
variabilní zahradní a terasový program z èerveného cedru

ÈERVEN
Ý

C
ED

R
-KLENOTZBRIT

SK
É

K
O

LU

M
BIE -

GARDENCEDAR

www.cerveny-cedr.cz

Zahradní a terasový program z èerveného cedru je inteligentní variabilní systém tøí základních elementù,
které jsou uzpùsobeny ke vzájemnému libovolnému propojování tak, aby tvoøily po�adované funkèní celky.

Program zahrnuje kvìtníky, propojovací
sedáky a paravány nìkolika volitelných rozmìrù. Kvìtníky a paravány lze pou�ívat i samostatnì, jako
solitérní prvky. Díky pou�itému materiálu - západnímu èervenému cedru - se jedná o výrobky mimoøádného
vzhledu, kvality a trvanlivosti.

Tím je mo�né vytvoøit i na malém prostoru pøíjemný koutek zelenì.

Západní èervený cedr (Thuja plicata Don ex. D. Don) patøí mezi nejodolnìjší, nejtrvanlivìjší a nejkrásnìjší
døeviny na svìtì. Neobsahuje pryskyøici, jeho jádrové døevo je pøirozenì odolné proti hnilobì a døevokazným
škùdcùm. Nízká hustota mu zaruèuje nejlepší izolaèní vlastnosti. Lehkost, jednoduchá opracovatelnost,
snadná povrchová úprava a mimoøádná rozmìrová stabilita ve venkovním prostøedí jsou vlastnosti, které ze
západního èerveného cedru èiní materiál upøednostòovaný pro veškeré úèely tam, kde po�adován
atraktivní vzhled a zároveò vysoká odolnost vùèi vlivùm poèasí.
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ØEMESLNÁ RUÈNÍ VÝROBA

VYSOKÁ ROZMÌROVÁ STABILITA
VE VENKOVNÍM PROSTØEDÍ

SNADNÌJŠÍ MANIPULACE DÍKY
NÍZKÉ MÌRNÉ HMOTNOSTI

PØIROZENÁ ODOLNOST PROTI
DØEVOKAZNÉMU HMYZU

ŠETØÍ PENÍZE ZA  NÁKLADY
NA ÚDR�BU

DLOUHÁ �IVOTNOST

MO�NÁ APLIKACE
POVRCHOVÝCH ÚPRAV

JEDINEÈNÁ PØÍRODNÍ KRÁSA
CEDROVÉHO DØEVA

ORIGINALITA KA�DÉHO
KUSU

PÙVOD Z OBNOVITELNÝCH
ZDROJÙ

100% MASIVNÍ DØEVO

RECYKLOVATELNÉ
A NETOXICKÉ

VÝBORNÉ TEPELNÌ IZOLAÈNÍ
VLASTNOSTI

MIMOØÁDNÌ KVALITNÍ
VÝROBKY
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Zahradní døevìný program CEDAR GARDEN je dostupný ve dvou vzhledových variantách èerveného cedru:
- èistá, elegantní a "Knotty" - sukatá, rustikální. V základním provedení jsou všechny elementy bez

povrchové úpravy. co� je vhodné pro pou�ití v interiéru, kde nedochází k degradaci døeva vlivem venkovních podmínek
a UV záøení. Navíc cedrové døevo uvolòuje pøíjemnou vùni. Naopak v exteriéru døevo bez povrchové úpravy stárne a na
povrchu se utváøí støíbrošedá patina. Tento pøirozený jev nemá vliv na jeho trvanlivost. V pøípadì po�adavku na
zachování barevnosti je nutné aplikovat ochranný nátìr, a� ji� transparentní, nebo v nìkterém z nabízených
barevných odstínù. Tím se zabrání tvorbì vlhkostních map a kontaktu neèistot z ovzduší se døevem. Ka�dá p

"Clear "

ovrchová
úprava je v�dy doèasná a musí se v pravidelných intervalech obnovovat.
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KVÌTNÍKY
mají dvì provedení: døevìný obal pro
kvìtiny a keøe, které rostou ve svých
kvìtináèích a do kvìtníkù se pouze
vlo�í. Toto pou�ití se hodí pro
rostliny, které jsou trvale v interiéru,
nebo sezónì venku. Druhé provedení
je opatøeno tepelnou izolací a
vodotìsnou plechovou vlo�kou,
která je urèena pøímo pro osázení
rostlin a umo�òuje jejich pøezimování
venku.

SEDÁKY
se skládají ze šesti spojených profilù,
mezi nimi� jsou dilataèní spáry
umo�òující odtok vody. Fixují se
napevno k jejich bokùm. Vytváøí
spojovací prvky mezi dvìma kvìtníky.

PARAVÁNY
jsou urèeny jednak k zastínìní rostlin,
a také jako trelá� na popínavé
rostliny. K

Mohou tvoøit dìlící
stìny.

otví se napevno k zadní
stranì kvìtníkù.

PLECHOVÁ VLO�KA
IZOLAÈNÍ VRSTVA
DØEVÌNÝ OBAL - ÈERVENÝ CEDR
ODTOKOVÉ OTVORY
NO�IÈKY Z TVRDÉHO EXOTICKÉHO DØEVA

Výrobce:

kanceláø a showroom:
T TEM s.r.o.

O Aréna, Èeskomoravská 2345, 190 93 Praha 9
Tel.: +420 724 742 134                      totem@totem-international.com
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Distributor:

PØÍKLAD SESTAVY CEDAR GARDEN

POROVNÁNÍ KVALIT ÈERVENÉHO CEDRU
"Knotty" - sukatý

"Clear A" - èistý


