
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximum pro vaše plány… 
 

www.mojedrevo.cz 



 

 

Zajišťujeme, stavíme, prodáváme, dodáváme… 

 

 DK-Dremax je stále se rozvíjející firmou, která se 

zaměřuje na dřevostavby, prodej dřevo-materiálů, 

spojovacích materiálů, stavební chemie, nářadí a dalších. 

Sortiment a záběr všech našich činností je velký a stále se 

rozšiřuje. 

 Od vašeho návrhu přes projekt, zajištění financování, 

stavební provedení a poradenství…, to vše je DK-Dremax. 

 Jsme s vámi již 10 let a naším cílem je dodávat široké 

spektrum kvalitních materiálů pro stavby za výhodné ceny, 

vše ke spokojenosti našich zákazníků. 

 Nejlepší reklamou pro nás je, 

když spokojený zákazník 

předá své zkušenosti s námi 

dalším. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stavby 
Stavíme a vyrábíme vše podle vašich přání… 

 

Roubenky   

Dřevostavby hrázděné 

Haly, hangáry 

Chaty, altány, pergoly 

Střechy klasické i vazníkové 

Fasády, obložení, podbíjení  

Stavebnice pro stavbu ,,svépomocí“ 

Další tesařské, klempířské a pokrývačské práce 

 

 



Roubenky 
- také roubené dřevěné domy jsou jednovrstvé konstrukce sestavené 

z  masivních profilů, opracovaných do tvaru trámů. Charakteristickým 

prvkem je právě roubení – zatesání tzv. na rybinu, přes niž trámy 

nepřesahují, a tvoří tak prakticky klasický roh. Vnitřní stěny, stropy 

i  schody mohou být rovněž roubené. Dům se většinou nejprve 

předvyrobí a po demontáži znovu instaluje na parcele. Vodorovné 

mezery mezi jednotlivými trámy se vyplňují většinou tmelem nebo izolací 

krytou z obou stran dřevěnou lištou. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vazníkové střechy 
Vazníky jsou rovinné prutové sestavy tvořené pásovými a mezi pásovými 
pruty (prkny a fošnami), které jsou spojené styčníky. 

Vazníky jsou rychlým a levným řešením především v případě, že neplánujete používat 
podkroví svého domu. Využívají se u rodinných a bytových domů s nízkými sklony střech 
a  nízkými výškami hřebene bez půdních prostor. Pokud chcete využít vazníky pro dům 
s  podkrovními prostory, je nutné doplnit nosnou konstrukci o vnitřní plochu. 

Používáme vazníky klasické – sbíjené hřebíky, které umožňují estetičtější 
řešení konstrukcí. 

Vazníky jsou vhodné zejména pro sedlové střechy, střechy valbové, pultové, obloukové 
a  mansardové. Používají se pro rodinné a bytové domy, obchodní domy a supermarkety, 
nástavby na panelové domy, podkrovní konstrukce a průmyslové, zemědělské a sportovní 
objekty. 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody těchto konstrukcí 

• Vysoká úspora řeziva oproti klasickým konstrukcím až o 40 % 
• Rozpětí konstrukcí do 30 m bez podpory 
• Variabilní tvar konstrukcí (dle požadavků) 
• Nízká hmotnost konstrukcí 
• Rychlost montáže, možnost montáže i v zimním období 
• Oproti klasickým krovům jsou vazníky levnější 



 

V případě zájmu možnost 
stavebních prací jednotlivě 

 

stavbu základové desky 

stavbu obvodový a nosných stěn, příček 

stavbu krovu 

dopravu materiálu 

poradce při stavbě 

položení krytiny 

sádrokartonářské práce 

okna + dveře interiér, exteriér  

zateplení, izolace  

stříkané izolace  

betonové podlahy  

omítky, dlažby, zednické práce 

další práce spojené s výstavbou 



 

 

Zajišťujeme 
                   

 

Projekty a návrhy staveb 

V naší firmě vám zařídíme návrh a projekt až k samotnému 
stavebnímu povolení. 

 

 

Financování 

Máme skvělé finanční poradce, kteří vám zařídí výhodné 
financování. 

 

 

 

Stavbu na klíč – od stavebního povolení 

Představte si dům vašich snů a vše ostatní nechte na nás. Máme 
skvělý tým, který se postará o vše.  



 

 

 

Prodáváme, dodáváme 

Od roku 2012 máme prodejnu v Příboře - v areálu Schrom-farms. 

Materiál nejen prodáváme, ale jsme schopni vám jej naformátovat 

a  zajistit i dopravu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Palubky, dřevěné podlahy a terasy, plotovky  
� KVH a BSH hranoly 

� Spojovací materiál a kotvící prvky 
� Barvy a laky, lazury, lepidla, penetrace 

� Plovoucí a vinylové podlahy, lišty, mirelon 
� OSB desky, konstrukční a jiné desky 

� Hranoly a hoblovaný program 
� Interiérové dveře 

� Okna a venkovní dveře  
� Komínové systémy 

� Střešní krytiny, střešní fólie a doplňky 
� Pracovní náčiní a ochranné pomůcky 

� Ostatní stavební materiály 
� Brikety, pelety, balené uhlí 

� Palivové dříví 



 

 

Prodej: 

Palubky    Materiál: smrk, sibiřský modřín, Thermowood borovice 

Profil: klasik; tatran 

Délky:   3 m; 4 m; 5 m 

Tloušťky:  12,5; 15; 19 mm  Šíře: 96; 121; 146 mm 

 

Diagonál 

 

Soft line 

 

 

Srubové palubky 

Délky:  3 m; 4 m; 5 m 

 

 

Podlahové palubky 

Délky:  4 m; 5 m 

Tloušťky:  19; 24; 28 mm 

 

 



 

 

Obklady 

Roubený obklad 

Tloušťky:  30 mm 

Délka:  4 m 

 

Obklad Rhombus 

 

 

  

 

Plotovky 

Tloušťky:  19 mm  Šíře:  100; 110; 140; 146 mm 

Délky:  3;  4; 5 m 

 

 

Výrobci: 

DDL – český výrobce řeziva a deskových materiálů 

Lunawood – finský výrobce termicky upraveného dřeva 

 



 

KVH hranoly 

Konstrukční délkově napojované dřevěné hranoly. Jedná se 
o  tříděné, technicky sušené a hoblované hranoly lepené 
na  ozubový spoj, které dodáváme standardně o délce 
13 metrů. 

Od rozměru 40 x 60 mm až po 140 x 240 mm 

 

 

BSH – lepené vrstvené hranoly 

 

 

 

 

Střešní latě 
Rozměry:  30 x 50 mm; 40 x 50 mm; 50 x 60 mm 

Impregnované, v délce 4 m  

 

 

Výrobci: 

Mayer Melnhof Holz – střešní latě a prkna z našich českých lesů 

Stora Enso – výrobce lepených hranolů 

 

 



 

OSB 

Rozměr:  malý formát od Kronospanu 625 x 2 500 mm 

Tloušťka: 12; 15; 18; 22; 25; 30 mm 

 

Rozměr:  velký formát od Kronospanu 1 250 x 2 500 mm 

 

Desky OSB SUPERFINISH ECO jsou víceúčelové desky vyráběné unikátní technologií lepení 

orientovaných dřevěných třísek ve třech vrstvách. 

Vyrábějí se z kvalitního jehličnatého dřeva. Převažující dřevinou je smrk, částečně se využívá 
i  borovice. Mimořádně dobrých mechanických vlastností je dosaženo jak výběrem vhodného 
zdravého dřeva, tak definovaným tvarem dřevěných třísek, a zejména pak orientovaným 
vrstvením do tří na sebe navzájem kolmých vrstev. Oproti výrobě standardních OSB desek se 
používá výhradně pojivo na bázi polyuretanových pryskyřic, které neobsahuje žádný 
formaldehyd a je vhodný pro zdravé bydlení. 

 

Dále: Kronopol, Egger 

 

 

Surová DTDS – deska 
Desky jsou broušené a vzhledem k nízkému množství uvolnitelného formaldehydu (E1) jsou 
určeny pro vnitřní prostředí. Jsou vyráběny pro mnoho různých účelů využití, především však 
pro výrobu nábytku a vnitřní vybavení interiérů. 

 

 Výrobci:  

Kronospan, Kronopol 

Egger, DDL 



Terasy 

Terasy z exotických dřevin 

Bangkirai 

Vzduchosuché exotické dřevo s různorodostí barev od světle hnědavě žlutého odstínu 
až po tmavočervenou – hnědou barvu. Pro nezastřešené terasy a přímý kontakt s hlínou 
ideální volba dřeva na terasu. Velmi odolné, tvrdé a trvanlivé dřevo imunní vůči houbám 
a  plísním. Původ: Indie, Pákistán, Srí lanka, Barma, Thajsko, Malajsie, Indonésie. 

Massaranduba 

Uměle sušené dřevo, rozměrově stálejší, purpurově červenohnědý odstín, Massaranduba je 
velmi tvrdé dřevo s dlouhou životností. Původ: severovýchodní Brazílie, Guyana. 

Garapa 

Exotické dřevo s různorodostí barev od světle hnědavě žlutého odstínu až po středně 
hnědou barvu. Obě strany prkna jsou pohledové a vy můžete zvolit dřevo na pokládku podle 
lepší optiky prkna. Dřevo charakterizuje pevnost, trvanlivost, stabilita. Původ: Jižní Amerika 
Brazílie. 

Ipe 

Exotické velmi pevné a tvrdé dřevo s různorodostí barev od světle až tmavě čokoládově 
hnědé až po olivově hnědou barvu… Dřevo se vyskytuje nesouvisle v Jižní a Střední Americe 
a také v karibské oblasti. 

Merbau  

Dřevo je velmi tvrdé a má dlouhou životnost díky vysoké hustotě a obsaženým látkám. 
Jádrové dřevo je hnědošedé až tmavě červenohnědé s různými odstíny. Barevné rozdíly mezi 
jednotlivými prkny jsou přirozené a obvyklé. Původ: Indonésie, Vietnam, Thajsko, Malajsie 

Teak 

Velmi trvanlivé tropické dřevo. Teak prodáváme barmský a jávský. Pravý barmský teak má 
úzké, světle žlutohnědě bělové dřevo a tmavé zlatohnědé jádrové dřevo, které na vzduchu 
na povrchu tmavne na středně nebo tmavě hnědé. Jávský teak má na rozdíl od barmského 
teaku živější a různorodější strukturu a širší škálu barevnosti. 

Bukit 

Barevnost dřeviny Bukit je od tmavočervené až po světlečervenou barvu. Díky této 
barevnosti dřevinu Bukit zákazníci hodnotí jako jednu z nejhezčích. Dřevina Bukit je 
označována za lehké tvrdé dřevo. Původ: Malajsie. 



 

Terasy z jehličnatých dřevin 

Sibiřský modřín 

Patří k cenným a trvanlivým druhům jehličnatého dřeva. Jeho obsažená pryskyřice odpuzuje 
vodu jako přírodní impregnace a chrání dřevo před napadením houbami. Původ: Rusko. 

 

Modřín slezský 

Původ: Evropa. Modřín slezský patří k cenným a trvanlivým druhům jehličnatého dřeva. Jeho 
obsažená pryskyřice odpuzuje vodu jako přírodní impregnace a chrání dřevo před 
napadením houbami. Použití: na okna, ploty, fasády, zahradní nábytek. 

 

Thermowood borovice 

Ekologické, odolné a rozměrově stálé dřevo. Thermowood dřevo se vyznačuje dobrou 
rozměrovou stálostí. Kolísání vlhkosti je díky tepelnému zpracování přerušeno, resp. 
zastaveno. Náchylnost dřeva k deformacím, resp. k nabobtnávání a následnému smršťování 
je snížena až o 60 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Dodavatel: 

Au-mex 

 

 



 

Dřevovláknité izolace Steico 

Všechny materiály STEICO jsou vysoce ekologické a hospodárné – při jejich 

výrobě je prvořadou šetrnost k přírodním zdrojům. Přírodní materiály, 

ze kterých se skládají, podstatně přispívají nejen k dlouhodobé životnosti 

konstrukce, ale i ke zdravému bydlení uvnitř objektu. 

Pro střechy, stěny a stropy má STEICO vždy ten správný ́výrobek. Výrobky 

s mnohostranným použitím lze výborně vzájemně kombinovat. 

Přírodní izolační a konstrukční systém pro rekonstrukce i novostavby - pro 

střechy, stropy, stěny i podlahy. 

 

STEICOflex - elastická tepelná́ izolace 

STEICOfloor - konstrukční manuál – systémy podlah 

STEICOisorel - klasická hobra 

STEICOprotect - dřevovláknitá izolační deska 

STEICOspecial dry - izolační systém z dřevovláknitých desek pro rekonstrukce 

STEICOspecial - izolační systém z dřevovláknitých desek pro rekonstrukce 

STEICOtherm - stabilní tepelná izolace 

STEICOunderfloor - podklad pod parketové́ a laminátové podlahy 

STEICOuniversal - deska pod krytinu a do stěny 

 

Výrobce:  

Steico 

 

 



 

Polystyren EPS, XPS 

Pěnový (expandovaný) polystyren je jeden z nejrozšířenějších tepelně 

izolačních materiálů. Pěnový polystyren se nejvíce používá jako tepelná izolace 

pro fasády, podlahy a ploché střechy. Při své minimální hmotnosti vyniká 

dobrými mechanickými vlastnostmi. 

Na objednávku: 

EPS F - určen pro použití ve vnějších kontaktních zateplovacích systémech a je 
u  nich kladen důraz na rozměrovou stabilitu a na rozměrovou přesnost. 

EPS EF - elastifikovaný typ pro použití ve skladbách podlah s lepšími akustickými 
vlastnostmi. 

EPS P - desky s uzavřenou povrchovou strukturou a sníženou nasákavostí, 
určené do konstrukcí s předpokládaným působením vlhkosti. 

EPS T - pro útlum kročejového hluku v podlahových konstrukcích. 

EPS S - pro aplikace bez zatížení. 

 

Extrudovaný polystyren - výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) se 

vyznačují sníženou nasákavostí, a nacházejí tak uplatnění v konstrukcích, kde 

mohou být vystaveny zvýšené vlhkosti. 

 

Kompletní fasádní systémy, 

hmoždinky, perlinky, lepidla a fasádní profily 

 

Výrobci: 

Bachl, DCD Ideal                          



Dřevěné lišty 

Madla 

Dřevěné profilované lišty a madla jsou vyráběny z kvalitního slovenského 

smrkového dřeva. Lišty jsou určeny hlavně k dokončení při montáži dřevěných 

obkladů, ale najdou uplatnění i jinde v interiérech a exteriérech. Madla jsou 

vhodná hlavně při rekonstrukcích schodišť paneláků, ale použijete je 

i  v rodinných domech, na chalupách a chatách. Lišty a madla jsou vyráběny 

z délkově napojovaných lamel. 

 

Na naší prodejně máme skladem různé druhy lišt v délce 2,5 m. 

Madla jsou na objednávku. 

 

 

 

 

 

 

Výrobce: 

Kodrefa 

 

 

 

 

 



 

Spojovací materiál 

Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu pro řemeslníky a stavebnictví. 

Hašpl - český výrobce  širokého sortimentu hřebíků, vrutů, tesařského kování, 

kotevní techniky, šroubů, závitových tyčí a mnoho dalšího. 

Visimpex - spojovací materiál s garancí kvality a standardizovaného balení. 

Spojovací materiál pro obchodníky, řemeslníky, stavebnictví, specializované 

výroby i náročné výrobní segmenty. 

Rothoblaas - italský výrobce řešení špičkových technologií v oblasti 

dřevostaveb především spojovacího materiálu. 

 

Hřebíky 

Kotvení – hmoždinky, kotvy 

Spony palubkové 

Střešní šrouby, nýty 

Šrouby 

Tesařské kování 

Vruty – univerzální, konstrukční 

Závitové tyče, matice, podložky

 

Výrobce: 

 

 



Stavební chemie 

Široký sortiment výrobků – polyuretanových pěn, tmelů, lepidel, stěrkových 

hmot, auto produktů, přísad do stavebních hmot a řady dalších 

Polyuretanové pěny 

Tmely 

Lepidla 

Silikony 

Ochranné nátěry na dřevo 

 

 

 

 

Woodchink – srubařský tmel vyvinutý speciálně pro tmelení spár srubů 

a roubenek  


