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Vážení  zákazníci,
již  několik  let  se  zabýváme výrobou různých dřevěných prvků a nyní  vám
představujeme  několik   našich  výrobků  v  přehledném  katalogu.  Jedná  se
zejména o prvky, které slouží jako mobiliář v obcích, na turistických cestách, v
blízkosti sportovišť a odpočinkových zón, ale mohou být umístěné i ve vašich
zahradách a v okolí domů. 
S některými jste se již mohli setkat při návštěvě naší obce nebo při výletech
Českým Středohořím.
Všechny výrobky jsou vyrobené z kvalitních materiálů a jsou kvalitně řemeslně
zpracované.  Povrch  dřevěných  prvků  ošetřujeme  impregnačními  nátěry  a
olejovou lazurovací   barvou v odstínu, který si zákazník určí. Výroba je typově
variabilní, dá se upravit dle přání  a představ zákazníka.  
Snažíme  se,  aby  byla  „životnost“  našich  výrobků  co  nejdelší,  ale  ta  je
samozřejmě závislá na několika faktorech. Na povětrnostních podmínkách, na
umístění  dřevěných  prvků a  na  jejich  ošetřování  a  údržbě.  Po  určité  době
používání nebo i vlivem vandalismu, který je bohužel  téměř   běžnou  součástí
našeho  života,  může  být  nutné  některý  díl  opravit nebo vyměnit.  V
takovém případě vám nabízíme provedení opravy a výměnu opotřebovaných
částí.
Vyrábíme  i  další  výrobky,  např.  prožitkové  chodníky,  sedátka  pro  děti  do
zahrad ve tvaru hříbků nebo zvířátek, lavičky pro děti „jezevčík“, jednoduché
dřevěné sochy, totemy, hmyzodomky, krmítka a budky pro ptáky atd. 

Dřevo
Pro výrobu používáme zejména kvalitní  akátové dřevo,  které má vynikající
vlastnosti a velice dobře se hodí k umístění v exteriéru. Dřevo je odkorněné,
odbělené a broušené. Používáme kulatiny různého průměru, půlkulatiny nebo
fošny. 
Po dohodě lze použít i dřevo jasanové nebo dubové. Zvlášť v případě umístění
některé stavby do mokrého prostředí je vhodnější použít dubové dřevo, které je
ve styku s vodou mnohem trvanlivější a nepodléhá hnilobě.  
U některých prvků jsou podle potřeby použity i hoblované hranoly, prkna, latě
nebo i palubky ze  smrkového dřeva, na stříšky používáme lehkou asfaltovou
krytinu v odstínu dle přání  apod.



Povrchová úprava
Povrch  dřeva  ošetřujeme  s  ohledem na  použití  v  exteriéru  impregnačními
nátěry a olejovou lazurovací barvou  v odstínu, kterou si jako zákazník zvolíte.
Nátěr se provádí ve dvou vrstvách.
Používáme  zejména  impregnační  nátěr  Soudal,  olejové  lazurovací  nátěry,
gumoasfaltovou izolaci nebo tekutou lepenku zn. denBraven, apod.

Spojovací materiály  
Jako spojovací  materiály  používáme kvalitní  vruty,  šrouby,  závitové  tyče  a
matice.  Veškeré  kovové části  jsou  práškově lakované,  z  nerezové  oceli  nebo
pokoveny (žárově pozinkovány).

Osazování a kotvení 
Kotvení prvků se provádí přímou betonáží do země nebo podle potřeby pomocí
kovových zarážecích patek nebo botek, které se usazují přímo do země nebo do
betonu. 

Kontakt : 
V případě zájmu o některý z našich výrobků  a případně i jejich prohlídku na
místě  nás  můžete kontaktovat e-mailem : technickesluzby@malezernoseky.cz,
telefonicky na čísle: 725 708 406(p. Dana Vyhnálková), nebo : 416 539 012
(pevná linka OÚ), případně  i osobně nebo poštou  na  adrese :   MTS –
Maložernosecké technické služby s.r.o., Zahradní 245, 410 02 Malé Žernoseky.

Uvedené rozměry jsou v centimetrech. Lze je po dohodě upravit s ohledem na
představy a potřeby zákazníka. Spolu s tím se samozřejmě může změnit i cena
výrobku. 

Cena za dopravu a montáž bude stanovena na  základě  prohlídky  místa
montáže a podle způsobu usazení. Cena je smluvní podle předem  odslouhlasené
kalkulace  v  cenové  nabídce. 

Cena výrobků se může měnit nejen s ohledem na velikost výrobku, ale i podle
použitého materiálu, spojovacích materiálů a lakování.    
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Dřevěná lavička bez opěradla / téčková

Popis:  jednoduchá  dřevěná  konstrukce lavice z  akátových  fošen  a
kulatiny, spojená šrouby a  zapuštěná do země. Lavička je impregnovaná
a lakovaná. Ruční výroba.

Rozměry :  140 x 50 x 45 (d-v-š)

Použitý materiál: dřevo akátové, spojovací materiál

Povrchová úprava:  impregnace  a lakování v barvě dle přání  zákazníka
(odstíny hnědé, zelené, aj.)

Cena od : 3600,- Kč 

Cena za dopravu a montáž bude stanovena v cenové kalkulaci na základě
prohlídky místa montáže.  



Dřevěná lavička bez opěradla široká

Popis:  jednoduchá dřevěná lavice  z akátových fošen a kulatiny,  spojená
šrouby  a   zapuštěná do  země ve  dvou  mírně  odlišných  provedeních.
Lavička  je  impregnovaná a  lakovaná.  Ruční  výroba  s    použitím
ozdobných prvků.

Rozměry :  cca  180 x 65 x 45 (d-v-š)

Použitý materiál: dřevo akátové, spojovací materiál

Povrchová  úprava:  impregnace,  moření  a  lakování  v  barvě  dle  přání
zákazníka (odstíny přírodní, hnědé, zelené, aj.)

  Cena od : 3 500,- Kč / různé typy sedáků

Cena za dopravu a montáž bude stanovena v cenové kalkulaci na základě
prohlídky místa montáže.  



Dřevěná lavička s opěradlem
Popis : Dřevěná konstrukce z akátových fošen a kulatiny s opěradlem z

prken.  Spojeno  spojovacím  materiálem,  zapuštěné  do  země,

impregnované a lakované. Ruční výroba s použitím ozdobných prvků.

Rozměry: 180 x 90 x 55 (d-v-š)

Použitý materiál: dřevo akátové, spojovací materiál

Povrchová úprava: impregnace, moření a lakování dle přání zákazníka,
různé odstíny hnědé

Cena od : 6 200,- Kč/ různé typy sedáků

Cena za dopravu a montáž bude stanovena v cenové kalkulaci na základě
prohlídky místa montáže.  



Dřevěná lavička s opěradlem a područkami

Popis : Dřevěná konstrukce lavice opatřená opěradlem a područkami,
která  je  ošetřená  impregnací,  nalakovaná,  spojeno  spojovacím
materiálem, instaluje se do země, opatřeno proti tlení. Ruční výroba.

Rozměry: 190 x 110 x 95 (d-v-š)

Použitý materiál: dřevo akátové, spojovací materiál

Povrchová úprava: impregnace, moření a lakování dle přání zákazníka 
(odstíny hnědé)

Cena od : 6 600,-Kč
Cena za dopravu a montáž bude stanovena v cenové kalkulaci na základě

prohlídky místa montáže.  



Lavička s obloukovým opěradlem a područkami

Popis : Masivní lavice je vyrobená z akátových kůlů, smrkových prken a
hranolů, je opatřená područkami a velmi pohodlným opěradlem, které
podpírá  celou  délku  zad.  Výška  sedáku  i  opěradla  je  při  objednávce
volitelná tak, aby co nejlépe vyhovovala jejím uživatelům. Ruční výroba.

Rozměry: 180x130x60 (d-v-š) ( jen orientační) 

Použitý  materiál: akátové  kůly,  smrková  prkna  a  hranoly,  spojovací
materiál

Povrchová  úprava  :  broušené,  lakované  dřevo  v  odstínu  dle  přání

Cena od :  7 500,- Kč / dle velikosti 

Cena za dopravu a montáž bude stanovena v cenové kalkulaci na základě
prohlídky místa montáže.  



Lavička půlkulatá - táborová 
Popis  : Jednoduchá,  ale  masivní  lavička  z  akátových kůlů  a poloviny
kmene  vzrostlého  stromu,  určená  k  táborovým  ohňům.  Lavice  není
uzpůsobena k zapuštění do země. Ruční výroba.

Rozměry: 180 x 30 x 45 (d-v-š)

Použitý materiál: akátové kůly a kmeny

Povrchová úprava: moření a lakování dle přání zákazníka, různé odstíny
hnědé

 

Cena od: 4 200,- Kč
Cena za dopravu a montáž bude stanovena v cenové kalkulaci na základě

prohlídky místa montáže.  



Stůl s dvěma lavicemi
Popis  :  Stůl  a  2  lavice  vyrobené  z  přírodních  akátových  kůlů  a
smrkových  opracovaných  a  nalakovaných  fošen.  Lavice  jsou  ke  stolu
připevněny tak, aby se zamezilo jejich přesouvání či odcizení. Počet míst
k pohodlnému sezení u jedné takové sestavy je cca 8 - 10  osob. 

Rozměry:  300 x 90 x 150 (d-v-š)  

Použitý  materiál: dřevěné  akátové  kůly,  smrkové  fošny  a  hranoly,
spojovací materiál

Povrchová úprava: moření a lakování dle přání zákazníka, různé odstíny
hnědé

 

Cena od : 16 300,- Kč / dle velikosti  

Cena za dopravu a montáž bude stanovena v cenové kalkulaci na základě
prohlídky místa montáže.  



Sedátka na gabionových koších

Popis  : Na  gabionových  koších  vyplněných  kamenivem jsou  umístěné
dřevěné sedáky,  určené k venkovnímu použití,   napříkad na místech
veřejných shromaždišť. Osazení se provádí  na řádně upravený povrch.

Rozměry: rozměry 1 dílu 105x57x45 (d-v-š) 

                 dle přání zákazníka lze sestavit libovolný počet dílů 

Použitý materiál: drátěné koše, kamenivo, smrkové fošny, půlkulatina, 
spojovací materiál

Povrchová  úprava: moření  a  lakování  dřevěných  částí  dle  přání
zákazníka, různé odstíny hnědé

Cena od : 2700,- Kč / včetně výplně a sedáku
Cena za dopravu a montáž bude stanovena v cenové kalkulaci na základě

prohlídky místa montáže.  



Odpadkové koše

Popis : Kovová konstrukce se stříškou či bez stříšky opatřená dřevěnými
latěmi či opracovanými akátovými půlkulatinami.

Rozměry: 40 x 100 x 40 (d-v-š)

Použitý materiál: kovová konstrukce koše, dřevo

Povrchová úprava: železná konstrukce lakovaná černou či stříbrnou 
barvou, dřevěné obložení v barvě dle přání zákazníka. 

Cena od :  4 100,-Kč  / dle typu obložení koše 
Cena za dopravu a montáž bude stanovena v cenové kalkulaci na základě

prohlídky místa montáže.  



Stojany na kola
Popis : Stojan na kola vyrábíme v několika různých provedeních, z kmenů vzrostlých
stromů v různých designech nebo  vyvedené z kůlů a latí.  Počet kol umístěných ve
stojanu: 4 – 10 nebo i jiný podle dohody. 

Rozměry: různé, např. kulatina cca 5m délky,  dvoustranný cca 180 x 120 x 110  

Použitý materiál : kmeny vzrostlých stromů, kulatina, latě,  spojovací materiál

Povrchová úprava : možno ponechat bez povrchové úpravy, nebo použít impregnaci, 
moření a lakování v odstínech dle požadavku zákazníka

  Cena od: 10100,-Kč /2 kmeny, cca 5m

 Cena od : 12400,-Kč /cca 180x120x110

 Cena od: 6200,-Kč/za 1 díl cca 180x100x110

Cena za dopravu a montáž bude stanovena v cenové kalkulaci na základě
prohlídky místa montáže.   



Nástěnka z kulatiny se stříškou z hranolů

Popis : Nástěnka je vyrobena z kulatiny a opracovaných a natřených
hranolů,  je opatřena stříškou krytou dřevěnou či  asfaltovou krytinou,
inzertní plocha je z OSB desky.

Rozměry: 200 x 180 (d-v-š) cm + stříška; inzertní plocha 180 x 116 

Použitý materiál : akátové kůly, hranoly ze smrkového dřeva, OSB 
deska, spojovací materiál

Povrchová úprava: moření a lakování barvou dle přání zákazníka (např. 
odstíny hnědé)

Cena od : 9 500,- Kč / dle typu střechy 

Cena za dopravu a montáž bude stanovena v cenové kalkulaci na základě
prohlídky místa montáže.  



Nástěnka z přírodních klád

Popis : Nástěnka je vyrobená z přírodních kůlů, které jsou zbavené kůry,
jsou  natřené  barvou  na  dřevo  v  různých  odstínech,  mohou  mít
naistalovanou stříšku ke krytí plochy.  

Rozměry : dle přání zákazníka (např. 210 x 170 - inzertní plocha 125
x 160)

Použitý materiál : akátové dřevo, na případnou stříšku smrková prkna,
spojovací materiál  

Povrchová úprava: dle přání zákazníka, odstíny hnědé, zelená

Cena od : 6 300,- Kč  
Cena za dopravu a montáž bude stanovena v cenové kalkulaci na základě

prohlídky místa montáže.  



Přístřešek na kontejnery 

Popis : Dřevěná konstrukce je z akátových kůlů a trámků se střechou z
polykarbonátu (možno dodat s libovolnou jinou lehkou střešní krytinou).
Kůly jsou určené k připevnění na betonové základy. Může sloužit jako
přístřešek  pro  nádoby  směsného  či  tříděného  odpadu,  k  parkování
vozidel apod.

Rozměry: dle přání zákazníka

Použitý materiál :  akátové dřevo, polykarbonát, spojovací materiál

Povrchová úprava: moření a lakování barvou dle přání zákazníka

Cena od : 18 000,- Kč
Cena za dopravu a montáž bude stanovena v cenové kalkulaci na základě

prohlídky místa montáže.  



Zábradlí z přírodnin

Popis  :  Zábradlí  je  vyvedeno  z  přírodních  kulatin  případně  z  trámů
vhodných  rozměrů  opatřené  ochranným  nátěrem   a  barvou  dle
požadavků zákazníka. Sloupy na nihž je zábradlí připevněno je možné
provést z kameniva, betonových tvárnic nebo jiného vhodného materiálu.

Rozměry: dle přání zákazníka a technologických možností

Použitý materiál : akátové dřevo, spojovací materiál

Povrchová úprava: moření a lakování v přírodních odstínech dle přání   

Cena od : 4 800,- Kč /dle velikosti / cca 4m ve 3 patrech

Cena za dopravu a montáž bude stanovena v cenové kalkulaci na základě
prohlídky místa montáže.  



Přístřešek z kulatin se střechou s lehkou krytinou

Popis : Přístřešek k posezení, jehož rám je vyroben z kulatin a je opatřen
střechou  ve  tvaru  „A“  s   asfaltovou  či  jinou  lehkou  krytinou.  Lze
kombinovat  se  stolem  a  lavicemi,  přístřešky  je  možné  libovolně
prodlužovat či zvolit větší rozměry. 

Rozměry: 350 x 230 x 300 (d-v-š), výška je uvedena bez střechy

Použitý materiál : akátové dřevo, smrková prkna a hranoly, asfaltová 
nebo jiná lehká krytina

Povrchová úprava: moření a lakování barvou dle přání zákazníka

Cena od : 57 000,- Kč

Cena za dopravu a montáž bude stanovena v cenové kalkulaci na základě
prohlídky místa montáže.  


