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RÝHOVANÁ PRKNA ze skandinávské thermoborovice 
 

 

 

 Rozměry (mm) Cena Kč/ks 

  Rýhovaná prkna - JEMNÉ rýhování / ELEGANT rýhování 26x118x3000   222,- 

  Rýhovaná prkna - JEMNÉ rýhování / ELEGANT rýhování 26x118x4200   311,- 

  Podkladové hranoly 42x66x4200   294,- 

  T-clip (balení po 40 ks)  156,- 

  Vrut nerez - 657042 (balení 200 ks) 4,0x45   1,065,- 

  Woodprotector 1l 230,- 

  Woodprotector 5l 892,- 

  Wigodecor - stará borovice 1l 298,- 

  Wigodecor - stará borovice 5l 1452,- 

  Odstraňovač šedého zbarvení 2,5l 657,- 
 
 

Orientační cena - terasových prken 627 Kč/m2. 
 
Na 1 m

2
 je potřeba cca 20 ks T-clipů a vrutů, cca 3 m podkladových hranolů, záleží na tvaru terasy. 

Ceny uvedeny bez DPH. Platnost od 12.5.2014. Platnost končí dnem vydání nového ceníku. 
 

 

 
RÝHOVANÉ PRKNO - SKANDINÁVSKÁ  THERMOBOROVICE 

 

 Použití: 
Prkna jsou určena především pro podlahové použití na balkónech a terasách a dalším obdobným účelům 
v exteriéru. 
Podkladové hranoly použijte ze stejné dřeviny jako prkna, dodržujte jejich osovou rozteč max 45 cm, směr pokládky 
kolmo k přilehlé stavbě a vyspádování cca 1 % a cca 1 % ve směru prken, spádujeme směrem od objektu. Prkna 
před montáží k podkladovým hranolům předvrtejte a zahlubte otvor proti možným otřepům kolem hlavy vrutu, 
předejdete tak vzniku prasklin v místě uchycení, které se mohou při prudkých změnách počasí a mrazech dále 
zvětšovat. K montáži prken použijte u kraje nerezové vruty 5x60, které musí být vzdáleny nejméně 7 cm od konců 
prken a 2 cm od jejich krajů. Přesah na konci prkna by však neměl být větší než 5 cm. Do klipů použijte vruty 
4,0x45 mm. Dilatační spára mezi jednotlivými prkny je vymezena T-klipy, v případě, že je napojujete za sebou 
dodržujte mezeru 0,5 cm na běžný metr délky prkna. Záleží na klimatických podmínkách a konkrétní instalaci prken. 
Doporučujeme nechat montáž na specializované firmě, protože Asko a.s. jakožto dodavatel materiálu nemůže být 
zodpovědný za jeho neodbornou pokládku. 
Velkou výhodou tohoto systém je uchycení rýhovaných prken bez viditelných vrutů! 
Rýhovaná prkna z thermoborovice jsou bezúdržbová. Časem však vlivem působení UV záření zešednou, což není 
vada materiálu. Pokud chcete dlouhodobě zachovat původního zbarvení dřeva doporučujeme prkna natřít nátěrem 
Wigodecor alespoň 1 - 2krát ročně, jinak dojde k zašednutí prken. Zešednutí je možné se dodatečně zbavit pomocí 
přípravku na odstranění šedi. 

 

 Základní charakteristika: 
Pro výrobu rýhovaných prken je použita borovice ze Skandinávie. Dřevo prochází vlhkostní a tepelnou úpravou ve 
speciálních sušících komorách při teplotách okolo 200 °C. Tato výrazně zlepšuje jeho fyzikální i mechanické 
vlastnosti. Při tomto procesu jsou zničeny prakticky všechny biologické látky a proto se thermowood někdy nazývá 
mrtvým dřevem. Nedochází u něj tak k výrazným rozměrovým dilatacím, dřevo nenapadají škůdci a dřevokazné 
houby. 
 

   


