
www.DREVO-CENTRUM.cz nejlepší poměr cena / kvalita přímo u výrobce

Palubky - obklady stěn a podbití střech

Saunový program - obklady stěn, lavice

Podlahy - interiérové masivní podlahovky

Terasový program - exteriérová podlaha

Montážní a spojovací materiály

Zakončovací a obrubové lišty

Stavební řezivo a stavební hranoly

Konstrukční hranoly - KVH a BSH

Střešní latě a fasádní latě

Frézované plotovky

Pískovcový program - plot a obklady

Zahradní architektura - dřevěné a pískovcové doplňky

Nátěrové hmoty a ochrana dřeva

Barvení dřevěných materiálů

Paliva

Průmyslové sušení

Sériové hoblování

Doprava

Dřevo o
kolo d

omu...

Dřevo okolo domu...

PODNIKOVÁ PRODEJNA, velkoobchod a výroba

DŘEVO-CENTRUM  Mertlík  s.r.o.
areál R.D., Králíky u Nového Bydžova 1
504 01 Nový Bydžov

GPS - 50°15‘25.456“N 15°31‘47.770“E

Tel / Fax:  495 491 321
GSM:   776 254 321
doprava: 606 893 080
výroba:  608 742 123
e-mail: info@drevo-centrum.cz

SÍDLO FIRMY

DŘEVO-CENTRUM s.r.o.
Klicperova 101
55203 Česká Skalice
Tel / Fax:  491 452 171
e-mail: drevo-centrum@drevo-centrum.cz

Firma: DŘEVO-CENTRUM s.r.o. je registrována u OS – Hradec Králové
oddíl C, vložka 4960 od 14.9.1993
Bankovní spojení: GE capital bank Jaroměř 712836-594 / 0600
IČO: 498 13 048,  DIČ: CZ 498 13 048

PROVOZNÍ DOBA

LETNÍ ČAS
Pondělí - Úterý  630 - 1430 hod.
Středa - Pátek   630 - 1600 hod.
Sobota    800 - 1100 hod.

ZIMNÍ ČAS
Pondělí - Pátek   630 - 1430 hod.

Společnost DŘEVO-CENTRUM s.r.o. je tradičním výrobcem a dodavatelem 
dřevěných produktů pro vnitřní a venkovní architekturu. Svým ročním 
obratem, vysokou kapacitou výroby a především velmi kvalitními výrobky za 
příznivé ceny, spolu se špičkovým zákaznickým servisem se řadí mezi jedny 
z významnějších výrobců v České republice. Díky zkušenostem v oboru, 
výrobním kapacitám a flexibilitě výroby, společnost DŘEVO-CENTRUM s.r.o. 
spolehlivě zásobuje tuzemský a zahraniční trh již od roku 1993. 
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Textový rámeček
Vážení zákazníci!Z důvodu rozšiřování našeho sortimentu pro Vás momentálně  připravujeme nové ceníky. Proto nejsou v tomto katalogu aktuální ceny uvedeny. Tento materiál tak prosím berte jen jako přehledový katalog, který Vám usnadní orientaci v námi nabízeném zboží. Aktuální ceny Vám rádi sdělíme v naší kanceláři, na telefonu či e-mailu. Veškeré kontakty najdete na našich www stránkách nebo na konci tohoto katalogu.Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaší návštěvu!
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palubky - vnitřní a venkovní obklady stěn

klasik

softline

klasik MINI

tatran

srubovka
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podlahy

zakončovací a obrubové lišty

podlahy montážní hranoly
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terasový program

rýhované prkno

saunový program

saunové palubky saunové lavicemontážní latě
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BSH - hranol lepený v lisu z několika vrstev, lepidlem odolným povětrnostním vlivům, sušený a hob-
lovaný, pohledová kvalita, extrémní pevnost - materiál se nekroutí a nepraská
KVH - hranol vyzdravený a délkově napojovaný lepidlem odolným povětrnostním vlivům, sušený 
a hoblovaný - pohledová kvalita

pergolové polotovary

montážní hranoly

montážní latě

KVH BSH
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pískovcový program

plotová prkna

parapet arON ŠpICOVaNÝ LÁMaNÝ KÁMeN
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dřevěné zahradní doplňky

pískovcové zahradní doplňky

LÁVKa-LaNOVÉ MaDLO LÁVKa-peVNÉ MaDLO

BOHOUŠ

raDKa

LUCY

HeLa

KOrYtO JarDa

LaMpa VeLKÁ

KareL

LaMpa MaLÁ

GOLIÁŠ

aNtICKÁ VÁZa

PÍSKOVIŠTĚ HOUPAČKA
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spojovací a montážní materiál

Žijeme spojováním

Kompletní sortiment firmy HAŠPL, dle ceníku v kanceláři na objednání do 5 pracovních dnů.
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nátěrové hmoty

Kompletní sortiment firmy SOKRATES, dle ceníku v kanceláři na objednání do 5 pracovních dnů.
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palivové dříví, eko-brikety

natírání dřevěných materiálů

hoblování dřevěných materiálů
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sušení dřevěných materiálů

doprava

doplňující informace
Dostupnost 1)  téměř vždy skladem v dostatečném množství
  2)  může být vyprodáno, průběžně doplňujeme dle programu výroby
  3)  většinou na objednání, termín dodání dle logistiky výroby 5-21 dní
  4)  většinou skladem, jedná se o prořezový materiál, nelze vyrobit na zakázku

Vlhkost materiálů - obkladový polotovar do síly 14mm je určen k interiérovému krytí a je sušen na 10% +/- 2%
  - obkladový polotovar síly materiálu od 15mm je určen k exteriérovému krytí a je sušen na 14% +/- 2%
  - podlahový polotovar (masivní interiérová podlaha) je sušen na 9% +/- 2%, i přesto je však vhodné  
      tento v aplikovaném prostoru rozbalit a nechat ca.2 týdny aklimatizovat
  - terasový, konstrukční a jiný materiál určený k exteriérovým aplikacím je sušen na 17% +/- 2%

Ostatní   - cena je uváděna a rovněž účtována v celé hoblované šíři včetně pera
  - hoblované profily s perem a drážkou jsou tříděny dle specifikace normy ČSN EN 14159
  - vzhledem k tomu, že jste se rozhodly zakoupit zcela přírodní materiál, pak je nutné brát na zřetel:
   a) materiál bude neustále pracovat na bázi teplotních a vlhkostních rozdílů
   b) materiál nebude mít vždy stejnou kresbu a zároveň i zabarvení může vykazovat rozdíly
  - veškeré ceny uvedené v tomto ceníku se rozumí franko sklad na podnikové prodejně
  - vyhrazujeme si právo na změnu ceny bez předchozího upozornění

Množstevní slevy - se poskytují vždy na jeden konkrétní nákup (daňový doklad) a neslučují se.  
         Množstevní slevy se nesčítají s dalšími slevami jako jsou akční, zaměstnanecké atd.
         
      - Při hotovostní platbě nad   10.000,- kč bez DPH sleva 3%         
      - Při hotovostní platbě nad   20.000,- kč bez DPH sleva 6% 
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