
 

 

 

 
 

DŘEVINA DARK RED MERANTI 
 
 

POPIS DŘEVINY 

 
Meranti je označení pro více druhů dřevin z rodu Shorea pocházejících z jihovýchodní Asie. 
Tato dřevina našla své uplatnění jak v interiéru pro svůj dekorativní vzhled, ale především v 
exteriéru na výrobu zahradního nábytku, oken a dveří pro svoji vynikající trvanlivost a 
dobrou opracovatelnost.  
Dodávaný nábytek je vyroben z tmavě červeného meranti o hustotě okolo 650-870 kg/m

3
. 

Jádrové dřevo má bledě růžový až červenohnědý odstín, bělové dřevo je nažloutle šedé. 
Zahradní nábytek je mořen do příslušného odstínu „dark red“. 
 
Vzhledem k tomu, že nábytek je vyroben z přírodního materiálu, je kresba dřeva a jeho 
zbarvení na každém kusu nábytku unikátní.  

 
Dřevo meranti jako každý obdobný přírodní materiál absorbuje vlhkost nebo vysychá 
během roku podle měnících se klimatických podmínek. Díky přirozené struktuře může při 
změnách vlhkosti a teploty v našich klimatických podmínkách docházet k drobným 
tvarovým změnám či změnám zbarvení dřeva a mohou vznikat drobné praskliny až do 
délky 10 cm (avšak neprocházející přes hranu!), které však nemají vliv na pevnost a 
funkčnost nábytku. Těmto změnám ve struktuře dřeva je možné ve značné míře 
předcházet dodržováním připojeného návodu k údržbě.  
 
Dřevo je přírodní materiál, jeho kresba a zbarvení je na každém kusu nábytku unikátní. 
Nábytek je určen pro domácí použití, není vhodný pro veřejné prostory a není též 
konstruován pro trvalé umístění v exteriéru!  
 
 

DŘEVINA DURIAN 
 
 

POPIS DŘEVINY 

 
Durian je kvalitní exotická dřevina pocházející z jihovýchodní Asie. Našla své uplatnění na 
výrobu řady výrobků pro svůj dekorativní vzhled, dobrou trvanlivost a opracovatelnost. 
Povrchová úprava je přimořena na tmavý odstín. Dřevo je přírodní materiál, jeho kresba a 
zbarvení je na každém kusu nábytku unikátní.  

 
Dřevo durian jako každý obdobný přírodní materiál absorbuje vlhkost nebo vysychá během 
roku podle měnících se klimatických podmínek. Díky přirozené struktuře může při změnách 
vlhkosti a teploty v našich klimatických podmínkách docházet k drobným tvarovým změnám 
či změnám zbarvení dřeva a mohou vznikat drobné praskliny až do délky 10 cm (avšak 
neprocházející přes hranu!), které však nemají vliv na pevnost a funkčnost nábytku. Těmto 



 

 

změnám ve struktuře dřeva je možné ve značné míře předcházet dodržováním připojeného 
návodu k údržbě. Výše uvedené skutečnosti, jež mají původ v přírodních vlastnostech 
dřeva, nelze považovat za vady výrobku.  

 
Dřevo je přírodní materiál, jeho kresba a zbarvení je na každém kusu nábytku unikátní. 
Nábytek je určen pro domácí použití, není vhodný pro veřejné prostory a není též 
konstruován pro trvalé umístění v exteriéru!  
 

DŘEVINA EUKALYPTUS 
 
 
 

Dřevina eukalyptus je původem australská dřevina. Díky rychlému růstu a tudíž velké 
spotřebě vody se stromy vysazují do bažinatých a močálových oblastí, které tak vysušují. 
Jedná se o velmi tvrdou exotickou dřevinu s vysokou hustotou. Barva této dřeviny je velmi 
sytá, má oranžový až červeno hnědý odstín. Vyznačuje se velmi dobrou trvanlivostí. 
 
Eukalyptus se používá k veškerým stavebním účelům a u nábytkářů a soustružníků 
v oblasti výskytu je velmi oblíbeným druhem dřeva. Je využíván také v nábytkářském 
průmyslu na výrobu interiérového nábytku, zahradního nábytku, podlahové krytiny a i jako 
k dekorativním účelům. 
 
Hustota dřeva je 550-800 kg/m3. Je vhodný pro použití na terasu, zahradu, tak i do 
vnitřního interiéru.  

 
Dřevo jako každý obdobný přírodní materiál absorbuje vlhkost nebo vysychá během roku 
podle měnících se klimatických podmínek. Díky přirozené struktuře může při změnách 
vlhkosti a teploty ojediněle docházet k drobným tvarovým změnám či změnám zbarvení 
dřeva a mohou vznikat drobné praskliny dřeva, které však nemají vliv na pevnost a 
funkčnost nábytku. Těmto změnám ve struktuře dřeva je možné ve značné míře 
předcházet dodržováním připojeného návodu k údržbě. Výše uvedené skutečnosti, jež mají 
původ v přírodních vlastnostech dřeva, nelze považovat za vady výrobku.  
 
Dřevo je přírodní materiál, jeho kresba a zbarvení je na každém kusu nábytku unikátní. 
Nábytek je určen pro domácí použití, není vhodný pro veřejné prostory a není též 
konstruován pro trvalé umístění v exteriéru!  
 

DŘEVINA TEAK 
 
 
 

Teak pochází původem z jihovýchodní Asie (z teakových plantáží na ostrově Jáva 
v Indonésii) a patří mezi nejznámější a nejcennější tropické dřeviny na světě. Vynikající 
pověst si teakové dřevo vysloužilo pro svou dlouhou životnost, tvarovou stálost, pevnost, 
pružnost a výbornou odolnost proti parazitům a škůdcům.  
 



 

 

Teak se zpracovává v mnoha odvětvích a v lodním průmyslu je tato dřevina 
nepostradatelným stavebním materiálem již od pradávna. Výrazným prvkem na lodích jsou 
paluby lodí, které se skládají z masivních teakových planěk.  
Teak se používá na výrobu prestižních souprav zahradního nábytku a často ho 
zpracovávají i výrobci luxusních rekreačních a sportovních jachet. Nábytek není povrchově 
upraven. Vzhledem k tomu, že nábytek je vyroben z přírodního materiálu, je kresba dřeva a 
jeho zbarvení na každém kusu nábytku unikátní.  
 
Zahradní nábytek z teaku je speciálně ošetřen pro barevnou stálost. Vlhkost teaku se 
pohybuje kolem 18 %. Hustota dřeva je 435-625 kg/m3. Je vhodný pro použití na terasu, 
zahradu, tak i do vnitřního interiéru.  

 
Dřevo jako každý obdobný přírodní materiál absorbuje vlhkost nebo vysychá během roku 
podle měnících se klimatických podmínek. Díky přirozené struktuře může při změnách 
vlhkosti a teploty ojediněle docházet k drobným tvarovým změnám či změnám zbarvení 
dřeva a mohou vznikat drobné praskliny dřeva, které však nemají vliv na pevnost a 
funkčnost nábytku. Těmto změnám ve struktuře dřeva je možné ve značné míře 
předcházet dodržováním připojeného návodu k údržbě. Výše uvedené skutečnosti, jež mají 
původ v přírodních vlastnostech dřeva, nelze považovat za vady výrobku.  
 
Dřevo je přírodní materiál, jeho kresba a zbarvení je na každém kusu nábytku unikátní. 
Nábytek je určen pro domácí použití, není vhodný pro veřejné prostory a není též 
konstruován pro trvalé umístění v exteriéru!  
 
 

DŘEVINA AKÁCIE 
 
 
POPIS DŘEVINY 
 

Kdysi se Akácie používala v USA při výrobě lodí. Vyřezávaly se z ní dřevěné spojovací 
materiály, které byly oblíbené díky své tvrdosti, síle, tuhosti a trvanlivosti. 
Pro výše zmíněné vynikající vlastnosti se dostalo této dřevině pozornosti i v Evropě a 
začala být užívána k následujícím účelům: výroba nábytku, výroba náprav k povozům, 
čepů, klínů, stejně tak našla uplatnění jako výborné palivo a dokonce jako zelená píce pro 
dobytek. 
Akácie je trvanlivé tvrdé dřevo z rychle rostoucích stromů původem z tropických 
lesů Východní Asie a Jižní Ameriky, odkud se dále rozšířilo na ostatní kontinenty. Jemná 
plamenná textura a olivově hnědé až šedohnědé odstíny s tmavšími pruhy dávají nábytku 
z této dřeviny krásný teplý vzhled. Vyznačuje se odolností proti stárnutí a biologické 
degradaci. 
Tato dřevina je velmi trvanlivá, o hustotě 640 až 800 kg/m3. 
 

Většina druhů Akácie je ceněna pro širokou škálu svých užitných vlastností. Příklady: 
Acacia melanoxylon z Austrálie, která dorůstá ohromných rozměrů, slouží k výrobě nábytku 
s vysokým leskem; Acacia homalophylla (také z Austrálie), jejíž dřevo nasládle voní, se 
používá pro okrasné účely; Acacia farnesiana našla využití v parfumérii díky své silné vůni; 



 

 

Acacia dealbata se svými šedozelenými až stříbrnými listy a světle žlutými květy je asi 
nejznámější okrasný strom svého druhu. 
 
Dřevina Akácie jako každý obdobný přírodní materiál absorbuje vlhkost nebo vysychá 
během roku podle měnících se klimatických podmínek. Díky přirozené struktuře může při 
změnách vlhkosti a teploty v našich klimatických podmínkách docházet k drobným 
tvarovým změnám či změnám zbarvení dřeva a mohou vznikat drobné praskliny až do 
délky 10 cm (avšak neprocházející přes hranu!), které však nemají vliv na pevnost a 
funkčnost nábytku. Těmto změnám ve struktuře dřeva je možné ve značné míře 
předcházet dodržováním připojeného návodu k údržbě. Výše uvedené skutečnosti, jež mají 
původ v přírodních vlastnostech dřeva, nelze považovat za vady výrobku. 
 
Dřevo je přírodní materiál, jeho kresba a zbarvení je na každém kusu nábytku unikátní. 
Nábytek je určen pro domácí použití, není vhodný pro veřejné prostory a není též 
konstruován pro trvalé umístění v exteriéru!  
 

DŘEVINA BOROVICE 
 
 

Zahradní nábytek a zahradní program z borovice pochází z evropských lesů a řadí se mezi 
měkké dřeviny. Celkově roste převážně na severní polokouli. Borovicové dřevo se používá 
ve stavebnictví, jako topivo, v nábytkářství jako interiérový nábytek i zahradní nábytek do 
venkovních prostor, soustružení a na konstrukce vozidel. Impregnované borové dřevo je 
vhodné na železniční pražce, podpěry, stojky, překližky, konstrukce dětských domečků a 
hřišť apod. 
 
Hustota borového dřeva po vysušení činí kolem 510 kg/m3. Tato dřevina vykazuje střední 
tvarovou stálost, nízkou pružnost, avšak snadno se opracovává jak ručně, tak i strojně. Pro 
lepší odolnost je lepší dřevo řádně naimpregnovat. Zahradní nábytek a zahradní program 
z borovice je tlakově zeleně impregnován. 

 
Dřevo jako každý obdobný přírodní materiál absorbuje vlhkost nebo vysychá během roku 
podle měnících se klimatických podmínek. Díky přirozené struktuře může při změnách 
vlhkosti a teploty ojediněle docházet k drobným tvarovým změnám či změnám zbarvení 
dřeva a mohou vznikat drobné praskliny dřeva, které však nemají vliv na pevnost a 
funkčnost nábytku či jiného produktu. Výše uvedené skutečnosti, jež mají původ 
v přírodních vlastnostech dřeva, nelze považovat za vady výrobku.  
 
Dřevo je přírodní materiál, jeho kresba a zbarvení je na každém kusu produktu unikátní. 
Zahradní nábytek a zahradní dětský program je určen pro domácí použití a není vhodný 
pro veřejné prostory. 
 
 
 
 
 


