
Vrstvený okenní hranol

Vstvený dveřní hranol

Dřeviny smrk, borovice, modřín
Kvalita  radiální a poloradiální lamely lepené D4 lepidlem
Specialita  borovice s orientovaným a zaručeným podílem 

jádra „KERNHOLZ“
Vlhkost 12 ± 2 %
Provedení • cinkované všechny vrstvy 
 • min. jedna vrstva fixní

Dřeviny  smrk, borovice, modřín

Kvalita  radiální a poloradiální lamely lepené D4 lepidlem

Specialita  borovice s orientovaným a zaručeným podílem 
jádra „KERNHOLZ“

Vlhkost 12 ± 2 %
Provedení • cinkované všechny vrstvy 
 • min. jedna vrstva fixní

Tloušťka 42-96 mm, silnější dle poptávky
Šířka 40-95 mm, širší šířkově lepené
Délka  600-3000 mm u fixních, 

6000 mm u cinkovaných nebo dle poptávky

Použití na výrobu oken

Tloušťka 42-96 mm, silnější dle poptávky

Šířka 95-145 mm, širší šířkově lepené

Délka  600-3000 mm u fixních, 
6000 mm u cinkovaných nebo dle poptávky

Použití na výrobu dveří, HS portálů

www.less.cz

Veškeré cinkované výrobky dle poptávky s cinkem klasickým nebo nábytkářským.

Kontakt na obchodní oddělení: LESS & TIMBER s.r.o., Chrudimská 1882, 286 01 Čáslav, CZ; 
Tel.: +420 322 318 055; fax.: +420 327 311 776; e-mail: timber@less.cz

Eurodeck - alternativa vrstveného dveřního hranolu

Dřeviny  smrk, borovice, modřín

Vlhkost 12 ± 2 %

Tloušťka 42-96 mm, silnější dle poptávky

Šířka 105-145 mm, širší šířkově lepené

Délka 600-3000 mm u fixních, 
 6000 mm u cinkovaných nebo dle poptávky

Použití na výrobu venkovních i vnitřních dveří

Masivní okenní hranol

Dřeviny smrk, borovice

Kvalita   •  na křídla - čtyřstranně bez vad - natur, fixní, cinkovaný
 •  na rámy - dva a půl stranně bez vad - natur, fixní, 

cinkovaný 

Vlhkost 12 ± 2 %

Tloušťka 42-96 mm, silnější dle poptávky

Šířka 40-145 mm, širší šířkové lepené

Délka 600-3000 mm u fixních, 
 6000 mm u cinkovaných nebo dle poptávky

Použití na výrobu oken a dveří

Konstrukční hranol

Dřeviny smrk, borovice, modřín

Kvalita  • bez vad v napadající struktuře dřeva                                        
• s vadami neohrožujicími pevnost hranolu 

Vlhkost 12 ± 2 %

Provedení •  vrstvené nebo pouze cinkované latě, 
čtyřstranně hoblované

Tloušťka 42-96 mm, silnější dle poptávky

Šířka 40-145 mm, širší šířkové lepené

Délka 600-3000 mm u fixních, 
 6000 mm u cinkovaných nebo dle poptávky

Použití na rámové konstrukce pod deskové materiály

Spárovky

Radiální a poloradiální řezivo fixní nebo cinkované bez vad

Dřeviny  smrk, borovice, modřín

Vlhkost 10-14 %

Tloušťka 15-50 mm, silnější dle poptávky

Šířka 20-145 mm

Délka  600-3000 mm u fixních, 
6000 mm u cinkovaných nebo dle poptávky

Použití na výrobu okenních nebo jakýchkoliv lišt

Dřeviny smrk, borovice, buk
Kvalita • bez vad v napadající struktuře dřeva 
 •  bez vad šířkově lepené radiální a poloradiální 

řezivo       
 Cink v ploše nebo na straně
 buk:  A/B,  B/B, C/C
 buk: lepidlo PVAC – D3,4 

Vlhkost 8-10 %
 buk: 6-9 %

Provedení buk: pařená/nepařená; jádrová/bez jádra; cink/fix
 buk: jednotlivě balená

Tloušťka 20-115 mm, silnější dle poptávky
 buk: 18,27,40 mm a další dle poptávky

Šířka   160-950 mm,   širší šířkově lepené    
 buk: do 1,  25 m

Délka 300-6000 mm nebo dle poptávky    
 buk: do 6 m

Použití  v nábytkářském průmyslu, na výrobu schodů, 
výplně dveří, popř. parapety
buk: nábytkářský průmysl, schody, kuchyňské 
desky

LEPENÉ VÝROBKY


