
 ÚVOD 
 Nejkvalitnější evropské měkké a tvrdé dřevo 

 IM HOLZ s.r.o. je mezinárodní společnost obchodující se dřevem se sídlem v Praze. 

 Více než 20 let zkušeností v dřevařském průmyslu nám pomáhá budovat stabilní a 

 spolehlivé partnerství s dodavateli a zákazníky. 



 O NÁS 
 Společnost IM HOLZ s.r.o. byla založena v roce 2014 jako logický vývoj jednotlivých 

 aktivit našich obchodních zástupců se dřevem s více než dvacetiletou zkušeností. Od 

 svých počátků až po současnost společnost obchoduje v EU, je jedním z největších 

 dovozců sibiřského modřínového řeziva do evropských zemí. 

 V posledních několika letech aktivně rozvíjíme také mezinárodní dodavatelské 

 řetězce. Mezi naše zákazníky patří dřevozpracující závody v celé Evropě, ale také v 

 Číně, Indii, Vietnamu, Egyptě a Jižní Koreji. Od roku 2022 se společnost zaměřuje 

 především na obchod s dřevem v Evropě. Mezi produkty, které nabízíme, patří řezivo 

 z modřínu rostoucího v Polsku, České republice, na Slovensku a v Rakousku a také 

 smrkové a borové řezivo v široké škále rozměrů. Kromě měkkého dřeva nabízíme 

 také výrobky z tvrdého dřeva (dub, buk, jasan). Chcete-li získat více informací o 

 našich výrobcích, podívejte se do příslušné sekce na webových stránkách. 

 Našim zákazníkům nabízíme kompletní organizaci procesu od výběru požadované 

 specifikace až po doručení přímo na sklad zákazníka. 



 DŘEVĚNÉ VÝROBKY 

 ŘEZANÉ DŘEVO 

 Měkké dřevo 

 Rozměry 

 tloušťka 22-250 mm 

 šířka 70-250 mm 

 délka 2500-6000 mm 

 Zpracování 

 surový, čerstvý nebo sušený v peci, impregnovaný nebo napařený na vyžádání 

 Tvrdé dřevo 

 Rozměry 

 tloušťka 26-60 mm 

 šířka 100-200 mm 

 délka 2100-4000 mm 

 Zpracování 

 bez okrajů nebo s hranatými okraji, sušené v peci nebo napařené 

 HOBLOVANÉ DŘEVO 

 Nabízíme velký výběr hoblovaného materiálu, lepeného dřeva a masivních dřevěných 

 desek. Chcete-li získat úplnou specifikaci, zašlete nám prosím poptávku. 

 Některé z našich standardních výrobků jsou: 

 ●  Terasová prkna 

 ●  Profilové dřevo pro fasády a balkony 

 ●  Lepené dřevo 

 ●  KVH - masivní konstrukční dřevo 

 ●  Desky z masivního dřeva 



 THERMOWOOD 

 Nabízíme tepelně upravené smrkové a borové dřevo vhodné pro vnitřní i venkovní 

 použití. Tepelné ošetření zvyšuje odolnost dřeva vůči povětrnostním vlivům a 

 tepelnou odolnost bez použití chemických látek, pouze za použití vysoké teploty a 

 vodní páry. 

 Rozměry 

 tloušťka 22-63 mm 

 šířka 100-200 mm 

 délka 2100-6000 mm 

 Zpracování 

 hrubé nebo hoblované 

 PŘEKLIŽKA 

 Naše aktuální nabídka se skládá z březové překližky pro interiér a exteriér. Je 

 vyrobena ze 100% březových tenkých dýh slepených dohromady, díky čemuž je velmi 

 odolná proti vlhkosti a teplotě, a je tak vhodná pro širokou škálu výroby. 

 Interiérová překližka  se nejčastěji používá pro výrobu  podlah a nábytku. Není 

 náchylná k deformacím, může se snadno ohýbat, což z ní činí skvělou volbu i pro 

 zakřivené prvky. Je tepelně odolná a zachovává si své vlastnosti v rozmezí teplot -40 

 až +50 °C. Nepropouští vodu, takže dlouhodobá přítomnost vody způsobuje bobtnání 

 dýhových desek. 

 Exteriérová překližka  má ve srovnání s interiérovou  překližkou zvýšenou odolnost 

 proti vlhkosti. Má výjimečnou pevnost a teplotní odolnost, což z ní činí skvělou volbu 

 pro stavební práce. Lze ji použít i na výrobu podlah a nábytku, střech a lešení. 

 Třídy: B/B, B/BB, BB/BB, BB/CP, BB/C, CP/CP, CP/C, C/C. 



 ZRALÉ DŘEVO 

 Nabízíme zralé/retro dřevo ze smrku/jedle a modřínu. Jedná se o speciálně upravené 

 dřevo, které vypadá jako staré, opálené a otlučené, ale má podobné vlastnosti jako 

 neošetřené, čerstvé dřevo. 

 Rozměry 

 Stejné rozměry jako standardní rozměry hoblovaného dřeva. 

 Zpracování 

 Hoblované nebo kartáčované, sušené nebo napařené. 



 TRHY 
 Evropa 

 Jižní Korea 

 Čína 

 Egypt 

 Indie 

 Vietnam 



 KONTAKT 

 IM Holz s.r.o. 

 Adresa: Kodaňská 1441/46 

 101 00 Praha 10, Česká republika 

 E-mail:  info@imholz.cz 
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