
®TEMT

ZAHRADNÍ NÁBYTEK
Z ČERVENÉHO CEDRU

ČERVENÝ CEDR
KLENOT Z BRITSKÉ KOLUMBIE

KLÍČOVÉ VÝHODY
ČERVENÉHO CEDRU MIMOŘÁDNÁ

ROZMĚROVÁ STÁLOST

PŘIROZENÁ ODOLNOST
PROTI DŘEVOKAZNÝM
ŠKŮDCŮM

DLOUHÁ
ŽIVOTNOST

Západní červený cedr je pro své
mimořádné vlastnosti naprosto
výjimečná dřevina. Vysokou
rozměrovou stabilitou překonává
ostatní dřeviny, a to i v extrémních
podmínkách. Nejvyšší přirozená
odolnost proti hnilobě
a dřevokazným škůdcům ze všech
měkkých dřevin zaručuje dlouhou
životnost cedrových produktů
v exteriéru.

NÍZKÉ NÁKLADY
NA ÚDRŽBU

JEDINEČNÁ KRÁSA
PŘÍRODNÍHO DŘEVA

NÍZKÁ
MĚRNÁ HMOTNOST

MOŽNOST
POVRCHOVÝCH ÚPRAV

NETOXICKÉ A 100%
RECYKLOVATELNÉ

PŮVOD Z TRVALE
UDRŽITELNÝCH ZDROJŮ
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®TEMT

Zahradní nábytek rozšiřuje Váš domov a obohacuje jej o venkovní prostor - místo pro odpočinek a zábavu
pod širým nebem. Venkovní prostředí a přímé působení povětrnostních vlivů klade vysoké nároky na
použité materiály a jejich správné zpracování. Zahradní nábytek takové nároky splňuje,
dodá diskrétní luxus a exkluzivitu každé terase, zahradě, či altánu. Přináší pohodlí, maximalizuje funkční
užití a minimalizuje nároky na údržbu. Výrobky z červeného cedru i bez použití povrchových úprav slouží
po desítky let a procesem stárnutí získají majestátní stříbrošedou patinu.

CEDAR GARDEN

PRODUKTOVÁ ŘADA CEDAR OUTDOOR 2017

MATERIÁL: ZÁPADNÍ ČERVENÝ CEDR
VÝŠKA: 760 mm
ŠÍŘKA: 900 mm
DÉLKA: 2000, 2400, 3000 mm
*Na zakázku je možné dodat stůl o délce až 6 m.

MATERIÁL: ZÁPADNÍ ČERVENÝ CEDR
ROZMĚRY: 450x450 mm
VÝŠKA: 450 mm

VLASTNOSTI PRODUKTŮ
CEDAR GARDEN TRADIČNÍ

ŘEMESLNÁ VÝROBA
KAŽDÝ KUS
ORIGINÁLEM

VYROBENO
Z MASIVNÍHO
DŘEVA

Nábytek z produktové řady CEDAR OUTDOOR
2017 vyniká jednoduchými tvary a čistým
designem. Kombinace masivních trámů a
nerezových spojů působí robustním dojmem.
Široké plochy trámů nechávají vyniknout
přirozenou krásu cedrového dřeva
pocházejícího ze stovky let starých stromů.
Unikátní kresba Vás nenechá na pochybách o
tom, že každý kus je jedinečný originál
extura zvýrazněná kartáčováním umocní
dojem z každého dotyku. Dřevo červeného
cedru je jedinečný přírodní materiál, který v
čase mění svou podobu a bude žít společně s
Vámi.

a
t

GARDENCEDAR

*2000 / 2400 / 3000

450 450 450


