
TLAKOVĚ IMPREGNOVANÉ VÝROBKY
TERASY PALUBKY PLOTOVKY HRANOLY PALISÁDY ŘEZIVO

DŘEVO
BEZ STAROSTÍ



Prodlužujeme výrobkům ze dřeva život

 máme dlouholetou zkušenost 

 s tlakovou impregnací dřeva

 impregnované výrobky již nemusíte natírat

 šetříme váš čas a peníze

Impregnované dřevo 
je nejenom praktické, 
ale v zahradách a přírodě 
i přirozené a krásné. 

Výrobky jsou tlakově impregnované pro III. třídu ohrožení.
Použitá impregnační látka: Bochemit FORTE-PROFI

    
Jedná se o průmyslovou impregnaci za použití vakua a tlaku vodorozpustnou 
látkou na bázi Cu soli. Dle ČSN 490615 a  ČSN EN 335-1. 
Barva naimpregnovaného dřeva je zelenohnědá.



Impregnované dřevo 
je nejenom praktické, 
ale v zahradách a přírodě 
i přirozené a krásné. 

Sortiment impregnovaných výrobků

výrobek rozměr profil délka dřevina kvalita

Terasové
prkno

Jemná/hrubá 
strana

25×130 mm 3, 4, 5 m borovice A/B

Palubka 
venkovní

19×145 mm 3 a 4 m borovice A/B

výrobek rozměr profil délka dřevina kvalita

Hoblovaný 
hranol

45×70 mm 3 a 4 m borovice A/B

95×95 mm 3, 4, 5 m borovice A/B

120×140 mm 3, 4, 5 m borovice A/B

Hoblovaný 
hranol

drážkovaný
70×70 mm 3 m borovice A/B

výrobek rozměr profil délka dřevina kvalita

Hoblované
plotové
prkno

oblouček/
rovné

20×90 mm 1 a 1,5 m borovice A/B

20×90 mm 3, 4, 5 m borovice A/B

20×140 mm 3, 4, 5 m borovice A/B

Hoblovaná 
fošna

45×140 mm 3, 4, 5 m borovice A/B

výrobek rozměr profil délka dřevina kvalita

Kůly 
a 

plalisády

40 mm

1,0/1,5/2,0
2,5/3,0

4,0/5,0 m

smrk
jedle

borovice
I.

60 mm
80 mm

100 mm
120 mm
140 mm

Plalisáda
půlená

60 mm

1,0/1,5/2,0
2,5/3,0

4,0 m

smrk
jedle

borovice
I.

80 mm
100 mm
120 mm
140 mm

výrobek průměr profil výška/délka dřevina kvalita

Ohraničení 
záhonu

60 mm 0,3/2 m SM/JD/BO I.

Kotvící 
trny

100 mm
750mm ocel žár. zinkovaná120 mm

140 mm

Dále nabízíme tlakově impregnované stavební řezivo
Latě: 30×50 mm, 40×60 mm, délky 3–5 m
Hranoly: 100×100 mm, délky 3–5 m
Prkna: 22×80 mm + , délky 3–5 m
Ceny dle platného ceníku na: www.impregnacesobeslav.cz

Příslušenství Drobné výrobky do zahrady

Úchytky na palisády Nadzemní záhony

Vruty a tesařské kování Truhlíky na květiny

Olejové lazury Bylinkové zahrádky



Navštivte naši prodejnu v Soběslavi
Naimpregnujeme i vaše dřevo  
   
Prodej zahradních pražců – dubové   
Rozměr 150×260 mm, 240×240 mm,
75×260, délky dle skladu     
      
Prodej suchého palivového dřeva    
jehličnaté (smrk/borovice)
listnaté (buk/dub) 
Baleno na paletě, v balení 1,6 prms   
(prostorový metr sypaný)     
    
Máme k dispozici vlastní nákladní auto 
s hydraulickou rukou.      
  
Spolupracujeme s firmou DVV Soběslav s.r.o.
Výroba dětských hřišť, pergol, přístřešků 
a zahradního nábytku.
 

Impregnace Soběslav s.r.o.
Na Pískách 420/II
392 01 Soběslav

+420 381 507 111
+420 724 323 571
info@impregnacesobeslav.cz

www.impregnacesoběslav.cz
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