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Dřevěné masivní dveře
Jsou vyráběny pouze z masivního dřeva. Nejčastěji používanými dřevinami jsou borovice, dub nebo buk. Ke dveřím 
je nabízeno vrchní kování především kliky, klepadla, vhozy na dopisy a samozavírače.
 
Dřevěná okna a EUROokna
EUROokno je symbolem pro dřevěná okna splňující vysoké nároky moderních stavebních výplní. Okenní rám i křídlo je 
tvořen vícevrstvým lamelovým profilem o rozměru 68(78)x82 mm. Eurookna se také vyznačují jednoduchou údržbou. 

Dřevěné schody a zábradlí
Jsou vyráběny z masivního dřeva. Nejvhodnějšími materiály na schody z měkkého dřeva jsou borovice, z tvr-
dého dřeva dub nebo buk. Zábradlí ke schodům se dodává dřevěné, lankové nebo nerezové. Možno též 
u zábradlí nakombinovat dřevo s nerezem.

Kuchyně na míru
Korpusy skříněk kuchyňských linek se převážně vyrábí z laminovaných dřevotřísek, v případě požadavku na lepší 
vzhled se používá dýhovaná dřevotříska, která se upravuje mořením a lakováním stejným způsobem jako dvířka. 
Kuchyňská dvířka mohou být laminovaná nebo z masivního dřeva. Kuchyně je možno vybavit drátěným progra-
mem.

Dřevěné ploty a zábradlí
Dále je možno u nás objednat atypické stavebně truhlářské práce na míru jako jsou například zábradlí balkónů nebo 
plotová pole. 

Dřevěné interiéry
Jako doplňkový program firmy je výroba interiérů na zakázku, vybavení restaurací, prodejen, kanceláří a bytů. 

Co umíme: 
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Masivní dřevěné dveře 
Dveře jsou vyráběny pouze z masivního dřeva. Nejčastěji používanými dřevinami jsou borovice, dub nebo buk. K dveřím 
je nabízeno vrchní kování především kliky, klepadla, vhozy na dopisy a samozavírače. Vchodové dveře jsou zhotoveny 
z třívrstvých lamelových vlysů 68x140 mm, osazeny tepelně izolačními výplněmi nebo izolačními dvojskly. Povrchová 
úprava je prováděna vodou ředitelnými laky. Dveřní rám je osazen hliníkovým prahem s těsněním. Masivní dveře jsou 
dodávány včetně rámových nebo obložkových zárubní. Firma nabízí širokou paletu možností barevného provedení dveří. 
Nabízíme dveře plné, prosklené i částečně prosklené. Míry i tvar dle přání zákazníka.    
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Rapid Valencie

Inter SlavieInter - dvoukřídlé

Arsenal Juventus
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A B C D E F

Everton Everton Everton Everton

Everton EspaňolEverton - dvoukřídlé
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A B C D E F

Ajax Ajax Anderlecht Anderlecht

Celtic I Celtic II Celtic III Celtic IV
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Posuvky I Posuvky II Posuvky III RealReal - dvoukřídlé
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Dřevěné schody a schodiště

Schodiště jsou vyráběny z masivního dřeva. Nejvhodnějšími materi-
ály na schody z měkkého dřeva jsou borovice, z tvrdého dřeva dub 
nebo buk. Schodiště jsou vyráběna s podstupni, nebo bez nich, jedno-
ramenná, víceramenná, s možností podesty včetně zábradlí.

Tvar zábradlí si může určit zákazník dle nabízeného vzorníku nebo dle 
dohody. Zábradlí možno též v kombinaci s kovem či nerezí.
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Dřevěné ploty a zábradlí

Dále je u nás možno objednat atypické 
stavebně truhlářské práce na míru jako 
jsou například zábradlí balkónů nebo 
plotová pole.



strana 13





Rekonstrukce zámeckých budov Dětenice

Rekonstrukce zámku Děčín
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Sídlo firmy
Krásnostudenecká  1941/93
405 02    Děčín 6
 

Tel: 602 441 857
Tel: 412 514 212
Email: kucera@destr.cz
www.destr.cz

Hrádek VarnsdorfZámek Krásné Březno

Nábytek pokujů a interiérové dveře Hotelu Výpřež Děčín

Rekonstrukce Hlavní nádraží Děčín
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