k venkovním bazénům a vířivým vanám nebo 

jako balkónový nábytek. Návod na použití a záruční 

podmínky naleznete na www.prowood.cz.

Stůl ST1 167
rozměry: 167 x 100 x 76 cm

Křeslo ZK1
rozměry sedáku: 52 x 50 x 45 cm

celkové rozměry: 66 x 73 x 110 cm

Stůl ST1 135
rozměry: 135 x 80 x 76 cm

Židle ZK2
rozměry sedáku: 40 x 40 x 45 cm

celkové rozměry: 40 x 54 x 92 cm

Stůl ST1 60
rozměry: 60 x 60 x 76 cm

Stolička ZK3
rozměry: 40 x 40 x 45 cm

Rozměry použitého materiálu ThermoWood®: 

Konstrukční a nosné prvky 

- hranoly 42 mm x 42 mm/68 mm/92 mm/117 mm.

Obvodové a vzpěrné prvky (opěrné u lavic) 

- prkna 26 x 117 mm a 26 x 92 mm. 

Vrchní desky stolů, opěrné a dosedací plochy 

- prkna 26 x 92 mm.

Naše produkty jsou naprosto ekologické a nezanechávají žádné negativní dopady na životní prostředí.

Zahradní nábytek: rozměr (délka/šířka x hloubka x výška)

před nátěrem odstín HONEY

odstín TEAK odstín 

GR. GREY



Lavice LV1 145
rozměry sedáku:

145 x 40 x 45 cm

celkové rozměry:

145 x 57 x 92 cm

Lavice LV1 110
rozměry sedáku:

110 x 40 x 45 cm

celkové rozměry: 

110 x 57 x 92 cm

Lavice LV2 145
rozměry sedáku: 

145 x 40 x 45 cm

celkové rozměry: 

145 x 57 x 92 cm

Lavice LV2 110
rozměry sedáku: 

110 x 40 x 45 cm

celkové rozměry: 

110 x 57 x 92 cm

Lavice LV3 145
rozměry: 

145 x 40 x 45 cm

Lavice LV3 110
rozměry: 

110 x 40 x 45 cm

Lehátko LE1 200
rozměry: 

200 x 75 x 35 cm
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SET L1
stůl ST1 167 - 1x

křeslo ZK1 - 6x

SET L2
stůl ST1 167 - 1x

židle ZK2 - 8x

Velké sety



SET L6
stůl ST1 167 - 1x

lavice LV3 145 - 2x

SET L5
stůl ST1 167 - 1x

lavice LV2 145 - 2x

SET L4
stůl ST1 167 - 1x

lavice LV1 145 - 2x

SET L3
stůl ST1 167 - 1x

lavice LV1 145 - 2x

křeslo ZK1 - 2x

SET L7
stůl ST1 167 - 1x

lavice LV3 145 - 2x

lavice LV3 110 - 2x
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SET M1
stůl ST1 135 - 1x

křeslo ZK1 - 4x

SET M2
stůl ST1 135 - 1x

židle ZK2 - 6x

Střední sety



SET M6
stůl ST1 135 - 1x

lavice LV3 110 - 2x

SET M5
stůl ST1 135 - 1x

lavice LV2 110 - 2x

SET M4
stůl ST1 135 - 1x

lavice LV1 110 - 2x

SET M3
stůl ST1 135 - 1x

lavice LV1 110 - 2x

židle ZK2 - 2x

SET M7
stůl ST1 135 - 1x

lavice LV3 110 - 2x

stolička ZK3 - 2x
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SET S1
stůl ST1 60 - 1x 

křeslo ZK1 - 2x

SET S2
stůl ST1 60 - 1x 

židle ZK2 - 2x

Malé sety



SET S5
stůl ST1 60 - 1x 

stolička ZK3 - 4x

SET S4
stůl ST1 60 - 1x 

stolička ZK3 - 2x

SET S3
stůl ST1 60 - 1x 

židle ZK2 - 4x
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SET V2
lehátko LE1 200 - 2x       

stolička ZK3 - 1x

SET V1
lehátko LE1 200 - 1x       

stolička ZK3 - 1x

Sety s lehátky



• Výjimečnost materiálu ThermoWood®

• Ekologická výroba a balení výrobků

• Minimální životnost materiálu 30 let

• Vysoká variabilita zahradních sestav

• Výhodná cena výrobků

• Rychlá a spolehlivá dodávka výrobků
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O společnosti:

Společnost PROKOM R & S s.r.o. (IČ: 64087093) byla založena 9. 2. 1996 a je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Ostravě (oddíl C, vložka 13688). Společnost má 20 zaměstnanců, disponuje vlastním vozovým parkem a je finančně 

stabilní nezávislou společností, která působí i na slovenském trhu prostřednictvím své dceřiné společnosti PROKOM SR s.r.o.. 

Strategie naší společnosti byla založena na prodeji kvalitních produktů za velice příznivé ceny, ke kterým nabízíme kompletní 

servis. 

Společnost PROKOM R & S s.r.o. působí na trhu již od roku 1996 a zabývá se dodávkami finských stavebních materiálů 

pro realizační a obchodní firmy. Jednou ze stavebních komodit je také tepelně upravená finská borovice – ThermoWood®. Jeli-

kož jsme měli možnost poznat tuto surovinu blíže při aplikacích ve vnějším prostředí, vznikla myšlenka, použít tento materiál 

pro výrobu venkovního nábytku. Výroba zahradního nábytku byla pečlivě připravována několik let, přičemž výrobky podléhaly 

těm nejnáročnějším testům přírody. Výsledkem jsou výrobky, které svými vlastnostmi plně nahrazují a v mnohém i převyšují 

dražší a méně ekologické výrobky z tropických dřevin. Zahradní nábytek „PROWOOD garden furniture“ splňuje ty nejnáročnější 

požadavky na kvalitu a zároveň je cenově dostupný. Pro design našich výrobků jsme použili léty osvědčené a zákazníky oblíbené 

designové prvky. Celá výroba, od suroviny až po balení výrobku, je ekologická a nezanechává žádné negativní dopady na život-

ní prostředí. Výrobu jsme postavili na přesné práci 5-tiosého CNC stroje, jehož výsledkem je dokonalé opracování materiálu 

ve všech jeho detailech. Než se výrobky dostanou k zákazníkovi, podléhají několikanásobné kontrole. 

Bude pro nás velkou odměnou, když zakoupením našich výrobků obohatíte Vaši domácnost nebo zázemí Vašeho podnikání. 

Přejeme Vám příjemně strávené chvíle ve společnosti našich produktů.

Pomáháme dětem na celém světě,
připojte se k naší pomoci i Vy!

www.unicef.cz

Výrobce:

PROKOM R & S s.r.o.
Pekařská 1641/79b

747 05 Opava – Kateřinky

Česká republika

Tel:  +420 553 733 929

GSM:  +420 721 243 341

E-mail:  drevo@prokom.cz

Web:  www.prokom.cz

GPS:  49°56‘50.694“N, 17°54‘15.131“E

Váš prodejce:

* Barvy produktů, tak jak jsou otisknuty v tomto katalogu, se mohou lišit od reálné barvy dodávaného zboží.


