VÝROBA KVALITNÍCH KOMPONENTŮ ZE DŘEVA

z masivního dřeva
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SOUSTRUŽENÉ DÍLY A KOMPONENTY

Malé, ale pěkné
FK dřevěné lišty nabízejí soustružené komponenty z masivního dřeva od malých dílů až
po kompletní hračky v sériích. Možné průměry výrobků jsou 5 mm až 450 mm, v
délkách 5 mm až 1800 mm, frézované díly max. 900 x 2600 mm. Standardně jsou k
dispozici v dřevinách buk, dub, ořech, javor, jasan, třešeň, smrk a zirbe. Jiné druhy
dřeva jsou možné na vyžádání.
Minimální množství pro objednávku je:
50 kusů pro kusy od 200 mm (nejdelší strana)
100 kusů pro kusy do 200 mm (nejdelší strana)
Jako další povrchovou úpravu nabízíme lakování až do vysokého lesku, olejování,
voskování, a také mýdlování/louhování.
Další služby: Gravírování/laserování loga, individuální balení v prodejních kartonech s
použitím všech dostupných typů etiket vč. stíracích a vícevrstvých, EAN kódů, návodů
k použití, brožur. Balení na míru nabízíme již od množství 100 kusů.

Široký sortiment výrobků ze dřeva pro různé použití
Nábytkářský průmysl: soustružené a frézované díly vč.
odpovídajícího příslušenství (kování, povrchová úprava)
 úchytky
 nohy k židlím a stolům (soustružené, hranaté)
 barové stoličky
 subdodavatelské díly pro drobný nábytek
 nohy pro skříně a komody
 kompletní podstavce vč. kovových dílů a povrchové
úpravy kovu práškovým lakováním
 kabelové průchodky, záslepky a ukončení
Designové výrobky a dekorativní předměty:
pro stolování
 mlýnky na koření a sůl
 stolní lampy, svícny
 misky, talíře, podnosy, servírovací podložky, prkénka na
krájení
 stojany na ubrousky a pivní podtácky, dřevěné nože na
máslo, dřevěné lžíce
 víčka na sklenice vč. závitů, stojany na dorty, etažéry na
cukroví, kroužky na ubrousky
 krabičky, dózy
na stěnu
 hodiny, věšáky, malé police, rámy zrcadel vč. zrcadel
drobný nábytek
 odkládací stolky, konferenční stolky, barové židle a
stoličky
 věšáky na kabáty, němý sluha
 dětské židle
dekorativní předměty
 dekorativní figurky, kuželky, stojánky na tužky, stojany na
láhve, dřevěné vánoční ozdoby, výrobky ze zirbe,
velikonoční vajíčka atd.
Předměty denní potřeby:
 rukojeti k nářadí, cívky, špulky
 holičské potřeby (štětky, kartáče)
Schodišťové komponenty jako jsou šprušle, sloupy, krytky,
kulatina.
Sportovní a žonglovací předměty:
 kendama
 yoyo
 gymnastické tyče a bradla pro fitness vybavení

Náš výrobní podnik FK dřevěné lišty je držitelem
certifikátů PEFC® a FSC®.
Certifikované produkty jsou dostupné na objednávku.
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