AKÁTOVÉ TOPIVO
HLEDÁTE VÝHŘEVNÉ DŘEVO NA TOPENÍ?
POTŘEBUJETE KVALITNÍ DŘEVO NA JEDNORÁZOVOU AKCI?
NA CHALUPU? DO KRBU? NA OHEŇ DO KEMPU? NA GRILOVÁNÍ?
ZKUSTE TO S AKÁTEM 

Akátové dřevo se díky svým vlastnostem řadí mezi nejvýhřevnější palivová dřeva. Předčí dokonce
i dub, a oproti smrku je jeho výhřevnost téměř o polovinu vyšší. Další výhodou akátu je, že
poměrně dobře hoří i při vyšší vlhkosti, a jeho kůrou se skvěle rozdělává oheň.
Základ naší nabídky tvoří odřezky vzniklé jako „odpad“ při dřevovýrobě v naší dílně. Dřevo je tím
pádem suché s vlhkostí kolem 12 % a chemicky neošetřené. Proto se ideálně hodí jak do
domácností, tak pro venkovní použití.

AKÁTOVÉ ODŘEZKY NA TOPENÍ
Odřezky ze sušených akátových desek a
neodkorněné nařezané krajiny o délce kolem 35 cm.
Ideální na topení do kamen, krbů, lze i pro venkovní
použití. Odřezky dodáváme pytlované po 30 kg.
CENA: pytel 30 kg – 150 Kč vč. DPH 21 %
volně ložené odřezky 1 m3 – 1900 Kč vč. DPH 21 %
MIMOSEZÓNNÍ AKCE
Využijte naší mimosezónní akce a odebírejte v době od 1.
4. do 30. 9. palivové dřevo s 20% slevou. Předzásobte se
akátovým dřevem na zimu:
 pytel 30 kg – 120 Kč vč. DPH 21 %
 volně ložené odřezky 1 m3 – 1600 Kč vč. DPH 21 %

AKÁTOVÉ ŠPALÍKY NA
UZENÍ A GRILOVÁNÍ
Na uzení a grilování nabízíme sušené akátové
špalíky zbavené kůry. Jedná o TOP výběr
obsahující mix středových a podkorněných
krajinových částí desek. Délka špalíků je
rozmanitá, od 15 do cca 35 cm. Špalíky
dodáváme pytlované po 15 a 25 kg.
CENA: pytel 15 kg – 100 Kč vč. DPH 21 %

AKÁTOVÁ KŮRA NA PODPAL
Od té doby, co pracujeme s akátem, štípánkám na
podpal odzvonilo. Na rozdělání ohně totiž není nic
lepšího, než akátová kůra. Kam se na ni hrabe
notoricky známá kůra březová  Kombinace
odlupujících se proužků běli a robustní kůry je přesně
to pravé, co při podpalování potřebujete.
CENA: 1 pytel (60x100 cm) – 20 Kč vč. DPH 21 %

AKÁTOVÉ PILINY A HOBLINY
Čisté suché piliny (vlhkost kolem 12 %) a
hobliny vhodné pro briketování, nebo do
kamen tzv. piliňáků. Dodáváme v plastových
pytlích o váze cca 20 kg.
CENA: 1 pytel – 32 Kč vč. DPH 21 %

