
  Cenník platný od 1.4.2022 

KOLEKCIA EKO WOOD   

 

 

 

 

 

 

 

   3-vrstvová podlaha 
   ROZMER: 13,5 x 192 x 610 - 1820/2150 mm 

  Hrúbka nášľapnej vrstvy: 3,0 mm 
  Typ inštalácie: Lock 5G (montáž bez lepenia) 
  2,097m2/bal 1820mm  /   2,477m2/bal 2150mm    

Názov Povrchová úprava Cena za m2 s DPH 

Dub  
Rustical 

OSMO TRANSPARENT hard wax olej,  
kartáč, 4V hrana            79,00 €/m2  

Dub  
Rustical 

OSMO LIGHT SMOKED TRANSPARENT hard wax olej,  
kartáč, 4V hrana 

78,00 €/m2  

Dub  
Rustical 

OSMO LIGHT SMOKED WHITE hard wax olej,  
kartáč, 4V hrana 

79,00 €/m2 

Dub  
Classic 

OSMO TRANSPARENT hard wax olej,  
kartáč, 4V hrana 

69,50 €/m2 AKCIA 

Dub  
Classic 

OSMO WHITE hard wax olej,  
kartáč, 4V hrana 

82,00 €/m2 

Dub  
Classic 

OSMO NATUREL hard wax olej,  
kartáč, 4V hrana 

82,00 €/m2  

 

 

 

 

   3-vrstvová podlaha 
   ROZMER: 13,5 x 185 x 610 - 1820/2130 mm 

  Hrúbka nášľapnej vrstvy: 3,0 mm 
  Typ inštalácie: Lock 5G (montáž bez lepenia) 
  2,02m2/bal 1820mm  /   2,36m2/bal 2130mm    

Názov Povrchová úprava Cena za m2 s DPH 

Dub  
Classic 

OSMO EBONY hard wax olej,  
kartáč, 2V hrana 

82,00 €/m2 

Dub  
Classic 

OSMO GRAPHITE hard wax olej,  
kartáč, 2V hrana 

82,00 €/m2  

Dub  
Classic 

OSMO GREY hard wax olej,  
kartáč, 2V hrana 

82,00 €/m2 

 



  Cenník platný od 1.4.2022 

KOLEKCIA EKO WOOD  

 

 

   3-vrstvová podlaha 
   ROZMER: 13,5 x 136 x 610 - 1820/2130 mm 

Hrúbka nášľapnej vrstvy: 3,0 mm 
Typ inštalácie: Lock 5G (montáž bez lepenia) 
  1,98m2/bal 1820mm  /   2,32m2/bal 2130mm    

Názov Povrchová úprava Cena za m2 s DPH 

 
Jaseň 

 Classic 
 

 
                 OSMO TRANSPARENT hard wax olej 

 
77,00 €/m2 

 
Americký ORECH  

Unica 

 
                 OSMO TRANSPARENT hard wax olej 

 
99,00 €/m2 

 
Merbau  

Unica 

 
                  OSMO TRANSPARENT hard wax olej 

 
87,00 €/m2 

 
Teak Barmský  

Unica 

 
                  OSMO TRANSPARENT hard wax olej 

 
165,00 €/m2 

Kolekcia Eko wood je dodávaná v triedení: 

Triedenie Unica 
zdravé suky: povolené vo veľkosti max. 20 mm 
mŕtve suky: povolené vo veľkosti max. 20mm tmelené,1 ks na pohľadovej strane 
beľ: povolená max. na 1/3 povrchu 
farba: vyvážená harmónia je charakteristická pre toto triedenie 
smolníky: nepovolené 
cestičky od hmyzu: nepovolené 
praskliny koncové: nepovolené 
 
Triedenie Classic 
zdravé suky: povolené vo veľkosti max. 30 mm 
mŕtve suky: povolené vo veľkosti max. 30mm tmelené, 3 ks na pohľadovej strane 
beľ: povolená max. na 1/3 povrchu 
farba: farebné odlišnosti a kontrast sú charakteristické pre toto triedenie 
smolníky: povolené v max. dĺžke 50mm, max. 3mm široké 
otvory po hmyze: 2mm max. 2 ks v balení povolené 
praskliny koncové: nepovolené 
 
Triedenie Rustical 
zdravé suky: povolené bez obmedzení 
mŕtve suky: povolené vo veľkosti do max. 120 mm tmelené v počte bez obmedzení 
beľ: povolená max. do 50% šírky lamely 
farba: silnejšie farebné rozdiely a kontrast sú pre toto triedenie typické 
smolníky: povolené bez obmedzení 
praskliny uprostred: povolené s max. šírkou 1,5 mm a dĺžkou 150 mm,  
tmelené otvory po hmyze: povolené  
praskliny koncové: povolené a vyplnené hnedým tmelom 


