
SKLADOVÝ VÝPRODEJ 
NÁTĚROVÉ OLEJE A VOSKY OSMO – 30 %
Nabízíme zbytky našich skladových zásob OSMO olejů, vosků a příslušenství. Důvodem odprodeje je, že
jsme v oblasti nátěrů přešli na stejně kvalitní nátěry REMMERS a již je nevyužijeme. 

Protiskluzový olej OSMO, 2x balení 0,75 l
Skvělá věc – terasový olej (bezbarvý) určený jako uzavírací nátěrová vrstva na 
terasová prkna. Vydatnost: 1 litr pro cca 24 m2. Technické informace a podrobnosti: 
www.osmo.cz/barvy-na-drevo-venku/terasy/protiskluzovy-terasovy-olej 
Výprodejová cena: 663 Kč vč. 21 % DPH
Aktuální pořizovací cena: 914 Kč vč. 21 % DPH 

Vosk na řezné hrany 0,375 l
Vyvinut speciálně k uzavření povrchu dřeva řezaného napříč vláknem – snižuje riziko tvorby 
trhlin. Ideální pro ošetření čel terasových prken, venkovních schodnic, plotovek apod. 
Podrobnosti: www.osmo.cz/barvy-na-drevo-venku/terasy/vosk-na-rezne-a-celni-hrany.
Výprodejová cena: 480 Kč vč. 21 % DPH
Aktuální pořizovací cena: 686 Kč vč. 21 % DPH

Transparentní dekorační vosk, odstín zlatý javor 0,375 l a odstín světlý dub 0,375
Interiérový transparentní dekorační vosk na nábytek ve dvou barevných variantách. Vydatnost: 1 litr 
vystačí na cca 24 m2. Podrobnosti: www.osmo.cz/barvy-na-drevo-uvnitr/nabytek-stena-strop/dekoracni-
vosk-transparentni-odstiny 
Výprodejová cena: 456 Kč Kč vč. 21 % DPH / balení 0,375 l
Aktuální pořizovací cena: 652 Kč vč. 21 % DPH

Ruční držadlo na pad nebo rouno
Jednoduše nasaďte vybraný typ padu a začněte pracovat nebo nasaďte nanášecí 
rouno na olejové barvy a aplikujte barvy. Více: www.osmo.cz/prislusenstvi/pady-
a-nanaseci-rouno-pro-nabytek-a-palubky/rucni-drzadlo-na-pad-nebo-rouno 
Výprodejová cena: 172 Kč vč. 21 % DPH / balení 0,375 l
Aktuální pořizovací cena: 246 Kč vč. 21 % DPH

Superpad malý, červený, obdelníkový 95x155 mm
Leštící pad pro ruční stržení zvednutých dřevních vláken po zaschnutí prvního nátěru pro 
získání dokonale hladkého povrchu dřeva. K nasazení na Osmo Ruční držadlo na pad. Leštící 
pad pro středně tvrdé druhy dřeva. Stačí jen oklepat a použít znovu a znovu. 
www.osmo.cz/prislusenstvi/pady-a-nanaseci-rouno-pro-nabytek-a-palubky/superpad-maly-
cerveny-obdelnikovy 
Výprodejová cena: 43 Kč vč. 21 % DPH / balení 0,375 l
Aktuální pořizovací cena:  61 Kč vč. 21 % DPH
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AKÁTOVÉ LAŤKY 40/20/500 MM
K dispozici máme 35 ks akátových latěk profilu 40×27 mm, délky 500 mm.
Laťky jsou 1x natřeny Remmers TOP terasovým olejem, odstín Bangkirai, v
případě zájmu můžeme dodat nátěrovou hmotu pro druhý nátěr. Jedná o
přebytky latěk, které byly použity na obložení odpadkových košů. 

Cena vč. 21 % DPH
 Všechny laťky (35 ks) 2800 Kč 
 Nebo 80 Kč / ks

TOP AKÁTOVÉ PLOTOVKY – 30 %
Nabízíme skladové plotovky v kvalitě TOP: Ferrari mezi plotovkami. Ze tří stran hoblované plaňky, 
krajinová část je zbavená běli i kůry, vše jemně zbroušeno, vyprecizováno. Máme délky 100 a 120 cm v 
tloušťkách 27 mm a 45 mm. Vše s 30% slevou.

Výprodejová cena:
Délky 100 cm
• Tloušťka 27 mm: 179 Kč / ks = skladem  36 ks
• Tloušťka 45 mm: 193 Kč / ks = skladem 22 ks

Délky 120 cm
• Tloušťka 27 mm: 214 Kč / ks = skladem 7 ks
• Tloušťka 45 mm: 231 Kč / ks = skladem 11 ks

Ceny jsou uvedeny vč. 21 % DPH.



TERASOVÁ PRKNA CINKOVANÁ – různá 
Nabízíme různé délky  cinkovaných terasových
prken. Šířka prken je vždy 100 mm, tloušťka 22
mm,  přehled  délek  najdete  v  ceníku.  Většina
prken  je  bez  povrchové  úpravy,  některé  jsou
natřeny  REMMERS  Top  terasovými  oleji,
specifikace  viz  níže.  V  případě  zájmu  není
problém dodat nátěrový olej i na zbytek prken.
Ideální  várka  pro  drobné  domácí  projekty.
Prodáváme se slevou  téměř 50 %.

Nenatřená celkem 1,845 m2

10 ks délky 950 mm (0,95 m2)
3 ks délky 800 mm (0,24 m2)
10 ks délky 600 mm (0,6 m2)
1 ks délky 550 mm (0,055 m2)

Natřená 1x, odstín modřín: celkem 0,245 m2

1 ks délky 650 mm (0,065 m2)
1 ks délky 400 mm (0,04 m2)
4 ks délky 350 mm (0,14 m2)

Natřená 2x, odstín douglaska: celkem 0,7625 m2

3 ks délky 475 mm (0,1425 m2)
4 ks délky 500 mm (0,2 m2)
1 ks délky 600 mm (0,06 m2)
4 ks délky 700 mm (0,28 m2)
1 ks délky 800 mm (0,08 m2)

Běžná cena: 1.720 Kč / m2

Výprodejová cena: 920 Kč / m2 vč. 21 % DPH
Cena za všechna prkna: 2.625 Kč 21 % DPH



AKÁTOVÝ VYVÝŠENÝ ZÁHON 
DĚTSKÉ PÍSKOVIŠTĚ NEBO
OBLOŽENÍ (STUDNY APOD.)
Akátový korpus z akátového masivu, který můžete
využít například jako základ pro vyvýšený záhon, anebo
pro dětské pískoviště. Jedná se o šestihran vyrobený z
akátových hoblovaných a zbroušených desek tloušťky
27 mm. Šířka (mezi protilehlými stranami) je 103 cm,
hloubka je 28,5 cm, délka jedné strany je 58 cm.
Prošroubováno nerezovými vruty. Korpus není
povrchově ošetřen, v případě zájmu ale rádi dodáme
terasový olej REMMERS, který je pro ošetření akátu
ideální.

Cena 3500 Kč vč. 21 % DPH
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