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JAF HOLZ
Rodinné domy Ledňáček

Dřevo je náš svět. Servis také.

JAF HOLZ  je jedním z největších obchodníků se dřevem a dřevěnými materiály v České republice. A ne neúspěšným. Protože extrém-
ně vysoké nároky na kvalitu neklademe pouze na naše výrobky, ale také na náš servis pro zákazníky. 
Vy řeknete „co“ a „kdy“ - a my dodáme. Od nás však neobdržíte pouze zboží. Protože k našemu „balíčku naprosté spokojenosti“ patří 
jednoznačně víc: nikoli pouhá obchodní jednání, ale i konzultace s odborníky. Logistika a skladování se vzorkováním. Protože my jsme 
spokojeni až tehdy, když jste spokojeni Vy.

Přijďte si na naši vzorkovnu ve Vodňanech
vybrat dveře a podlahy pro váš dům.

VZORKOVNA VODŇANY

www.jafholz.cz

Otvírací doba: Po–Pá   7.00–16.00 hod.

Adresa provozovny: Číčenická 1282, 389 01 Vodňany

Kontaktní osoba: Tomáš Houska 
telefon: +420 383 355 516 | mobil: +420 603 192 910
mail: Tomas.Houska@jafholz.cz

Doporučujeme si sjednat schůzku předem, 
abychom se Vám mohli plně věnovat. 
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1106 Nerez
Klika má certifikaci na třídu zátěže 3.

Dveřní kování - klika

Dveře EUROWOOD - LADA 

PLNÉ
LA101 | dekor: Šedá příčná | CPL

PROSKLENÉ
LA105 | dekor: Šedá příčná | CPL | 3/3 sklo

V4 Laminátová podlaha EUROWOOD

dekor: Dub pouštní 4692 ER
rozměr: 8 × 1 380 × 193 mm

Soklová lišta

materiál: MDF
lišta 512: 40 mm
rozměr: 18 × 2 600 × 40 mm

Vhodné pro podlahové topení
(ne elektrické)

Požární odolnost Cfl-S1
(Cfl-index šíření plamene 50-100;
S1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)

Snadno se čistí a je odolná Vhodné pro židle s kolečky, typ role W

Odolné proti chemikáliím a skvrnám

Odolnost vůči hořící cigaretě

Zátěžová třída 32 - Doporučeno  
pro použití do obytných i komerčních 
prostor se střední intenzitou zátěže.

Plovoucí pokládka bez lepidla

Standardní dodávka dveří a podlah. 
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Dub pouštní 4692 ER
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www.jafholz.cz/konfiguratordveri

S JAF Konfigurátorem dveří si můžete zcela nezávazně, sami, krok za krokem 

navrhnout ideální řešení Vašich dveří včetně zárubní, kování a dalšího příslušenství. 

V konfigurátoru, který je Vám k dispozici NONSTOP, najdete nepřeberné množství 

typů, modelů a dekorů. Během výběru dveří je možné měnit všechny vybrané 

parametry - cenu vidíte vždy aktuální, stejně jako barevné náhledy. Sestavu, kterou 

máte připravenou, pak zašlete přímo našim odborníkům nebo si ji jednoduše uložíte.

Konfigurátor
dveří

Typ

Řada

Model

Výplň

Provedení

Šíře

Zárubně

Příslušenství

Povrchová úprava


