AFRORMOSIA
Afrormosia je odolné a dekorativní dřevo hnědého zabarvení s překrásnou kresbou

BAMBUS KARBONIZOVANÝ
Bambusové podlahy jsou moderní a cenově dostupné.

BAMBUS PŘÍRODNÍ
Bambusové podlahy jsou moderní a cenově dostupné.

BŘÍZA KANADSKÁ
Bříza kanadská je krásné přirozeně lesklé dřevo světlé krémové barvy

BUBINGA
Má třpytivý růžový odstín s tmavofialovými pruhy. Po nanesení povrchové úpravy
má tmavě purpurovou barvu

BUK
Buk je světlé a tvrdé dřevo s uniformní strukturou, které lze dobře mořit
Nejpoužívanější listnáč dobře se štípe, mladé dřevo dobře zpracovatelné (ohýbání THONET) použití: pražce, dýhy, překližky
CABREUVA DORADA
Cabreuva dorada neboli pařené guatambu je dřevo zlatohnědé barvy

CUMARU ( BRAZILSKÝ TEAK )
Cumaru ( Brazilský teak ) je jedno z nejtvrdších dřev používaných na výrobu podlah.

CURUPAY
Curupay je dekorativní exotické dřevo temně purpurové barvy.

DOUSSIE
Doussie je velmi tvrdé dřevo hnědo oranžové barvy s krásnou kresbou

DUB EVROPSKÝ
Dubové podlahy jsou stále nejvyhledávanějším druhem dřevěných podlah
Nejkvalitnější druh dřeva - tvrdé, těžké, vysoký obsah tříslovin, dobře snáší střídání
vlhka a sucha, pod vodou „zkamení“ použití: vodní a mostní stavitelství truhlářské
práce, dýhy
EBEN
Ebenové dřevo je nejvzácnějším dřevem s velkou tvrdostí a překrásnou kresbou

FREIJO
Freijo je tvrdé a stabilní dřevo zlato hnědé barvy se světlejšími medově zlatými tóny

FREIXO
Freixo je světlé dřevo s výraznou kresbou

GARAPA
Garapa je zlato oranžovo hnědé dřevo, které je tvrdé a odolné

GOMBEIRA
Gombeira je temně tmavě hnědé exotické, tvrdé a stabilní dřevo

GUATAMBU
Guatambu je světlounce žluté, tvrdé dřevo s nevýraznou strukturou

HABR
Habr je velmi světlé a tvrdé dřevo s uniformní texturou

HEVEA ( KAUČUKOVNÍK )
Hevea (kaučukovník) je světle krémové dřevo s výraznějším světle hnědým
žilkováním.

HRUŠKA
Hruška patří mezi nejcennější dřeviny, má nádhernou medově hnědou barvu s
výraznými tmavě hnědými letokruhy

IMBUIA ( LEATHERWOOD )
Imbuia je tmavé, exotické dřevo, z jižní Brazílie, kde se často se používá při výrobě
luxusního nábytku a v truhlářství.
IPE
Ipe ( Ironwood ) je extrémně tvrdé a odolné dřevo olivově hnědé či tmavě hnědo
červené barvy.

IROKO ( KAMBALA )
Iroko je tvrdé dřevo medově zlatavé barvy s občasnými hnědozlatavými tóny

IZOMBÉ
Izombé je kvalitní světle oranžovo žluté dřevo s tmavšímí pruhy.

JASAN
Jasan je velmi kvalitní, tvrdé a pružné dřevo. Jasanové dřevo je světlé a má
překrásnou kresbu.
JATOBA
Jatoba, nazývaná také brazilská třešeň je dekorativní a velmi tvrdé dřevo.

JAVOR KANADSKÝ
Javor kanadský je tvrdé a houževnaté dřevo smetanově bílé barvy s atraktivní
kresbou.
KAYU KUKU
Kayu Kuku je překrásné a dekorativní exotické dřevo hnědé barvy s pravidelnou a
výraznou kresbou

LAPACHO
Lapacho je tvrdé a hutné dřevo příbuzné dřevu Ipe

MERBAU
Merbau je dřevo temně mahagonově červené se žlatožlutým pórováním

MORADO
Morado je dřevo podobné palisandru. Má temně hnědo fialovou barvu a výraznou
strukturu.

MOVINGUI
Bělové dřevo movingui je bílé až slámově žluté, zatímco jádrové dřevo je zlatavě
žluté do pomerančově hnědé. Tento druh má mírně propletené žilkování a má
střední až jemnou strukturu.
OLIVA
Oliva je cenné dekorativní dřevo, velmi tvrdé a odolné s výrazným vzorem

OŘECH AMERICKÝ
Dřevo ořechu amerického je jedním z nejcennějších dřevin používaných na výrobu
luxusních podlah.
PALISANDER
Palisandr je temně fialově hnědé dřevo, s tmavě hnědou až černou kresbou

PANGA - PANGA
Panga - panga je tmavě hnědé až černé barvy příbuzné dřevu Wenge

SAPELLI ( SAPELE )
Sapelli ( Sapele, Sapelly ) je lesklá, jemně zrnitá dřevina pocházející z Afriky se
středně až tmavě červenohnědou barvou

SUCUPIRA
Sucupira je jedna z nejtvrdších dřevin s nádherně hnědým zbarvením

SYCOMORE
Sycomore se řadí k měkčím dřevinám, má světlou barvu bez výraznější kresby

TAMARINDO
Tamarindo je extrémně tvrdé dřevo, má červenohnědou barvu a výraznou texturu

TARARA AMARILLA ( CANARY WOOD )
Tarrara je dřevo pocházející z Jižní Ameriky, jasně žluté barvy s výrazným červeno,
fialovo hnědým pruhováním
TATAJUBA
Tatajuba je tvrdé, stabilní dřevo tmavě hnědé barvy s hnědočerveným žíháním

TAUARI
Tauari je světlé dřevo s nevýraznou strukturou a krásným zlatavým leskem

TEAK
Teakové dřevo je vysoce odolné vůči povětrnostním vlivům

TIGERWOOD
Tigerwood je exotické dřevo, které roste v Jižní Americe ( Brazilie, Paraguay,
Uruguay ).
TŘEŠEŇ AMERICKÁ
Třešeň americká také nazývaná Black Cherry je ovocná dřevina s velmi krásnou a
jemnou kresbou a načervenalé barvy

WADARA
Wadara je tvrdé exotické dřevo zlatavě hnědé barvy s přirozeným leskem

WENGE
Wenge je exkluzivní černé dřevo pocházející z Afriky, které je zároveň velmi tvrdé

YESQUERO
Yesquero je dřevo se zlatavě hnědou barvou a perleťovým leskem

ZEBRANO
Zebrano je dřevo tmavě hnědé barvy s kontrastním bílým pruhováním

Olše
může nahradit dub

TŘEŠEŇ
dýhy

čerpáno z:
přednášek stavební materiály na fa
čvut a na https://www.cdppraha.cz/supplier

