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Spoločnosť Holzwerke Ladenburger sa už viac ako 90 rokov zaobe-
rá spracovaním dreva. S výrobnou kapacitou viac ako 800 000 m3 
reziva patrí k popredným podnikom v Európe.

Široký sortiment

Firma Holzwerke Ladenburger vyrába 

KVH, BSH, Duo/Trio, obklady, fasádne 
profily, terasové dosky a mnoho ďalších 
produktov na báze dreva.

Studioline Terasové dosky

Povrchová úprava

Frézované profily KVH BSH

Holzwerke Ladenburger 
– popredný spracovateľ dreva v Európe

http://www.ladenburger.de
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Originálny fasádny obklad 
Skyline Kontrast

Firma Holzwerke Ladenburger, špecia-
lista na dodávky materiálu pre výrobcov 
drevostavieb, rozširuje svoj program 
fasádnych obkladov “Kontrast“ o nový 
profil Skyline – moderný drevený ob-
klad, ktorý podporuje kreativitu architek-
tov, dizajnérov a zákazníkov. Tí majú od 
teraz možnosť kombinovať štyri profily 
v rôznej šírke a hrúbke. Profil Skyline je 
vyrobený z odolného sibírskeho smre-
kovca a môže byť povrchovo ošetrený 
olejom na drevo v rôznych odtieňoch, 
alebo len olejom s UV ochranou. Je ur-
čený len na vertikálne upevnenie!
Profil Skyline okúzľuje rovnako ako 
predchádzajúca edícia “Trendliner 
Kontrast” a “Trendfuge” moderným 

a prirodzeným dizajnom. Vzhľad fasády 
vytvára elegantnú architektúru a záro-
veň plnohodnotne prispieva k izolačnej 
funkcii samotnej fasády.
Profil Skyline Kontrast sa upevňuje sys-
témom pero/drážka. Vrut vždy prechá-
dza čiernym kontrastným perom, preto 
dojem z fasády nie je narušený žiadnymi 
skrutkami a vzniká dojem ľahkých vzná-
šajúcich sa fasádnych líšt. Pretože po-
vrch profilu nie je narušený skrutkami, 
je celá fasáda i odolnejšia proti poveter-
nostným vplyvom a poškodeniu. Tento 
spôsob uchytenia šetrí čas a náklady 
pri samotnej montáži. Vďaka systému 
pero/drážka odpadá i nutnosť používať 
drahé podkladové fólie. Finálne ošet-
renie a zlepšenie kvality celej fasády 
je možné dosiahnuť pomocou náteru 
olejom.

Obchodný zástupca pre Sloven
skú republiku:
Bc. Pavol Temery
tel.: +49 (0) 172 1480 765
e-mail: pavol.temery@ladenburger.de

Obchodní zástupce pro Českou 
republiku:
Ing. Luděk Ludvík
tel.: +420 602 659 394
e-mail: ludek.ludvik@ladenburger.de

www.ladenburger.de

http://www.ladenburger.de
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PFLEIDERER DESIGNOVÁ 
KOLEKCE 2017-2020
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Objevte naše dekory a struktury rozdělené

pro lepší použitelnost do 11 inspirujících 

barevných světů , odrážející moderní životní

styl a interiérové trendy.

INSPIRATIONS
CLOSE TO YOU
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