
 
PRAGUE CASKETS s.r.o. 
Provozovna: 
Zbudov 8 
561 82 Klášterec nad Orlicí 
IČ: 061 98 066 
DIČ: CZ06198066 
www.praguecaskets.cz 

Jsme nově se etablující společnost v oboru zpracování řeziva. 

Poptáváme stabilní a spolehlivé odběratele, se  zásady “zdravého” obchodování, 
kdy ideálně obě strany naplní podnikatelský záměr a budou zárukou trvalé spolupráce. 

Jsme flexibilní a připraveni: 

* Investovat do inovací a nových výrobních technologií. 
* Naslouchat,  individuálně  podporovat prostředí pro vznik nových nápadů. 
* Nekopírovat jen běžně dostupné výrobky.   
* Společně získat nové zákazníky . 

Používáme tyto výrobní technologie: 

● Sušárny značky Katres-  4x 100m3                                                                           
individální  konfigurace programů nutná ke kvalitnímu vysušení každého druhu dřeva   
velmi přesné sondy = garance kvality sušení 8-10%  vlhkosti 

● Kmenová pásová pila zn.Pilous H 100 hydraulika 

● 6ti ramenný turniketový lis zn.Lisy Dvořák na maximální formát 1200x3000m  

● Formátujeme na přání zákazníka strojem zn. HOMAG - na základě naprogramování 

● Válcová širokopásová bruska 1300 mm , brusný papír zrnitosti P60, P80 
● spárovka broušená 

  

Dovoluji si Vás požádat o návrh termínu setkání,  k posouzení potenciálu 
navázání spolupráce.       
Věřím, že naše nabídka se stane dobrým základem obchodního vztahu mezi námi. 

Předem děkuji za Vaši odezvu a návrh termínu setkání. 

Renata Váchová 
Manažer Nákupu a prodeje /Sales Purchase Manager 
PRAGUE CASKETS s.r.o. 
Tel.: +420 602 841 942 

http://www.praguecaskets.cz/


Co nabízíme 

Průběžná spárovka   
Smrk, Dub, Modřín    (cink , nastavování nenabízíme) 
Kvalita A, B, C (A - jednostranně čistá bez suku, B - oboustranný suk, C - větší suky, smoláky) 
Tloušťka 8 - 45 mm, šíře lamely 48 mm, šíře desky až 1200 mm, v délce až 3000 mm 

* Smrk AA - 15.000,-/m3, 
* Smrk BC suk - 12.900,-/m3 
* Dub  AA - 43.800,-/m3  
(20×630×2500 - 1.379,70 Kč/1ks, 40×630×2500 - 2.759,40 Kč/1ks) 
* Dub  AB                            
(20×630×2500 - 8 ks - 1.064,70 Kč/1ks, 40×630×2500 - 4 ks - 2.129,40 Kč/1ks) 
* Dub BC - 33.800,-/m3 
* Modřín AA  - 18.000,-/m3, Modřín BC - 16.900,-/m3 

Aktuální měsíční kapacita 100m3. 

Truhlářské řezivo  
Parametry: 
Tloušťka 28 - 52 mm, sušené 8-10% neohraněné 
Délky 2m, 3m, 4m. Šíře mezi zejdami vrchem a prostředek min. 180 mm 

* Smrk, BOR - AA   - 7.900,-/m3  * Smrk, BOR - BC  - 6.900,-/m3 
* Dub AA  - 25.000,-/m3                               Dub BC - 23.000,-/m3 
*

Podlahy z masivu  
Broušené P80 zrnitost. Bez vrchního laku. 

* Smrk rustikal (suk) 18×180×2000 mm - 281,-/m2 
* Dub rustikal 18×180×2000 mm - 636,-/m2 
* Modřín rustikal 18×180×2000 mm - 327,-/m2 
     
Uvedené ceny jsou bez DPH a dopravy z Klášterce nad Orlicí. (Ceny k jednání s ohledem na odebra-
né množství.) 

Výroba rakví  
Dle zadání (na trhu EU jsme zavedeným dodavatelem). 
                                    

  Doplňkové služby  
* Pořez kulatiny     * Sušení řeziva


