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Obrázek Rozměr Popis Cena / m Hmotnost

154 x 12 mm

palubka (výplňová lamela), 

zámky pero / drážka, po 

složení cca 128 x 12 mm         

(na 1 m
2 

potřeba 8 ks)

75 Kč 0,83 kg / m

150 x 12 mm dvoupalubka oboustranná 131 Kč 1,44 kg / m

53 x 39 mm koncový profil 73 Kč 0,80 kg / m

74 x 39 mm vnější rohový profil 100 Kč 1,10 kg / m

74 x 39 mm průběžný rohový profil 100 Kč 1,10 kg / m

120 x 37 mm fošna zaoblená 303 Kč 3,33 kg / m

95 x 37 mm fošna zaoblená 241 Kč 2,64 kg / m

70 x 40 mm lať lavičková velká 191 Kč 2,10 kg / m

60 x 32 mm lať lavičková střední 131 Kč 1,44 kg / m

44 x 22 mm lať lavičková malá 66 Kč 0,73 kg / m

53 x 35 x 35 mm trapéz 122 Kč 1,34 kg / m

60 x 32 mm

madlo ploché velké - spodní 

výřez možný cca 20 x 15 

mm, 32 x 8 mm, 45 x 8 mm

131 Kč 1,44 kg / m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platnost ceníku od: 01.02.2019 

Ceník plastových prvků EVERWOOD 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. K ceně je nutné připočítat manipulační poplatek (balné, dopravní náklady) ve výši: + 12% 
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Obrázek Rozměr Popis Cena / m Hmotnost

44 x 22 mm

madlo ploché malé - mělké 

se spodním výřezem 32 x 4 

mm, hluboké se spodním 

výřezem 32 x 8 mm

66 Kč 0,73 kg / m

70 x 30 mm
U profil - spodní výřez 50 x 

20 mm
82 Kč 0,90 kg / m

80 x 18 mm práh s vybráním pro kabely 74 Kč 0,81 kg / m

30 x 30 mm vnitřní rohový profil (fabion) 29 Kč 0,25 kg / m

50 x 7 mm soklová lišta 33 Kč 0,30 kg / m

150 x 40 mm
fošna - možná úprava šířky 

po domluvě
410 Kč 4,50 kg / m

150 x 30 mm
fošna - možná úprava šířky 

po domluvě
309 Kč 3,40 kg / m

150 x 20 mm
prkno - možná úprava šířky 

po domluvě
205 Kč 2,25 kg / m

150 x 15 mm
prkno - možná úprava šířky 

po domluvě
155 Kč 1,70 kg / m

100 x 20 mm
prkno - možná úprava šířky 

po domluvě
137 Kč 1,50 kg / m

100 x 15 mm
prkno - možná úprava šířky 

po domluvě
103 Kč 1,13 kg / m

100 x 10 mm
prkno - možná úprava šířky 

po domluvě
73 Kč 0,80 kg / m

70 x 20 mm lať 100 Kč 1,10 kg / m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. K ceně je nutné připočítat manipulační poplatek (balné, dopravní náklady) ve výši: + 12% 
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70 x 20 mm lať zaoblená 100 Kč 1,10 kg / m

70 x 15 mm lať 75 Kč 0,83 kg / m

70 x 10 mm lať slabá 51 Kč 0,56 kg / m

75 x 15 mm lať šikmá 68 Kč 0,74 kg / m

50 x 26 mm lať drážkovaná 90 Kč 0,98 kg / m

20 x 10 mm lať 18 Kč 0,18 kg / m

100 x 40 mm hranol 273 Kč 3,00 kg / m

100 x 30 mm hranol 205 Kč 2,25 kg / m

75 x 40 mm hranol 205 Kč 2,25 kg / m

70 x 30 mm hranol 146 Kč 1,60 kg / m

50 x 50 mm hranol 173 Kč 1,90 kg / m

40 x 40 mm hranol 109 Kč 1,20 kg / m

24 x 26 mm hranol 46 Kč 0,50 kg / m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. K ceně je nutné připočítat manipulační poplatek (balné, dopravní náklady) ve výši: + 12% 
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Prvky EVERWOOD (věčné dřevo) jsou plný materiál podbarvený ve hmotě. Jedná se o extrudované 

integrálně nadouvané profily z modifikovaného polystyrenu. Materiál Everwood je hygienicky zcela 

nezávadný, může se tedy bez obav použít i v interiérech. Pracuje se s ním podobně jako se dřevem, 

nevyžaduje žádné zvláštní nástroje. Lze jej běžně řezat, řezné plochy brousit a leštit, lze jej vrtat, 

šroubovat a kotvit. Také jej můžeme snadno a pevně lepit lepidly na bázi organických rozpouštědel. 

Materiál je probarvený ve hmotě, není tedy opatřen žádnou jinou povrchovou vrstvou (fólií), takže 

v případě poškození jej lze jednoduše zaleštit. Jako každý plastový materiál má i Everwood svou 

částečnou roztažnost. To znamená, že se při montáži musí počítat s určitou tolerancí. Z hlediska 

hořlavosti je zařazen do skupin C1 a C3. Pro použití ve stavebnictví je schválen hygienikem, má 

atest na styk s kůží, byl testován i z hlediska úniku látek do ovzduší. Jedná se o materiál s velkými 

perspektivami a to nejen z hlediska dobrých vlastností, dlouhé životnosti a širokého spektra 

použití, ale i z hlediska ekologického. Výroba profilů Everwood je uzavřeným cyklem, zbytky 

materiálu jsou recyklovatelné. Everwood neobsahuje žádné látky škodící životnímu prostředí. Jeho 

použitím šetříme práci, čas spojený s natíráním, i výdaje za drahé nátěrové hmoty. Profilům 

Everwood patří budoucnost. Konce profilů je možné zakončit stražením hran, obloučkem nebo 

řezem pod požadovaným úhlem.  


