
TLOUŠŤKA ROZMĚRY (mm)

(mm) š x d

TLOUŠŤKA ŠÍŘKA

(mm) (mm)

Třídění:

 - popis na zvláštní další straně ceníku

  vzorkovna a výdej zboží:   maloobchod:

Parket Atelier s.r.o. tel: 241 404 735

Budějovická 1035 fax: 241 404 017

252 42 Jesenice info@parketatelier.cz

info@parketatelier.cz               www.parketatelier.cz               objednavky@parketatelier.cz

2 032 Kč 1 682 Kč 1 602 Kč

  Prkna jsou dodávána broušená, bez povrchové úpravy, V4 fáze, délky 500 - 1800 mm.

  Ceník povrchových úprav na další stránce ceníku.    

DUB 20,4 160

2459,-- vč. DPH

Zboží označené tučně bývá skladem, ostatní na poptávku.

Uvedené ceny jsou v Kč za m2.                                                    

Ceník je platný od 1.7.2022, změny vyhrazeny.

DUB 21 62 × 400
862 Kč

1382,-- vč. DPH 753,-- vč. DPH

2035,-- vč. DPH

Další dřeviny či formáty prken na poptávku.

622 Kč

prkna
TŘÍDĚNÍ / ceny bez DPH

NATUR

1 142 Kč

1938,-- vč. DPH

RUSTIK

parkety
NATUR ST. RUSTIC.A

MARKANT

1043,-- vč. DPH

MASIVNÍ DUBOVÉ PODLAHY - prkna, parkety

MALOOBCHODNÍ CENÍK 2022.3

TŘÍDĚNÍ / ceny bez DPH

VS

mailto:info@parketatelier.cz


cena za m² cena za m²

bez DPH vč. DPH 21%

- úprava voskovým olejem, možnost barevného tónování 250 Kč 303 Kč

- kartáčování, úprava voskovým olejem, možnost barevného tónování 350 Kč 424 Kč

- kartáčování, úprava voskovým olejem, kombinace 2 barev dle Vašeho přání 550 Kč 666 Kč

moření chemická úprava ztmavující či zesvětlující dřevo, nutná další aplikace, např. Rembrandt 170 Kč 206 Kč

- úprava lišty voskováním 60 Kč 73 Kč

PARKET ATELIER s.r.o. tel. vzorkovna: 241 404 735 

Budějovická 1035 tel. velkoobchod: 241 712 630

252 42 Jesenice fax. 241 404 017 

popis třídění - viz následující strana ceníku

info@parketatelier.cz                         www.parketatelier.cz                        objednavky@parketatelier.cz

Možnosti povrchových úprav prken SAGA (doba dodání cca 14 dnů od závazné objednávky) :

Určeno k pokládce napevno. Povrchová úprava - 2 vrstvy voskového oleje (možnost pigmentace).

K ošetření podlah používejte čistící prostředky určené pro olejované podlahy.

vzorkovna a výdej zboží: platnost ceníku: od 1.7.2022, změny vyhrazeny



SELECT NATUR MARKANT RUSTIKAL

1ks     5mm 1-3ks      3cm

1ks     max 10mm 1 ks       5cm

NEZDRAVÉ SUKY 1ks     5mm 1-3ks      3cm 5ks      5cm neomezeně, většinou tmeleny

KONCOVÉ SUKY  -  - pouze zdravé a rostlé pouze zdravé a rostlé

ČERNÉ LINIE  -  - 5% neomezeně 

BĚL  -  - 5% podélně povolena

JÁDRO  -  - 10% 20%

PRASKLINY ČELNÍ  -  -  -  -

PRASKLINY STŘEDOVÉ  -  - otevřené, 1-2mm otevřené, 1-2mm

BAREVNOST malá povolena malá povolena 10% barevné odchylky bez omezení

SKVRNY PO SUŠENÍ  -  -  - 5%

TMELENÍ

NATUR STANDARD RUSTIC.A ROBUST VS

stopy běle povoleny bez omezení

bez omezení bez omezení

do Ø 3mm 1ks / parketa bez omezení všechny znaky povoleny, 

do Ø 10mm ----- 2ks / parketa bez omezení velikosti a množství 

do Ø 15mm ----- ----- (neovlivňující tvrdost a odolnost)

 ----- 5ks / parketa, ne ve skupině vyjma hniloby a 

 ----- 1 mm

střední velký

střední velký

radiální, tangenciální, 

tangenciálně-radiální
radiální, tangenciální, tangenciálně-radiální

radiální, tangenciální, tangenciálně-

radiální
ŘEZ

POPIS
TŘÍDĚNÍ

BĚL

SPODNÍ ČÁSTI PARKET - všechny znaky povoleny, bez omezení velikosti nebo množství (pokud neovlivňující pevnost a odolnost podlahy)

VÝLETOVÉ OTVORY

MECHANICKÉ PRASKLINY

ODKLON VLÁKEN

RŮZNOBAREVNOST

SUKY

SAGA - klasifikace třídění masivních dubových prken 20x160mm

POPIS
TŘÍDĚNÍ

ZDRAVÉ SUKY 3-8cm neomezeně

MALÉ SOUČKY

neomezeně, většinou tmeleny

obecně vždy v přibližné barvě dubu

SAGA  - klasifikace třídění parketových vlysů - lícová strana


