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Preglejka 
stolárska 

_buk
Preglejky stolárske sú ploché dosky, 

zhotovené zlepením väčšinou nepárneho 
počtu na seba navrstvených lúpaných 
dýh, ktorých drevné vlákna sú na seba 

kolmé. Sú vyrábané z listnatých  
a ihličnatých drevín alebo kombinované  

s vnútornými vrstvami z mäkkých drevín. 
Používa sa na výrobu nábytku, stolársku 
výrobu a zariaďovanie interiérov. Nehodí 

sa do vlhkého a mokrého prostredia  
a pre nosné a nenosné stavebné prvky  

a styk s potravinami.

Preglejka 
vodovzdorná 

_bintangor
Vodovzdorná preglejka z exotického 

stredne ťažkého dreva s dobrými 
mechanickými vlastnosťami je doska 

vyrobená zlepením troch alebo viacerých 
dýhových listov. Smer vlákien susedných 

vrstiev je spravidla na seba kolmý. 
Lepený spoj odoláva vlhkosti  

a priamemu pôsobeniu vody. Preglejky 
sú vhodné pre všeobecné účely  

– na výrobu obalov, v stavebníctve,  
ale aj na bilboardy, poľnohospodárske 

stavby a iné konštrukcie.

Laťovka 
dýhovaná
_dub _buk
Laťovky sú vrstvené dosky, skladajúce  
sa z laťovkového stredu, ktorý je  
z oboch strán odýhovaný jednou alebo 
dvoma konštrukčnými (lúpanými) 
dyhami. Stredová vrstva je vyrábaná  
z ihličnatého reziva. Ako konečná úprava 
sa odporúča morenie, voskovanie, 
farbenie alebo lakovanie. Používa sa 
hlavne na výrobu nábytku a dverí.  
Nehodí sa do vlhkého a mokrého 
prostredia a pre nosné a nenosné 
stavebné prvky a styk s potravinami.

Preglejka 
vodovzdorná
_fóliovaná 
_s protišmykovou 
úpravou

Doska lepená vodovzdorným lepidlom sa 
skladá z troch alebo viac dýh, zlepených 
k sebe kolmo na smer vlákien. Vyrába 
sa z listnatých a ihličnatých drevín alebo 
podľa potreby ich kombináciou. Používa 
sa na výrobu obalov, v stavebníctve,  
v stavebno-stolárskej výrobe,  
v automobilovom priemysle atď.

Eurohranoly
_smrek

EUROHRANOL je základný polotovar  
pre výrobu EUROOKIEN. Jedná sa  
o trojvrstvovo lepený hranol, u ktorého 
sú krycie lamely vyrobené z vysoko 
kvalitného materiálu v radiálnom reze. 
Vykazujú vysokú pevnosť, tvarovú 
stálosť a odolnosť voči krúteniu. 
Najpoužívanejšou drevinou pre výrobu  
je smrek ako veľmi vhodný materiál  
pod rôzne odtiene glazúr. Fixné hranoly 
majú vrchnú aj spodnú lamelu bez 
zjavných vád nenadpájanú a cinkovaný 
hranol je vyrobený z lamiel spájaných 
klinovým zazubovým spojom.

Lepené pláty
_smrek

Lepené drevo z priebežných lamiel  
v rôznych kvalitách má široké použitie  
– ako poličky na stenu, polotovar  
na výrobu korpusov skriniek, podklad 
pod vešiakové steny, stupnice  
na interiérové schodište, police do skríň 
a pod. V nižšej kvalite sa dá využiť aj 
ako konštrukčná doska v stavebníctve. 
Výhodou je možnosť opracovania  
na požadovaný tvar a povrch. Následným 
lakovaním dosiahneme jedinečný vzhľad 
dreva. Lepením lamiel nedochádza 
k pnutiu, čím materiál po správnom 
ošetrení dosahuje trvalý tvar a rovnosť.



MDF 

_dýhovaná: 
 buk 
 dub európsky  
 orech americký
MDF sú vhodné pro povrchovú úpravu 
lamináciou, dýhováním, lakováním, 
frézováním v ploche aj hrane. Vyrábajú 
sa predovšetkým zo smrekových vlákien 
spojených syntetickým lepidlom  
s použitím teploty a tlaku. Sú určené  
na použitie pre nenosné účely  
v nábytkárstve, stolárstve, frézarských 
dielňach a dalšie použitie v interiéri.

OSB
_rovná hrana

OSB dosky sú drevoštiepkové dosky  
z orientovaných triesok, ktoré sú 

vyrábané prevažne z borovicového dreva 
v tomto prípade s ostrou hranou. Tieto 

štiepky sú ukladané v troch vrstvách 
navzájom kolmých, ktoré sú následne 
zlisované. Týmto spôsobom je možné 

dosiahnuť aglomerovanú drevenú dosku 
s fyzikálno-mechanickými vlastnosťami 
preglejovaných dosiek za výrazne nižšiu 

cenu. Táto doska bola vyvinutá hlavne 
pre stavebný priemysel, ale následnou 

úpravou je možné vyrobiť materiály  
pre použitie napríklad aj v nábytkárstve. 

MDF 

_surová

MDF je stredne lisovaná drevovláknitá 
doska s takmer homogénnou 
štruktúrou. Používa sa predovšetkým 
tam, kde majú byť hrany alebo plochy 
profilované. Povrch sa obvykle 
dokončuje laminovaním, kašírovaním 
alebo lakovaním. Vyrábajú sa prevažne 
z odkorenených ihličnatých stromov. 
Povrch je brúsený na oboch stranách.  
V porovnaní s inými drevenými 
materiálmi vykazujú vyššie hodnoty 
odolnosti v ohybe a priečnom ťahu. 
Mechanická a fyzikálna odolnosť MDF 
dosiek je vyššia ako u bežnej DTD.

OSB
_perodrážka

Trojvrstvové konštrukčné dosky  
na báze dreva z lisovaných plochých 

štiepok (prevažne borovice) v prevedení 
perodrážka (na jednej dlhej + jednej 

krátkej strane je tzv. pero a na jednej 
dlhej + jednej krátkej strane je tzv. 

drážka). Dosky je možné používať  
v suchom a vlhkom prostredí ako nosné 

a dekoratívne prvky drevostavieb. Sú 
použiteľné najmä v stavebníctve (steny, 

podhľady, podlahy, obloženie budov, 
záklopy striech, šalovacie bednenie, 

konštrukcie lešenia, palety, obaly, 
dopravné kontajnery, záhradné stavby).

Škárovka
_buk – cinkovaná

Masívne lepené jednovrstvé dosky sú 
vyrobené z prírodného dreva. Lamely 
z listnatých drevín sú šírkovo a dĺžkovo 
zlepené do veľkorozmerových blokov. 
Pri výrobe vrstveného dreva sú už pred 
lepením technicky vysušené na vlhkosť 
8 až 10 %, ktorá zodpovedá približne 
rovnovážnej vlhkosti v zabudovanom 
stave. Škárovku využívajú stolárske, 
nábytkárske aj stavebné firmy. Polotovar 
vo forme veľkoplošných tabúľ je vhodný 
ako prekrytie radiátorov, parapetné 
dosky, stolové pláty, obloženie atypických 
schodísk, dosky na krájanie, atď.

Škárovka
_smrek  – priebežná

Smreková škárovka je lepené drevo  
z priebežných lamiel šírky 40–70 mm 
v rôznych kvalitách. Tieto dosky majú 
široké použitie ako poličky na stenu, 
polotovar na výrobu korpusov skriniek, 
prekrytie výklenkov stien, podklad pod 
vešiakové steny, stupnice na interiérové 
schodište, police do skríň, atď.  V nižšej 
kvalite sa dá využiť aj ako konštrukčná 
doska v stavebníctve. Výhodou je 
možnosť opracovania na požadovaný 
tvar. Lepením lamiel nedochádza  
k pnutiu, čím materiál po správnom 
ošetrení dosahuje trvalý tvar a rovnosť.



HDF
_lakovaná 

_surová
HDF doska je vysoko zhustená 

drevovláknitá doska vhodná  
pre dýhovanie, lamináciu, kašírovanie  
a lakovanie. Plošne lisovaný materiál  

z drevných vlákien o hrúbke už  
od 2,5 mm sa použiva hlavne  

v nábytkárskom priemysle ako zadná 
stena nábytku, výplň rámových 

konštrukcií, dno zásuviek, dno postelí 
a pod. Na viditeľné plochy sa používa 
lakovaná HDF vo farbe alebo odtieni 

použitej dreviny.

DVD
_surová

DVD doska – sololit – je velkoplošný 
materiál, ktorý sa vyrába splstnením 
špeciálnej rozvláknenej lignocelulózovej 
hmoty mokrou cestou. Zloženie 
materiálu zaručuje absolútnu zdravotnú 
neškodnosť. Tvrdá drevovláknitá doska  
sa používa v nábytkárstve hlavne ako 
materiál na chrbát nábytku, ale aj  
pre čalúnený nábytok, resp. pri výrobe 
dverí. Je vhodná aj na obalový materiál. 
Má výborné mechanické vlastnosti  
a je povrchovo upravená tak, aby ju 
bolo možné ďalej upravovať dyhovaním, 
laminovaním a lakovaním. 
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