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Název 
produktu

Rozměr (mm) Extra I. Natur II. Standard III. Rustikal IV. Industri

Délka Šíře Tloušťka Cena (Kč/m²) Cena (Kč/m²) Cena (Kč/m²) Cena (Kč/m²) Cena (Kč/m²)

Dub     300 70 21 - 1.066,00 1.032,00 774,00 464,00

Dub     350 70 21 - 1.238,00 1.170,00 877,00 464,00

Dub     400 70 21 1.290,00 1.238,00 1.170,00 912,00 464,00

Dub     500 70 21 1.290,00 1.238,00 1.170,00 912,00 464,00

Dub     400 - 500 50 - 55 21 - 1.118,00 1.032,00 808,00 464,00

Extra - podlaha odpovídající vyšším nárokům na interiér, působí klidně, vyrovnaně a jednotně.       
Parkety jsou bez suků a běli, povolen pouze radiální řez a dřeňové paprsky.        
Natur - podlaha odpovídající vyšším nárokům na interiér. Jednotlivé parkety jsou bez suků, běli, povolena jsou očka do velkosti 2 mm, dokreslují vyšší 
kvalitu podlahy.         
Podlaha působí vyrovnaně, s malými barevnostními odchylkami mezi jednotlivými vlysy.       
Standard - podlaha s živou přírodní strukturou a klidnými barvami nachází uplatnění v širokém spektru bytových i nebytových prostor.    
Zdravé suky do 10 mm, černá očka a běl nejvíce vypovídají o přírodním materiálu. 
Rustikal - podlahy s přírodní strukturou, výraznými barvami, zdravými i černými suky. Běl v některých vlysech umocňuje krásu masivních parket.  
Industri - podlahy s výrazně rustikálním vzhledem, pestrý povrch, barevnostní kontrasty přirozené znaky dřeva bez omezení, větší suky a trhliny.  
      

Mosaic - vlysy

Název produktu Jakost Rozměr (mm) Balení (m²) Cena (Kč/m²)

Dub     Natur 320 x 640 2,867 559,00

Mosaic - mozaikové parkety, tabulový vzor

Název produktu Jakost Rozměr (mm) Balení (m²) Cena (Kč/m²)

Dub     Natur 320 x 640 2,867 602,00

Mosaic - mozaikové parkety, anglický vzor

Název produktu Rozměr (mm) Cena (Kč/m²)

Dub     

23 x 160 877,00

10 x 160 671,00

24 x 120 585,00

Mosaic - průmyslová mozaika (kantka)
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Název produktu Rozměr (mm) Cena (Kč/m²)

Dub     
23 x 160 1.307,00

10 x 160 1.101,00

Mosaic - průmyslová mozaika (kantka) - rošáda

Název produktu Jakost Rozměr (mm)
A B MIX A + B

Cena (Kč/m²) Cena (Kč/m²) Cena (Kč/m²)

Dub     

surová bez fáze

1 000-2 000 x 125 x 21

1.789,00 1.376,00 1.582,00

tmelené s mikrofází 1.961,00 1.548,00 1.754,00

přírodní olej 2.374,00 1.961,00 2.167,00

barevný olej 2.425,00 2.012,00 2.219,00

kartáč + olej 2.477,00 2.064,00 2.270,00

kartáč + barevný olej 2.546,00 2.133,00 2.339,00

750 x 145 x 21 - surová - - 1.462,00

730 x 145 L + P - surová - - 1.548,00

Balení v délce 1 m je vždy po 8 kusech, v délce 1,5 m po 5 kusech v balíku.       
Z toho maximálně 1 ks je složen ze 2 - 3 ks menších délek než 1 a 1,5 m.       
Prkna jsou v balících cca po 1 m² dle délky, u 1,5 m je například 0,938 m².       
V případě, že zákazník požaduje jednotnou délku prken, účtujeme přirážku 250 Kč/m².

Rustikální  prkna       
Kvalita A, je podlaha s živou přírodní strukturou a klidnými barvami nacházející uplatnění v širokém spektru bytových i nebytových prostor.    
Zdravá i černé suky do 10 mm, fládr a standardní barevnostní rozdíly vypovídají o přírodním materiálu.      
Kvalita B jsou podlahy s přírodní strukturou, výraznými barvami, zdravými i černými suky do 60 mm.       
Svalovitost v oblasti suků a běl umocňuje krásu masivních prken. Podlaha působí živým dojmem a ukazuje pravou krásu dřeva.    
   
             

Mosaic - rustikální prkna

Název produktu Rozměr (mm) Cena (Kč/m²)

Dub masiv

480 x 480 x 8
2.202,00

410 x 410 x 8

480 x 480 x 15
3.062,00

410 x 410 x 15

480 x 480 x 21
4.386,00

410 x 410 x 21

V ceně zboží není započítána doprava. O ceně přepravy se informujte na jednotlivých střediscích společnosti V-PODLAHY, s.r.o.    
 
Doplňkový sortiment naleznete na straně 106.     

Mosaic - zámecké parkety




