
CENÍK DURÉLIS 

DURÉLIS SE ostrá hrana 2500 x 1250 mm

Tloušťka Počet m2/paleta CZK/m2 CZK/m2

mm ks/paleta paletová kusový prodej

12 75 234,4 93 98

15 60 187,5 105 111

18 50 156,3 125 133

22 40 125 154 163

25 30 93,75 179 189

DURÉLIS PD4 pero-drážka 2476(2483) x 810(818) mm

Tloušťka Počet m2/paleta CZK/m2 CZK/m2

mm ks/paleta paletová kusový prodej

12 75 152,3 AKCE 102 AKCE 102

15 60 120,3 AKCE 115 AKCE 115

18 50 100,3 AKCE 133 AKCE 133

22 40 80,2 163 173

25 30 60,2 194 205

Ceny jsou  uvedeny bez DPH pouze pro prodejnu   Tyniště nad Orlicí . Změna cen vyhrazena prodejcem
Na ostatních prodejnách ceny individuálně .
V případě Vašeho  zájmu  nás  můžete  kontaktovat  na  níže  uvedené  adrese:
 51721 Tyniště nad Orlicí, Mostecka 24,tel.  +420 494 323 777
 fax. +420 494 320 228 , mob.+420  603 858 627  ,   www.palubky-vencl.cz

Množstevní slevy:

Odběr nad 50 000Kč bez DPH Skonto -2% z paletových cen, doprava zdarma po celé ČR
Odběr nad 100 000Kč bez DPH skonto -6% z paletových cen , doprava zdarma po celé ČR

Jedná se o konstrukční mikroštěpkovou desku určenou k nosným účelům s třískami rozloženými všemi směry 
ve třech vrstvách. Tato technologie výroby zaručuje výborné pevnostní vlastnosti jak v podélné ose, tak i v ose 
příčné, plně srovnatelné s klasickým OSB3.
Tato deska se vyrábí v provedení s rovnou hranou – označení SE nebo v provedení s perem a drážkou po 
celém obvodu – označení PD4.
Výhodou těchto desek je skloubení vysoké pevnosti s možností velmi dobrého opracování vrtáním, řezáním 
apod., bez vyštipování jednotlivých štěpek.
Jako pojivo je použito vysoce kvalitní lepidlo určené pro použití ve vlhkém prostředí (např. stavebnictví a 
obaly) zároveň ovšem s nízkým obsahem formaldehydu splňujícím emisní normy E1 (nábytkářství, podlahy 
apod.).
Tato deska vyniká velmi kvalitní povrchovou úpravou, která umožňuje velmi dobré použití i pod vrchní krytiny 
typu linoleum, bez následného proznačení textury desky ( jako k tomu dochází např. při použití OSB).
Impregnační vodovzdorné látky dodávají této desce typickou tmavě zelenou barvu. 
Oblast použití:
Stavebnictví (záklopy střech, stropů a podlah), nosné díly pro dřevostavby, bednění.
Obalový průmysl (výroba přepravních i zámořských obalů).
Nábytkářský průmysl.
a další...  


