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. DÝHY KLASICKÉ

. DÝHY Z ČELNÍHO DŘEVA

. DÝHOVÉ SESAZENKY

. SESAZENKY PODLEPENÉ FLIESEM

. EUROVENEER FINELINE

. EUROVENEER STONE

. TABU-TINTI

VAŠE VÝHODY
. úspora času, místo dýhy koupíte již hotové 
 sesazenky k dalšímu použití
. minimalizace nákladů díky optimálnímu výběru  
 dýhy z našeho skladu
. nejlepší kvalita díky odbornému personálu  
 a nejmodernějšímu zařízení

EUROVENEER FINELINE (imitace přírodních dřevin)
Pod naší obchodní značkou Euroveneer Vám nabízíme výběr z více než 40-ti nejžádanějších dekorů imitací dřevin. 
Výhody těchto dýh jsou především ve stálosti struktury a barvy i ve velkých množstvích, velké formáty (ve většině 
případů není nutno sesazovat). Nižší cena u imitací drahých exotických dřevin.  

DÝHOVÉ SESAZENKY
Jedná se o spojení jednotlivých listů dýhy do požadovaného rozměru a kvality. Dýhové sesazenky se používají 
ve výrobě nábytku, dveří, dýhových desek, podlahových a stropních dílců, obložení atd.

SESAZENKY PODLEPENÉ FLIESEM
V naší výrobě dýh v rumunském Brašově máme k dispozici výrobu sesazenek a technologii na podlepení celých 
formátů sesazenek tkaninou-fliesem různých barev a gramáže. Využívá se především u rustikálních dřevin smrku 
či dubu s otevřenými vadami či dýh ze starého dřeva.
Standardně nabízíme formáty 2830 x 1050 mm / 1050 x 2830 mm v tloušťkách 0,9 a 1,4 mm.

DÝHY Z ČELNÍHO DŘEVA
Dostupné v různých dřevinách a průměrech dle velikosti a stáří kmene, vhodné k imitacím např. mohutných 
masivních stolových desek, či jinému designovému nábytku.

TLOUŠŤKY DÝH
. tenké dýhy (tl. 0,6 mm) tuzemských i zámořských dřevin
. dýhy jehličnatých dřevin (tl. 0,7 – 0,9 mm)
. silné dýhy (tl. 0,7 – 2,5 mm)

Díky perfektnímu sesazení technologií lepené spáry je zabráněno pronikání vlhkosti do spár, k propadání povrchové 
úpravy do spáry a nedochází k prosvítání tavného vlákna jako u původní technologie sesazování tavným vláknem.

DÝHY KLASICKÉ
Z kmenů dřevin se speciální technologií krájením či loupáním vyrobí dřevěné listy, nejčastěji v tloušťce 0,6 mm. 
Nepatrnou tloušťkou listů dýhy je tak možné z jednoho kmene vyrobit až několik set m2 identického přírodního 
materiálu, ze kterého lze řešit kompletní vybavení i velkých interiérů.
Dýha dodá obyčejnému nábytku originální a neopakovatelný vzhled.



. ZPRACOVÁNÍ DÝH

PŘÍČNÝ STŘIH 
s příčnými nůžkami 
zastřihneme dýhu na délku

PODÉLNÝ STŘIH 
s podélnými nůžkami bude dýhy 
zastřižena na šířku a případně 
bude vystřižena část dýhy.

OŘÍZNUTÍ NA PILE S FRÉZKOU 
silné dýhy (tloušťky 0,9 – 2,5 mm)  
upravujeme pro sesazení  
na kotoučové pile s frézkou

SESAZENÍ NA LEPENOU SPÁRU 
těsné sesazení dýhy, snadnější 
lakování, broušení

EUROVENEER STONE
Skutečná kamenná dýhy ze štípaných břidlic - tato kolekce obsahuje 12 druhů. Aplikovat lze na nábytek, vnitřní 
vybavení, auta, lodě, výstavy, rámy obrazů. Fantazii se meze nekladou. Je to první kámen pro opracování truhlářem.

TABU-TINTI (barevná přírodní dýha)
Barvením přírodních dýh Vám můžeme nabídnout více než 400 barevných kombinací a zároveň přírodní krásu dýhy. 
Dýha je speciálním způsobem probarvena v celé své tloušťce, díky čemu s ní můžeme pracovat tak, jak je u přírodní 
dýhy obvyklé (včetně broušení a lakování). Výhody: stejnobarevnost i při použití více kmenů dýhy na jednu zakázku, 
obarveny mohou být všechny dýhy - široký výběr barev a netradiční barvy přírodní dýhy.



. VÝROBA A PRODEJ DÝH PRO VŠECHNY ÚČELY
Dýhy z evropských dřevin pro Vás vyrábíme ve vlastním závodě v Brašově (Rumunsko).

PROCES VÝROBY DÝH
. nákup suroviny . skladování . odkornění, odstranění kořenových náběhů . rozříznutí na dýhárenské výřezy 
. paření výřezů . očištění výřezů . krájení výřezů . sušení listů dýhy . lisování svazků dýh . zastřižení svazků 
. třídění dýhy . skladování . prodej zákazníkovi 

Dýhárenská kulatina Skladování Odkornění

Paření dýhárenských výřezů Krájení dýhy Čerstvě nakrájené dýhové listy

Sušení listů dýhy Lisování svazků dýh

www.jafholz.cz
www.jafholz.sk
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VYŠKOV 682 01, Pustiměřská 717/9  GPS: 49.295266, 17.006198
T: +420 517 325 811, F: +420 517 325 852, E: vyskov@jafholz.cz

BRANDÝS n/L. 250 01, Průmyslová 1893  GPS: 50.176212, 14.664011
T: +420 326 901 000, F: +420 326 901 009, E: brandys@jafholz.cz

VLAŠIM 258 01, Domašín 275  GPS: 49.713640, 14.867136
T: +420 317 842 486, F: +420 317 846 517, E: domasin@jafholz.cz

ROKYCANY - Nové Město 337 01, U Bílé haldy 1123 GPS: 49.732615, 13.605577
T: +420 371 722 251, F: +420 371 722 577, E: rokycany@jafholz.cz

ČESKÁ TŘEBOVÁ 560 02, Semanínská 2097  GPS: 49.884276, 16.447580  
T: +420 465 519 810, E: ceska.trebova@jafholz.cz

OSTRAVA - Krásné Pole 725 26, Družební 702  GPS: 49.856485, 18.125846
T: +420 596 940 880, F: +420 596 940 889, E: ostrava@jafholz.cz

VODŇANY 389 01, Číčenická 1282  GPS: 49.148279, 14.193026
T: +420 383 355 511, F: +420 383 355 555, E: vodnany@jafholz.cz

ŠPAČINCE 919 51, Hospodárska 448  GPS: 48.435301, 17.613860
T: +421 33 592 51 11, F: +421 33 557 34 19, E: trnava@jafholz.sk

ŽILINA 010 01, Kamenná 1  GPS: 49.204248, 18.731900
T: +421 41 707 02 33, F: +421 41 707 02 11, E: zilina@jafholz.sk

LIČARTOVCE 082 03, Ličartovce 300  GPS: 48.871439, 21.251927
T: +421 51 746 46 11, F: +421 51 746 46 66, E: licartovce@jafholz.sk

SLIAČ 962 31, Sielnica 1100  GPS: 48.627587, 19.121214
T: +421 45 683 05 12, E: sielnica@jafholz.sk

JAF HOLZ Slovakia s. r. o.JAF HOLZ spol. s r. o.


