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JAPONSKÝ 
CEDR
Země původu: Japonsko
HT - tepelně ošetřená
Cena: 500,- Kč

Měkké cedrové dřevo si nás získalo pro svou krásu, barevnost, kresbu 
a v neposlední řadě také dlouhou životnost. Výborně odolává vodě, 
slunci i povětrnostním vlivům - podobně jako modřín časem zvenku 
zestříbří, ale neshnije. Cedrové dřevo má antibakteriální účinky a 
podle čínské tradice také působí jako antidepresivum, proto je 
oblíbeným materiálem při výrobě postelí a nábytku do ložnice. Paleta 
se sice lehce štípe a odlamuje, ale pokud ji rozeberete správnou 
technikou, získáte kvalitní prkna a prkénka pro výrobu nábytku.

SUROVÉ DŘEVO

JEDNOCESTNÁ 
PALETA

TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK



MALAJSKÝ 

Hevea - alias malajský dub
Země původu: Malajsie
HT - tepelně ošetřená
Cena: 750,- Kč

Tento název vznikl díky úzké podobě dospělého dřeva s dubem. Také se 
můžete setkat s obchodním názvem hevea, v anglicky mluvících zemích 
ekowood nebo původním názvem kaučukovník. Rostlina v mládí vytváří 
latexové mléko, které se používá k výrobě přírodního latexu. Toto dřevo se 
označuje taky jako „environmentally friendly“ protože už splnilo svůj úkol v 
dodání latexu, a plantáže jsou dále obnovovány. 

SUROVÉ DŘEVO

Jak již bylo zmíněno, vlastnosti malajského dubu se velice podobají klasickému dubu s 
tím rozdílem, že v určitých vlastnostech ho i předčí. Malajský dub je o něco málo tvrdší a 
pružnější, nemluvně o jeho netradičním vzhledu a struktuře. Má také větší odolnost proti 
vodě. Jeho typická barva je velice světlá až krémová. Po ošetření směsí olejů a vosků 
získává tmavší, sytější barvu. Díky olejům zežloutnou póry a výrazně ztmavnou suky a všelijaké 
členitosti, dřevo je pak medově-zlatavé.
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MODŘÍN 
JAPONSKÝ
Země původu: Japonsko
HT - tepelně ošetřená
Cena: 500,- Kč

Tuto exotickou variantu modřínu opadavého můžete nalézt i v 
evropských lesích a parcích. Poznáte ho hlavně díky modravějšímu 
zbarvení jehlic. Pro kvalitní dřevo a rychlý růst se hojně využívá v 
Japonsku ve stavebnictví a je to architektonicky velice cenná dřevina. 
Dřevo je řazeno mezi měkké dřeviny, přesto je tvrdší než smrk nebo 
borovice. Je velice pevné a trvanlivé. Disponuje také větší odolností 
než klasické používané jehličnany. Jeho jednobarevný vzhled 
vytváří ve větších plochách kompaktní dojem. Jeho dřevo je typické 
velkým počtem pevně zarostlých malých suků. Pokud neholdujete 
pestrobarevným dřevům a máte rádi více unifikovaný vzhled, je pro vás 
japonský modřín skvělá volba. Po naolejování získá tmavší žlutohnědý, 
někdy až okrový nádech s výraznější kresbou letokruhů.

SUROVÉ 
DŘEVO
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MIX 
TVRDÝCH
EXOTICKÝCH 

Mahagon, meranti, merbau, 
ovangkol, teak, abachi, ipe,... 
Země původu: Asie, Afrika, Jížní 
Amerika
HT - tepelně ošetřená 
Cena: 750,- Kč

V dnešní době máme něco přes 60 000 druhů stromů. V kombinaci s faktem, že dřevo 
jednoho druhu rostoucího na jiném místě v jiných podmínkách může v řezu vypadat zcela 
odlišně. Je tedy velice obtížné přiřazovat názvy jednotlivým dřevům z celého světa, a proto 
s nimi pracujeme většinu času jako s „mixem tvrdých exotických dřevin“.
Ten doporučujeme na knihovny, stoly, kuchyň i zahradu, dále různé druhy obložení a v 
neposlední řadě také vyrábíme tácy a prkénka. Získáte tak zcela jedinečný kousek nábytku, 
nebo interiér. Je ideální prakticky všude, kde uvítáte extrémní tvrdost ale také rozmanitost. 
Díky veliké variaci barev také dokážeme celkový produkt uzpůsobit barevnostně na přání 
zákazníka.

TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK

JEDNOCESTNÁ 
PALETA

Různé rozměry



Pracujeme se vším dřevem, které stojí za zachránění, nejen palety, ale také přebaly, 
bednění, odřezky a mnoho dalšího. Upcyklace dřeva je naší misí a nepohrdneme ani 
žádnými starými trámy, popraskanými prkny nebo nevzhlednou fošnou. Dále také 
pracujeme s deskovým materiálem jako je ekologická spárovka z již zmíněného malajského 
dubu, ekologická překližka a mnoho dalšího. Děkujeme za záchranu zdravého dřeva z palet 
a přejeme dlouhou radost z užívaní ekologického nábytku.
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