Vyberte si tu správnou podlahu pro Váš domov
Tloušťka prken v mm
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SMRK
BOROVICE
MODŘÍN
DUB
Ks v paletě

320 ks =
67,55 m2

288 ks

256 ks =
68,18 m2

240 ks =
55,66 m2

256 ks

192 ks =
51,14 m2

144 ks =
52,65 m2

216 ks

192 ks

144 ks

160 ks =
42,61 m2

Povrchové úpravy:

Přírodní olej - pro prodyšný, teplý povrch podlahy, který zdůrazňuje přirozenou krásu masivního dřeva. Může být snadno renovován.
UV bezbarvý lak - pro saténový lesk, hladký a atraktivní povrch, který odpuzuje nečistoty a snadno se udržuje. Je obzvláště trvanlivý.
Délka prken: jehličnaté 1973 a 1923 mm; dub 1153, 1453, 1753, 2053, 2353 mm (min. 60 % 1753 mm).
Vyrobeno dle ČSN EN 13990 a ČSN EN 13629. Certifikace CE, PFSC a FSC.
Dřevo je přírodní materiál. Suky, rozdílná barevnost a struktura dokazují jeho jedinečnost a pravost přírodního materiálu.

*Pouze v akci nebo na objednávku.

3 typy instalace
Instalace pomocí sponek

Instalace šroubováním

Instalace lepením

Instalační výška

18–24 mm

37–41 mm

–

Vlhkostní bariéra

vrstva 200 μ

vrstva 200 μ

–

Zvuková izolace

cca 2 mm [korek]

cca 2 mm [plst nebo korek]

–

Tloušťka prken

15/19/21/25 mm

19/21/25 mm

15/19/21/25 mm

Šířka prken

107/113/128/135/137 mm

všechny

všechny

Sponky

15 sponek/m

–

–

Podklad

–

OSB desky a hranoly (20 mm)

krycí nátěr

2

Dřevěné masivní podlahy

razítko prodejce

Serafin Campestrini s.r.o. | Husova 31 | 517 24 Borohrádek
tel.: +420 494 389 023 | feelwood@secacz.cz

www.secacz.cz

PEFC/06.32.31

100 %

from well-managed forests
Cert no. SGS-COC-1139
www.fsc.org

www.secacz.cz

Konečně kvalita za rozumnou cenu
FEEL WOOD jsou masivní dřevěné podlahy. To znamená, že každé prkno je vyrobeno
z jednoho kusu dřeva s perem a drážkou kolem dokola. Tento systém dovoluje rychlé
a finančně úsporné položení. FEEL WOOD podlahy jsou produkty značky SECA.

SECA – jeden z předních
evropských výrobců
hoblovaného dřeva
a dále zpracovávaných
dřevařských produktů.

Název značky „SECA“ pochází ze zkratky jména Serafin Campestrini, prvního
majitele rodinného dřevařského podniku. Od roku 1915, kdy byla firma založena
v rakouském Ottensheimu, se ve vedení společnosti vystřídaly již čtyři generace
rodiny Campestrini.

SMRK severský
Jemně broušeno brusným papírem – hrubost zrna 150,
pero a drážka po všech stranách, mikrofáska po všech
stranách, kvalitní povrchová úprava přírodním olejem
nebo bezbarvým UV lakem.
Možnost položení:
sponky (pro šíře 107, 135), šroubování, lepení.

borovice severská
kvalita A/B
rozměry:
15× 107*
15× 135
19× 135

Jemně broušeno brusným papírem – hrubost zrna 150,
pero a drážka po všech stranách, mikrofáska po všech
stranách, kvalitní povrchová úprava přírodním olejem
nebo bezbarvým UV lakem.
Možnost položení:
sponky (pro šíře 107, 135), šroubování, lepení.

V České republice společnost Serafin Campestrini vlastní výrobní závod v Borohrádku,
který s roční kapacitou přes 100 000 m³ a více než 130 zaměstnanci vyváží přes
60 % své produkce do zahraničí.

10 dobrých důvodů pro Vás

za m

640 Kč
2

Výsledek 15-ti let zkušeností

Dřevo má škvělé tepelně-izolační vlastnosti

Masivní dřevěná podlaha

Vysoce přesná strojová výroba

Není lepeno = žádné výpary

Vysoká kvalita povrchových úprav

Jemně broušený povrch

Kontrola vlhkosti po celé délce prkna

Dřevo tlumí zvuky a vibrace

Vyrobeno ze suroviny pocházející z lesů
s trvale udržitelným hospodařením

za m

Ceny od

760 Kč
2
Jemně broušeno brusným papírem – hrubost zrna 150,
pero a drážka po všech stranách, mikrofáska po všech
stranách, kvalitní povrchová úprava přírodním olejem
nebo bezbarvým UV lakem.
Možnost položení:
sponky (pro šíře 107, 135), šroubování, lepení.

za m

Ceny od

Dub evropský

*Pouze v akci nebo na objednávku.

650 Kč
2

pro terasy a zahrady. Kromě standardních profilů je schopna vyrábět i produkty
zcela přizpůsobené potřebám a představám zákazníka.

Ceny od

modřín sibiřský

kvalita Natur nebo Rustical
rozměry:
15 × 113*
15 × 137
21 × 113
21 × 137
21 × 168

Díky rozsáhlému výrobnímu zázemí a jednoznačné orientaci na zákazníka může
značka SECA nabídnout nejen vysokou kvalitu, ale také široký sortiment produktů –
od konstrukčního dřeva přes palubky až po masivní dřevěné podlahy nebo výrobky

Ceny od

kvalita A/B
rozměry:
15× 107*
15× 135
19× 135
25× 135

kvalita A/B
rozměry:
15 × 107*
15 × 135
19 × 135
19 × 185
25 × 135

V současnosti patří společnost Serafin Campestrini k nejvýznamnějším evropským
dřevařským firmám. Špičkové výrobní technologie ve spojení s přísnou kontrolou
kvality dle evropských norem přinášejí zákazníkům vysokou kvalitu značkových
produktů.

1320 Kč
2
Jemně broušeno brusným papírem – hrubost zrna 150,
pero a drážka po všech stranách, mikrofáska po všech
stranách, kvalitní povrchová úprava přírodním olejem
nebo bezbarvým UV lakem.
Možnost položení:
sponky (pro šíře 113, 137), šroubování, lepení.
Ceny uvedeny včetně DPH.

za m

Více informací o kvalitách, třídění a povrchových úpravách na www.secacz.cz.

Jak ušetřím
čas a peníze
s podlahami
FEELWOOD?
Porovnání nákladů podlahářských
prací při pokládce podlahové palubky
Profil „O“ a systémové podlahy
FEEL WOOD.
Zdroj dat:
Cech podlahářu ČR
Doporučené ceny podlahářských prací
http://www.cech-podlaharu.org/
Podniková prodejna SECA Borohrádek
Ceník maloobchodních cen
http://www.palubky-seca.cz

1082 Kč
982 Kč

782 Kč

lištování

100 Kč

332 Kč
282 Kč

100 Kč

930 Kč

pokládka 200 Kč
pokládka 200 Kč

Cena včetně
povrchové úpravy

532 Kč

1030 Kč
lištování

olejování
lakování

250 Kč

stačí položit
nepráší se
ihned k použití

730 Kč
Cena včetně
povrchové úpravy

broušení 200 Kč
tmelení

cena
palubky

Podlahová palubka Porfil O
smrk 19 × 116
kvalita A/B

50 Kč

282 Kč

cena
povrchově
upravené
podlahy 597 Kč

Feel wood masivní podlaha
smrk 19 × 135
kvalita A/B, přírodní olej

