
OSB - dř evoště pkové desky
SLEVY nad 50 m2 - 4%,  nad 100 m2 - 8 %

Provedení Rozměr v mm ks/paleta Cena Kč/m2 vč. DPH
kusový nad 50 m2 nad 100 m2

OSB 3 N 10x1250x2500 72 125 120 115
OSB 3 N 12x1250x2500 55 146 140 134
OSB 3 N 15x1250x2500 44 180 173 166
OSB 3 N 18x1250x2500 39 216 207 199
OSB 3 N 22x1250x2500 32 264 253 243
OSB 3 N 25x1250x2500 28 300 288 276

OSB 3 N - 4PD 12x625x2500 59 155 149 143
OSB 3 N - 4PD 15x625x2500 47 190 182 175
OSB 3 N - 4PD 18x625x2500 39 228 219 210
OSB 3 N - 4PD 22x625x2500 32 280 269 258
OSB 3 N - 4PD 25x625x2500 28 318 305 293

Ceny uvedeny vč. 21% DPH.  Účtováno za m2.  Platnost od  30.08.2018

Vysvětlivky: B broušená strana
N nebroušená strana
4PD péro/drážka po celém obvodu desky
OSB 3 nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí

Jedná se o víceúčelové desky vyráběné technologií lepení orientovaných dřevěných 
třísek.Rozměry, tvar a směrová orientace třísek v jednotlivých vrstvách maximálně využívají 
přirozené vlastnosti dřeva k dosažení nejlepších mechanicko-fyzikálních parametrů desek. 
Desky neobsahují přirozené vady rostlého dřeva jako např. suky, praskliny... . Velikost třísek v 
povrchové vrstvě umožňuje vyniknout přirozené struktuře barvě a rustikalitě přírodního dřeva 
a přináší takto nové možnosti v interiérovém designu
Vlastnosti OSB předurčují desky k nejširšímu použití v exteriéru i interiéru. Ve stavebnictví 
zejména při suché výstavbě obytných domů, dřevodomů, nízkoenergetických a ekologicky 
ohleduplných budov. Vhodné jsou rovněž pro bytové nástavby, hospodářské objekty a 
rekonstrukční práce jako:

plošný konstrukční materiál dřevostaveb

materiál pro ztracené bednění, dočasné oplocení stavenišť 
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nosné a nášlapné vrstvy plovoucích podlah nosné a nášlapné vrstvy plovoucích podlah 
materiál pro tesařské a bednící práce materiál pro tesařské a bednící práce 
finální pohledové obložení stěn a stropů finální pohledové obložení stěn a stropů 

ve výstavnictví (konstrukce stánků, pódií, billboardů) ve výstavnictví (konstrukce stánků, pódií, billboardů) 
jako materiál širokého opatření ve skladovém hospodářství (regály, oplocení) 
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