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Proces olejové - vakuové 
impregnace, který zajistí 
maximální ochranu a životnost 
dřeva v exteriéru



Výhody olejové 
impregnace

prvotřídní norská kvalita  

výjimečný přírodní vzhled 

výběr ze 3 druhů barev

minimální údržba (další nátěr stačí u fasádních 
prvků až po 15 letech, u teras po 6 letech)

ekologičnost a šetrnost k životnímu prostředí

50 let záruka proti hnilobě

Olejová impregnace
Jako vstupní surovina pro výrobu terasových a obkladových prken 
se používá severská borovice, která je pro tyto potřeby pečlivě 
vybírána a tříděna. Po impregnaci proti hnilobě jsou výrobky nadále 
tlakově ošetřeny barevným lněným olejem. Olej na dřevo zabraňuje 
pronikání vlhkosti do dřeva a jeho praskání. Takto ošetřené dřevo 
má atraktivní zbarvení, zachovává si svůj přirozený vzhled a struk-
turu. Má stabilní technické vlastnosti, dlouhou životnost a hlavně 
šetří váš čas, protože odpadá zdlouhavé natírání. Je potřeba si 
uvědomit, že vlivem slunečního záření, deště, mrazu a vlivem 
mechanické zatížení se postupně opotřebí jakékoliv dřevo v exteri-
éru. Ovšem dřevo impregnované olejem potřebuje údržbu po 10 až 
20 letech (u teras o něco kratší po 6 až 7 letech). Údržba je snadná 
a provádí se doplňováním oleje do vrchní vrstvy materiálů. 

Princip olejové impregnace
Tlaková 

impregnace dřeva
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barevným olejem
Dokonale  
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Okrová Hnědá Šedá

Odstíny olejové impregnace 



Produkty

Terasové prkno KI - Duo

Profil: Dvojí vhled drážkovaná/
hladká strana (hoblované) 
Rozměr mm: 28x145 mm 
Barva:

Miroslav Nohava
obchodní oddělení
+420 607 000 216 
mnohava@impregnacesobeslav.cz

Adresa: 
Impregnace Soběslav s.r.o.
Na Pískách 420/II 
392 13 Soběslav 

www.impregnacesobeslav.cz

Kontakty

Povrch obkladových prken 
Všechny produkty na fasády mají pilový speciálně upravený povrch, 
který dává pocit kartáčování. Díky tomu je zajištěna lepší přilnavost 
oleje.

Zámky u obkladových prken 
Obkladová prkna mají frézovaný zámek i na čelech, což umožňuje 
plynulé podélné napojení na stěnách s minimálním optickým rozdě-
lením na fasádě.

Obkladové prkno KI - Tradice

Profil: Polodrážka s šikmou hranou 
Rozměr mm: 19x148 mm  
Použití: horizontální 
Barva:

Obkladové prkno KI -Trend

Profil: Polodrážka, přiznaná rovná 
spára 
Rozměr mm: 19x148 mm 
Použití: vertikální 
Barva: 

Obkladové prkno KI - Uni

Profil: Obdélník 
Rozměr mm: 19x148 mm 
Barva: 


