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CELOSVĚTOVĚ PRVNÍ ONLINE SHOP S JEDNOTLIVÝMI VYOBRAZENÍMI DÝH V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ  

Náš online shop nabízí nejen rozmanitost a kvalitu, ale i jedinečné možnosti na individuální a odborné posouzení kvality a krásy každého jednotlivého 
svazku dýhy přímo na monitoru!

VÝHODY VE ZKRATCE

 Víc jak 12 mil. m² dýh skladem
 Víc jak 190 druhů dýhy na výběr
 Přibližně 1,2 mil. fotek povrchových ploch dýh (přední a zadní strana) v nejvyšším rozlišení
 11 filtrů na přesné vymezení při vyhledávání dýhy

Veneer-World Platforma s rozsáhlou nabídkou. Přes různé 
možnosti, které nabízí menu můžeme oslovit 3 hlavní cílové sku-
piny. Za prvé jsou to osoby zabývající se dýhou & designem z 
oblasti interiérového designu (architekti, návrháři vnitřních prostor 
a plánovači výroby), za druhé jsou to výhradně firemní zákazníci 
nakupující přes internet a konečně náhodní zájemci, kteří chtějí 
koupit jednotlivé listy, respektive svazky, právě pro takové je 
zkoncipovaný shop pro privátní zákazníky.

Přístup k dýhám je povolený pouze registrovaným zákazníkům. Lo-
gin potřebný pro přihlášení se dá vyžádat přes funkci na úvodní 
stránce. Stálí zákazníci s přístupovým heslem do JAF Online-Shopu 
potřebují do Venner-World Shopu extra heslo. Heslo bude zákazníkovi 
doručené mailem v průběhu jedné hodiny od vyžádání přes stránku 
Veneer-World a zkontrolování zákaznického čísla. 

U nového zákazníka se musí zkontrolovat údaje o firmě, dále se založí 
jako nový zákazník, přidělí se mu nové zákaznické číslo a nakonec se 
přidělí login k přístupu do Veneer-world.

01 CÍLOVÉ SKUPINY 02 VSTUP DO ONLINE SHOPU PRO 
FIREMNÍ ZÁKAZNÍKY

KROK ZA KROKEM

1. CÍLOVÁ SKUPINA: 
ARCHITEKTI

kreativní a designová

2. CÍLOVÁ SKUPINA: 
REGISTROVANÍ ZÁKAZNÍCI

prodej, řemeslné-oborné firmy

Existuje několik možností pro vyhledávání dýh:

Do vyhledávacího políčka „druh dřeviny“ zadejte druhové pojme-
nování a nebo i běžné označení druhu dřeviny. I v případě, že bude 
zadané jméno anglické, repektive v mezinárodním označení, které se 
běžně používá při obchodování se dřevem, měli byste se dopraco-
vat žádaného výsledku. (V dalších nadstavbových verzích se počítá s 
využíváním různých jazyků.)

03 VYHLEDÁVÁNÍ

Kliknutím na odkaz „všechny dýhy najednou“, který se nachází 
pod políčkem vyhledávání, je možné vidět všechny druhy dýh, které 
jsou v naší nabídce i s vyobrazením. Kliknutím na obrázek či název 
dýhy, začne vyhledávání odpovídající dřeviny.  

Jako třetí možnost je k dispozici výběr předpřipravených skupin-
třídění dýh. Zde se dá vybrat jako kritérium na vyhledávání například 
geografický výskyt, rozdělení podle barevného tónu, charakteru a další 
filtry. V případě, že si jako kritérium na vyhledávání vyberete geogra-
fický výskyt, se dá vybrat další třídění podle kontinentů a v náhledu 
uvidíte dýhy patřící do této skupiny. Prvotní náhled se skládá vždy z 
pěti dýh. Pokud do této skupiny patří i další dřeviny, posouváte se 
oranžovou šipkou. Po spuštění vyhledávání se ukážou odpovídající 
dýhy v náhledu. Pro další vyhledávání jiného druhu dýhy, slouží políčko 
na vyhledávání „opět k dispozici“. Po zadání dalšího druhu dýhy začne 
vyhledávání stlačením tlačítka ENTER a nebo kliknutím na symbol lupy.
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Jako skladový sortiment je vedené nespočetné množství druhů dýh. Aby bylo vyhledávání pokud 
možno co nejrychlejší, je listina seřazena podle předepsaných kritérií na třídění. 

K dispozici je dělení podle plochy (vzestupně anebo sestupně), tloušťky (vzestupně anebo sestupně) 
a čísla palety (vzestupně). Zobrazení je v pořadí odpovídajícím výběru zadaného třídění z menu.

Aby se dal výsledek přesněji ohraničit, 
může být použito až 11 filtrů. Vyberte si 

jeden či více filtrů a odstartujte touto akcí seřazení dýh. Na rychlé zas-
tavení filtrování stačí, když kliknete na příslušné ikony.

Chcete-li filtr rychle zrušit, klikněte na toto 
aktivní okno. Při hledání nové dřeviny 

bude filtr automaticky znovu deaktivován.

Ikony jsou k dispozici jak při náhledu 
kmenů, tak i při náhledu jednotlivých 

svazků. Po kliknutí se zobrazí konsignace kmenu (počet listů, dé-
lka, tloušťka, plocha, certifikáty) v PDF formátě.

Také při zobrazení kmenů a svazků 
během vyhledávání je k dispozici tato 

akční ikona. Po kliknutí na ikonu je zaslaná informace do Cen-
trály dýh v Aupointu. Zaslaná informace obsahuje všechny údaje 
o zákazníkovi a jeho poptávce,  tak aby mohla být poptávka co 
nejrychleji zpracována.

S touto akcí je zobrazená zadní 
strana odpovídající dýhy.

Zde se vrátíte z náhledu svazků 
do základního náhledu.

V náhledu svazků se dá velmi 
jednoduše měnit mezi náhledy 
jednotlivých svazků z jednoho 
kmenu.

S touto akcí se dostanete k 
přehledu všech dostupných 
dýh.

Aby se dala lépe ohraničit obrovská nabídka dýh, 
je k dispozici 11 hlavních filtrů. V základním náhle-
du na začátku jsou nejdůležitější filtry - druh pro-
deje, skupina délek, struktura, kvalita a vlastnosti. 
Pro ty, kteří potřebují ještě další specifikace, se 
zobrazí kliknutím na možnost „ukázat další kritéria 
filtrování“ všechny dostupné filtry. Při základních 
způsobech prodeje (kmen, výběr anebo volné 

svazky), je možné omezit tloušťku, skupinu délek, strukturu, kvalitu, vlastnosti, požadavek minimálního množství i výběr podle přesné délky a šířky. 
Také existuje možnost vyhledávat certifikované dýhy (například FSC).

POZOR: Zobrazené budou jen ty možnosti filtrování, které jsou k dispozici pro určitou dřevinu. Jsou-li například k požadované dřevině na skladě 
pouze tloušťky 0,56 mm a 0,90 mm zobrazí se pouze tyto.

05 TŘÍDĚNÍ

06 AKCE 07 NAVIGACE

04 FILTROVÁNÍ

K DÝZE VAŠICH SNŮ

LISTINA ROZM ĚRŮ 12

POPTÁVAT

ZRUŠIT FILTR

OTOČIT NÁHLED

‹ PŘEDCHÁZEJÍCÍ SVAZEK

‹‹

VÝSLEDKY VYHLEDÁVÁNÍ

‹NÁSLEDUJÍCÍ SVAZEK

‹

PŘEHLED KMENŮ

FILTR SPUSTIT
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JAF Holz spol. s r.o., CZ-682 01 Vyškov, Průmyslová 717 / 8g
T: +420/517/325 811, F: +420/517/325 852, vyskov@jafholz.cz

JAF Holz spol. s r.o., CZ-250 01 Brandýs n/Labem, Průmyslová 1893
T: +420/326/901 000, F: +420/326/901 009, brandys@jafholz.cz  

JAF Holz spol. s r.o., CZ-258 01 Vlašim, Domašín 275
T: +420/317/842 486, F: +420/317/846 517, domasin@jafholz.cz 

JAF Holz spol. s r.o., CZ-337 01 Rokycany, Nové Město 1123
T: +420/371/722 251, F: +420/371/722 577, rokycany@jafholz.cz 

JAF Holz spol. s r.o., CZ-560 02 Česká Třebová, Semanínská 2097 
T: +420/465 519 810, F: +420/465 519 819, ceska.trebova@jafholz.cz 

JAF Holz spol. s r.o., CZ-725 26 Ostrava - Krásné pole, Družební 702
T: +420/596/940 880, F: +420/596/940 889, ostrava@jafholz.cz 

JAF Holz spol. s r.o., CZ-389 01 Vodňany, Číčenická 1282 
T: +420/383/355 511, F: +420/383/355 555, vodnany@jafholz.cz 

Po zadání druhu dřeviny a odstartování vyhledávání se zobrazí výs-
ledky vyhledávání. Zobrazených bude prvních 30 druhů dýh. Všechny 
ostatní se dají vybrat přes číslování stránek. Abyste se dostali k dalšímu 
kroku zobrazení svazků dýh, je tu možnost kliknout na kmen a přejít k 
přehledu svazků.

Kliknutím na ikonu „poznámka“ bude provedena odpovídající poptávka.  
Cenovou nabídku pak zájemci obdrží e-mailem v co nejkratším 
možném termínu.

Při náhledu kmenů je ukázaná přední strana všech svazků. S 
funkcí „otočit náhled“ můžete posoudit i rubovou stranu. Kliknutím na 
jednotlivý svazek změníte náhled svazku na detailní a tak dosáhnete 
nejvyššího stupně zobrazení.

Náhled svazků ve scanech (fotografiích) ve vysokém rozlišení 
umožňuje detailní posouzení povrchu dýhy. Zároveň je možno posoudit 
i zadní stranu svazku. Na seřazení všech svazků z jednoho kmene za 
sebou stačí, když kliknete na ikonu „na následující svazek“. Na zobra-
zení nabídky všech dýh použijte ikonu na „srolování“ na pravé straně 
monitoru nebo „touchscreen“ na tabletu spolu s táhnutím prstem 
směrem dolů.
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