
Krásné dřevo 
pro Váš osobní ráj

dřevěné podlahy
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Zelená barva v našem logu ukazuje, že EKOWOOD produkty jsou šetrné 
k životnímu prostředí a dřevo se získává pouze z legálně řízených les-
ních zdrojů.

Zaměřujeme se na výrobu produktů nejvyšší kvality a udržitelné řízení 
našich lesních zdrojů. Společnost EKOWOOD je hrdá na své zapojení 
do ochrany životního prostředí, protože věříme a považujeme za svou 
povinnost, udržet zemi tak přirozenou a čistou, jak je možné, jako odkaz 
pro budoucnost. Tato vůle je patrná z aktivit, které provádí EKOWOOD 
a společnosti v rámci svojí skupiny. 

EKOWOOD je pomocí mateřské společnosti, TSH Resources Berhad, ak-
tivně zapojená v udržitelném lesnictví. V roce 2007, získala TSH 100–le-
tou koncesi na dřevo pro ochranu a sadbu na 300.000 akrech lesů v Ulu 
Tungud, Sabah, známé též jako Jednotka řízení lesů 4 (FMU 4). Z těchto 
300.000 akrů je 30% lesa určeno pro ochranu a značná oblast byla ur-
čena mimo pro 13–letý rozvojový program sadby pro celkové osazení 
5, 5 milionu stromů. 

Vedle udržitelného lesnictví je TSH také zapojeno do produkce zelené 
energie ve formě energie z biomasy a bioplynu. Biomasa a bioplyn jsou 
šetrné k životnímu prostředí a jsou klasifikovány jako Mechanismus čis-
tého rozvoje (CDM) dle Kjótského protokolu.

EKOWOOD se výrazně zaměřuje na celosvětové životní prostředí. 
Zákazníci, kteří mají zájem o získávání produktů citlivých z hlediska ži-
votního prostředí, si mohou být jisti a spokojeni s produkty EKOWOOD. 

Ekowood Zelená politika



Kolekce klidných dřevin
Naše klidné a barevně vyvážené podlahy 

z tvrdého dřeva dodají nenucenou 
eleganci jakékoli místnosti.

Ekowood, Dub evropský 1 pásový, Classic 13,5 x 185 mm, povrch kartáčovaný, 
povrchová úprava po pokládce Osmo Tvrdý voskový olej hedvábný polomat č. 3032.



dub evropský/oak
1 pásový vzor/1 strip
Premium/Classic 50%:50%

Povrchová úprava:  
OSMO olej bezbarvý, matný

Rozměry (mm):  
13,5 x 136 x 1060 (1030 ) 

Provedení:  
lehce sražené podélné hrany, 2V,
povrch kartáčovaný
Poznámka: toto zboží akčního charakteru nemusí být u dovozce vždy 
skladem k okamžitému odběru 

AKČNÍ 
PODLAHA
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dub evropský / oak
1 pásový vzor / 1 strip
Classic

Povrchová úprava:  
OSMO olej

Rozměry (mm):  
13, 5 x 136 x 1820/2130

Provedení:  
bez fáze, povrch broušený,  
hladký

 Ekowood Dub 1 pásový vzor Classic, 136 mm s povrchovou úpravou OSMO olej bezbarvý, matný.
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dub evropský/oak
1 pásový vzor/1 strip
Rustikal

Povrchová úprava:  
OSMO olej bezbarvý, matný

Rozměry (mm):  
13,5 x 185 x 1820/2130

Provedení:  
Provedení: lehce sražené podélné i 
příčné hrany, 4V 
povrch kartáčovaný



dub evropský / oak
1 pásový vzor / 1 strip
Classic

Povrchová úprava:  
OSMO olej bezbarvý, matný

Rozměry (mm):  
13, 5 x 185 x 1820/2130

Provedení:  
lehce sražené podélné i příčné hrany, 4V, 
povrch kartáčovaný
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Dub evropský/oak
1 pásový vzor/1 strip
Rustikal lehce kouřový

Povrchová úprava:  
OSMO olej bezbarvý, matný

Rozměry (mm):  
13,5 x 185 x 1820/2130

Provedení:  
lehce sražené podélné i příčné hrany, 4V,
povrch hluboce kartáčovaný
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dub evropský / oak
1 pásový vzor / 1 strip
Classic

Povrchová úprava:  
OSMO olej, odstín naturel

Rozměry (mm):  
13, 5 x 185 x 1820/2130

Provedení:  
lehce sražené podélné hrany, 2V* 
lehce sražené podélné i příčné hrany, 4V, 
povrch kartáčovaný

* do vyprodání zásob
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dub evropský / oak
1 pásový vzor / 1 strip
Classic

Povrchová úprava:  
OSMO olej, odstín bílá

Rozměry (mm):  
13, 5 x 185 x 1820/2130

Provedení: 
lehce sražené podélné hrany, 2V* 
lehce sražené podélné i příčné hrany, 4V,  
povrch kartáčovaný

* do vyprodání zásob
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dub evropský / oak
1 pásový vzor / 1 strip
Classic

Povrchová úprava: 
 OSMO olej, odstín eben

Rozměry (mm):  
13, 5 x 185 x 1820/2130

Provedení: 
lehce sražené podélné hrany, 2V* 
lehce sražené podélné i příčné hrany, 4V,  
povrch kartáčovaný

* do vyprodání zásob
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dub evropský / oak
1 pásový vzor / 1 strip
Classic

Povrchová úprava:  
OSMO olej, odstín grafit

Rozměry (mm): 
13, 5 x 185 x 1820/2130

Provedení: 
lehce sražené podélné hrany, 2V* 
lehce sražené podélné i příčné hrany, 4V,  
povrch kartáčovaný

* do vyprodání zásob
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dub evropský / oak
1 pásový vzor / 1 strip
Classic

Povrchová úprava:  
OSMO olej, odstín šedá

Rozměry (mm):  
13, 5 x 185 x 1820/2130

Provedení:  
lehce sražené podélné hrany, 2V* 
lehce sražené podélné i příčné hrany, 4V, 
povrch kartáčovaný

* do vyprodání zásob



dub evropský / oak
3 pásový vzor / 3 strip
Classic

Povrchová úprava:  
OSMO olej

Rozměry (mm):  
13, 5 x 195 x 2200 

Provedení:  
bez podélných fází,  
povrch broušený, hladký
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podlahy Ekowood 
bez povrchové úpravy 

dávají prostor pro Vaše vlastní cítění  
a individuální barevné ztvárnění

EKOWOOD, Dub 3 pásový vzor Classic, 195 mm 
s povrchovou úpravou Osmo olej bezbarvý.
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Povrchová úprava dubu může být velice rozmanitá a pokud jste ve 
standardním programu EKOWOOD na předcházejících stranách nenašli 
Vaší osobitou barvu, je třeba přistoupit k individuálnímu výběru odstínu, 
který bude vystihovat Vaše představy. K tomu je zapotřebí zpravidla Vaše 
osobní návštěva u odborného prodejce EKOWOOD, který Vám nabídne 
individuální ztvárnění konečné optiky přírodními nátěry na olejovo 
voskové bázi od firmy OSMO. OSMO je značka, která díky své jedinečné 
receptuře založené na používání čistých dorůstajících přírodních surovin 
a díky kvalitnímu zpracování zajistí dokonalou optiku a kvalitu Vašich 
dřevěných povrchů. Pro povrchy podlah jsou určeny tyto produktové 
řady OSMO a každá nabízí několik variant optického ztvárnění:

OSMO Tvrdý voskový olej barevný
OSMO Dekorační vosk
OSMO Olejové mořidlo

Po zaschnutí Vámi vybraného barevného odstínu je třeba použít ke 
konečnému zpracování povrchu jeden z bezbarvých OSMO Tvrdých 
voskových olejů Original nebo Rapid.

Podrobné informace o nátěrech OSMO získáte na adrese www.osmo.cz 
kde naleznete seznam všech OSMO autorizovaných prodejců v ČR a SR.

podlahy Ekowood 
bez povrchové úpravy 

dávají prostor pro Vaše vlastní cítění  
a individuální barevné ztvárnění

EKOWOOD, Dub 3 pásový vzor Classic, 195 mm 
s povrchovou úpravou Osmo olej bezbarvý.
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První barevný nátěr pomocí OSMO Olejového mořidla,  
Dekoračního vosku nebo Tvrdého voskového oleje barevného 

je třeba rozpadovat bílým padem.

V případě bezbarvého nátěru nanášejte OSMO Tvrdý voskový olej 
štětcem z přírodních vláken nebo válečkem z mikrovlákna..

dub evropský / oak
1 pásový vzor / 1 strip
Classic

Povrchová úprava:  
bez povrchové úpravy

Rozměry (mm):  
13, 5 x 185 x 1820/2130

Provedení:  
lehce sražené podélné hrany i příčné hrany 4V,  
povrch kartáčovaný



17

Ko
le

kc
e 

kl
id

ný
ch

 d
ře

vi
n

3519 Natural 3541 Havana

3501 Bílá 3543 koňak

3512 Stříbrně šedá 3564 tabák

3514 Grafit 3590 Černá

3518 Světle šedá 3091 stříbrná na kouřovém dubu

3092 zlatá na kouřovém dubu3516 Jatoba

intenzivní intenzivní

intenzivní

intenzivní intenzivní

intenzivní intenzivní

intenzivní

intenzivní

transparentní transparentní

transparentní

transparentní transparentní

transparentní transparentní

transparentní

transparentní

dub evropský / oak

Barevné variace díky OSMO 
Olejovému mořidlu, kterým docílíte 
probarvení dřeva v těchto odstínech:

Poznámka:  
transparentní = 1 nátěr olejového mořidla, intenzi-
vní = 2 nátěry olejového mořidla



EKOWOOD, Dub evropský 1 pásový, Classic 13,5 x 185 mm,  
povrch kartáčovaný, povrchová úprava po pokládce Osmo Tvrdý voskový olej hedvábný polomat č. 3032.



Ekowood Dub 1 pásový vzor Classic, 185 mm
 kartáčovaný s povrchovou úpravou Osmo Tvrdý voskový olej, bezbarvý, matný.


