
PROFILY ZE SIBIŘSKÉHO MODŘÍNU

 Dlouhá životnost v exteriéru.
 Velmi vysoká hustota dřeva.
 Vysoká mechanická odolnost.
 Nejtvrdší z měkkých dřevin.
 Vysoký obsah pryskyřice vytváří

 přirozenou ochranu.

 Pryskyřice chrání dřevo proti 
 pronikání vlhkosti.

 Velmi dobrá biologická 
 odolnost – 3. třída.

 Ekonomické řešení 
 s maximálním výkonem.

Materiál pro výrobu  
je zajišťován  

z trvale udržitelných 
obhospodařovaných 

lesů.

SIBIŘSKÝ MODŘÍN

Sibiřský modřín je nejtvrdší jehličnatá dřevina. Sibiřský 

modřín roste v arktických podmínkách ruské tajgy. V ex-

trémních a dlouhotrvajících mrazech roste sibiřský modřín 

velice pomalu, což má za následek mimořádnou hustotu  

a tvrdost dřeva. Vysoký obsah pryskyřice vytváří přirozenou 

ochranu proti pronikání vlhkosti, tím napomáhá ke zvýšení 

životnosti a eliminuje růst plísní a výskytu dřevokazných 

hub, a to i bez nutnosti impregnace.

Sibiřský modřín má mnohem lepší vlastnosti než větši-

na měkkých dřevin nebo tlakově impregnovaná borovice.  

Pro použití v exteriéru se sibiřský modřín suší v sušárnách 

na hodnotu vlhkosti 18% ± 2%, což je optimální hodnota 

pro aklimatizování v exteriéru a dosáhnutí rovnovážné vlh-

kosti. Dřevo sibiřského modřínu je obvykle starého růstu 

(průměrně 300 let a více) s velmi hustými letokruhy (ob-

vykle do 1,5 mm).



Váš prodejce:

DOPRAVA ZBOŽÍ PO CELÉ ČR ZDARMA NAD 10 000 KČ BEZ DPH / 12 100 KČ S DPH.

Profily ze sibiřského modřínu

 (možnost oboustranného použití)

Terasový profil 
28 x 120 mm

Lichobežník 
21 x 70 mm

Lichobežník 
21 x 120 mm

Konstrukční hranol 
45 x 70 mm

Profily 
sibiřský modřín

Terasový profil 
28 x 120 mm

Lichobežník 
21 x 70 mm

Lichobežník 
21 x 120 mm

Konstrukční hranol 
45 x 70 mm

Skladové délky 3 a 4 m 3 a 4 m 3 a 4 m 3 a 4 m

Spotřeba 8 bm / m2 14,3 bm / m2 8,3 bm / m2

Třída kvality AB AB AB C

Biologická odolnost Třída 3 – dobrá odolnost vůči hnilobě 

Vlhkost KD 18% +/- 2% (sušeno v sušárnách)

Původ Rusko – Sibiřská část (Krasnoyarsk Krai a Irkutsk)

Tolerance rozměrů délka = - 10 mm / + 30 mm (výrobní odchylka), šířka = - 5 mm / + 5 mm  
(dle aktuální vlhkosti), tloušťka = - 2 mm / + 2 mm (dle aktuální vlhkosti).

DOVOZCE A DISTRIBUTOR PRO ČR:
PROKOM CZ s.r.o.
Pekařská 1641 / 79b
747 05 Opava - Kateřinky

 
GSM: +420 721 243 341
Mail:  drevo@prokom.cz
GPS: 49°56‘50.694“N, 17°54‘15.131“E

(jemně drážkovaný / rýhovaný)                                                                     


