Masivní jednovrstvé desky, vyrobené slepením hranolků dřeva. Spárovky
jsou průběžné (hranolek je jeden průběžný po celé délce spárovky)
nebo napojované, které jsou vyrobeny z nekonečného vlysu (různé dlouhé hranolky jsou napojované do nekonečného vlysu).

SPÁROVKY CIZOKRAJNÉ
Spárovky z Hevea jsou určené pro výrobu masivních dřevěných schodišť
a masivního interiérového nábytku.

SPÁROVKY JEHLIČNATÉ
Spárovky Smrkové a Borové dodáváme v průběžné variantě. Spárovky
jsou určné k výrobě dětského nábytku, nábytku s přírovním designem
a lze je použít pro různé konstrukční prvky.

Spárovky jsou masivní dřevěné desky, které reagují změnou rozměrů
a vlastností na změnu vlhkosti a teploty. Při správné aklimatizaci a užití
v definovaných klimatických podmínkách (teplota v rozsahu 15–30 °C,
při relativní vlhkosti vzduchu 35 % až 50 %) pak přináší příjemný pocit
z užívání přírodního materiálu.

SPÁROVKY LISTNATÉ
Spárovky jsou určené pro výrobu masivních dřevěných schodišť, masivního interiérového nábytku, ale i jako pracovní deska v kuchyni.

Doporučujeme provést povrchovou úpravu z obou stran a to i na skrytých plochách, v případě, že je pouze jednostranně může dojít k rozdílnému příjmání vlhkosti, na který může tato deska reagovat prohnutím.
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Technická podpora: ( +420 725 583 277

průběžná
Napojovaná nebo napoj. – označuje spárovku napojovanou, někdy označovanou jako CINK, ...cinkovanou tzn., že jednotlivé lamely jsou spojeny od délky
na ozubový spoj a od šířky jsou slepeny natupo.
napojovaná

Buk průběžný

Buk napojovaný

Dub průběžný

Dub napojovaný

Hevea napojovaná

Napojení cinkovaným spojem
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Průběžná nebo průb. – označuje spárovku napojovanou, někdy označovanou
jako FIX, ...fixní tzn., že jednotlivé lamely jsou od šířky slepeny natupo a od délky
lamela probíhá přes celou délku spárovky v jednom kuse.
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Sortiment produktů REMA

Dřeviny: severský smrk, sibiřský modřín, severská borovice, severský antický smrk, staré dřevo
Biodesky z jehličnatých dřevin – sukaté

Biodesky z jehličnatých dřevin – bezsuké

Biodesky z jehličnatých dřevin – nostalgie

Spárovky REMA z jehličnatých dřevin

Komponenty na výrobu dveří a dveřní frýzy

Řezivo

Profilované dřevo

Uprostřed rakouska, ve středu evropy
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BIODESKA
BIODESKA – TŘÍVRSTVÉ MASIVNÍ DESKY
Biodeska (3-vrstvá lepená masivní deska) je vyrobená z listnatých nebo
jehličnatých dřevin. Vrstvy jsou vzájemně na sebe lepeny pod úhlem 90°.
Vnější vrstvy jsou složeny z průběžných lamel lepených po délce, tloušťka
krycí vrstvy sortimentu který je na skladě je 5 mm. Příčným slepením je
docílena větší stálost desek proti průhybu a kroucení než např. u masivní
spárovky.
Použití 3 vrstvých desek (biodesek) listnatých je především na výrobu
masivního nábytku. Biodeky Smrkové pak zejména při výstavbě dřevostaveb.

Jedná se stále o masivní dřevěné desky, které reagují změnou rozměrů
a vlastností na změnu aktuální změnu vlhkosti a teploty. Při správné
aklimatizaci a užití v definovaných klimatických podmínkách (teplota
v rozsahu 15–30 °C, při relativní vlhkosti vzduchu 35 až 50 %) pak přináší
příjemný pocit z užívání přírodního materiálu.

