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VELMI  
ŽIVÉ

NOVINKA!
PODLAHY JOSKO Z PŘÍRODNÍHO  
DŘEVA OD SPOLEČNOSTI TRAPA

Čistě přírodní podlahy z masivního dřeva, 
pečlivě zpracované a zušlechtěné krysta-
lickým přírodním olejem – balzám pro 
smysly, které vypovídá o nejvyšší řeme-
slné kvalitě.

Naše přírodní dřevěné podlahy vyrábí 
rakouská manufaktura TRAPA specializu-
jící se na dřevěné podlahy s důrazem na 
komplexních ekologická kritéria: Dřevo 
pochází z udržitelně obhospodařovaných 
lesů střední Evropy. Úprava se provádí 
starými a osvědčenými postupy až do 
hloubky struktury dřeva. Dokonce i ener-
gii, která je k tomu zapotřebí, produkuje 
TRAPA z velké části sama.

Výsledkem této náročné výroby jsou neo-
byčejně krásné, odolné a trvanlivé pod-
lahy z přírodního dřeva, které splňují nej-
vyšší požadavky na jakost, odolnost 
a kulturu bydlení. Ideálním způsobem tak 
doplňují náš program oken a dveří – 
i pokud jde o vzhled: pro jedinečnou har-
monickou atmosféru spokojenosti.

Udělejte si čas a objevte nový svět spo-
lečnosti Josko: Okna, dveře a – od této 
chvíle – také podlahy.

JOSKO SMART MIX
Josko dělá výrobky pro lidi – a pro jejich 
obydlí. Propůjčují jim individuální charak-
ter a otevírají nové perspektivy: Dlouho-
době a prozíravě.

Kompletní paleta výrobků společnosti 
Josko se vzájemně doplňuje v designu, 
symetrii, barvě a materiálu a umožňuje 
harmonický vzhled oken, vchodových 
i interiérových dveří. To platí i pro nové 
přírodní dřevěné podlahy od společnosti 
Josko.

U přírodního produktu jako je dřevo se 
vyskytují odchylky v barvě, struktuře 
a sukovitosti. Tyto rozdíly jsou pro dřevo 
specifické a zcela přirozené, poukazují na 
pravost a přirozenost produktu.

Společnost Josko je jakožto poskytovatel 
kompletních řešení vaším kontaktním 
partnerem pro novostavby a rekon-
strukce. Značka Josko je synonymem 
špičkového designu s úspěchy v oblasti 
tepelných hodnot, technologie a kvality. 

Přesvědčte se sami o vysoké kvalitě pora-
denství, servisu a dodávek zajišťovaných 
našimi kompetentními partnery Josko.
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NEJLEPŠÍ PODLAHA,  
PEVNÝ ZÁKLAD.

Vážení přátelé přirozeného bydlení,

znáte ten inspirující pocit: Seznámíte se 
a ihned si připadáte, jakoby jste se znali 
odjakživa. Cítíte příjemnou blízkost 
a okamžité vzájemné pochopení 
a respekt. Dýcháte podnětnou atmo-
sféru, ve které roste vůle k čemusi 
novému, zvláštnímu, společnému. 

Toto můžete očekávat i od nás – zejména 
při pohledu na naše nové společné dílo. 
My? Josko & Trapa, dva úspěšné horno-
rakouské rodinné podniky, které sdílí tři 
základní priority:  
1.) Láska k řemeslnému umění. 
2.) Vyznávání kvality a krásy. 
3.) Šetrné nakládání s přírodními zdroji. 

Vzájemná shoda, ze které se vyvinulo 
partnerství s vizí: Okna, dveře a dřevěné 
podlahy nyní poprvé nově v kompletní 
a konzistentní nabídce. Od řeziva až po 
finální výrobek z nejlepších rakouských 
zdrojů – exkluzívní podlahy Josko z pří-
rodního dřeva od společnosti Trapa. 

V této publikaci naleznete veškeré pou-
tavé informace k tomuto tématu. Novou 
kvalitu podlah můžete vnímat všemi smy-
sly v centrech a studiích společnosti 
Josko.

S pozdravem,

Johann Scheuringer       Hermann Hörndler

MŮJ DOMOV. 
MOJE PODLAHA. 
MOJE PŘÍRODA.

Obraz: Trapa
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PŘIROZENÁ  
KULTURA BYDLENÍ  
VŠEMI SMYSLY

Tajemstvím podlahy z čistě přírodního 
dřeva je její přirozenost. Předává pří-
jemné teplo jako žádná jiná podlaha. Její 
přirozeně rostlá struktura dřeva jí propůj-
čuje jedinečnou trvanlivost. Zdá se, že 
každé prkno vypráví svůj vlastní příběh. 
V běhu času každým rokem zkrásňuje, 
získává vlastní neopakovatelný charakter 
a získává svou osobitost.

Vkročí-li člověk na takovouto podlahu 
z přírodního dřeva, cítí se okamžitě pří-
jemně a doma. Zastaví se, vydechne 
a nechá se prostoupit blaženým pocitem 
pohody. Podlaha z přírodního dřeva se 
nežně dotýká smyslů, její elastická vydat-
nost působí plnou silou a půvabem. Čím 
déle se sní člověk sžívá, tím srozumitel-
nější je její jednoduchost a nenáročnost.

Podlaha, okna a dveře jako jednotný 
estetický zážitek V zásadě je lhostejné, 
do jakého kontextu se podlaha z přírod-
ního dřeva položí: Hodí se do každého 
prostředí. Zhodnotí je a každému stylu 
dodá na soudržnosti a charakteru. Pod-
laha z přírodního dřeva není jen pouhou 
podlahou, ale zejména nosným a tvoři-
vým prvkem prostoru.

Zde je podpořena okny a dveřmi od spo-
lečnosti Josko ze stejného dřeva a ve stej-
ném barevném odstínu – nebo v ele-
gantně sladěné kombinaci, ve které okna 
a dveře vstupují do podnětného a harmo-
nického dialogu s podlahou. Nechte se 
inspirovat a kombinujte podle svého 
vlastního vkusu – vámi zvolený partner 
společnosti Josko vás ochotně podpoří. 

KAŽDÉ PRKNO JE UNIKÁTEM
Dřevo je přirozeně rostlou surovinou a je 
nositelem individuality svého stromu. Tu 
je textura hustší, tu řidší, někdy se ele-
gantně klene kolem sukovitého místa, 
jindy se zcela ztrácí. V reakci na dopada-
jící světlo září povrch v proměnlivém 
barevném tónu. Žádný stavební materiál 
nevykazuje takovou životnost a přiroze-
nost jako dřevo. Tím více, pokud použité 
prvky pocházejí ze stejného stromu. 
Dřevo je velmi jedinečné, teplé a pře-
krásné – každou z našich dřevěných pod-
lah činí skutečným unikátem s mimořád-
ným příběhem a vlastním charakterem.

OSOBNÍ PORADENSTVÍ
Přejeďte rukou po povrchu dřeva, pociťte 
jeho jemnou strukturu a užívejte si 
pohledu na texturu: Naše podlahy z pří-
rodního dřeva jsou k dostání pouze 
u vybraných partnerů Josko a máme 
k tomu dobrý důvod. Zde získáte opti-
mální poradenství ke druhům, třídě 
a povrchům dřev, zde si vyberete barevný 
odstín, jakož i vhodné soklové lišty, okna 
a dveře. Záleží nám na tom, abyste si pří-
rodní dřevěnou podlahu, která se vám 
bude nejlépe hodit, vybrali osobně. Ani 
ty nejlepší fotografie totiž nemohou 
přesně vystihnout charakter a vnitřní 
krásu podlahy z přírodního dřeva.

ODBORNĚ POLOŽENO  
ŘEMESLNÁ KVALITA
Vysoká řemeslná kvalita výroby našich 
přírodních dřevěných podlah předpokládá 
vysokou kvalitu montáže. Pouze odborná 
pokládka s odborně a pečlivě první údrž-
bou, kterou provádějí speciálně vyškolení 
podlaháři, vám zaručí bezvadnou přírodní 
dřevěnou podlahu, která vás bude 
okouzlovat řadu let.  

DOBŘE ŽÍT.  
HEZKY BYDLET.  
UVOLNĚNĚ  
SI UŽÍVAT.
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PODLAHY Z PŘÍRODNÍHO DŘEVA S CHARAKTEREM

Dřevo je jednou z nejkrásnějších přírod-
ních surovin, které máme k dispozici. 
A jednou z nejtrvanlivějších. Pro vše, co 
se vyrábí z takovéhoto nádherného pří-
rodního materiálu, platí, že je třeba 
dostát kvalitě, která v něm tkví už „od 
přírody“. 

Touto myšlenkou se řídí podlahy Josko 
z přírodního dřeva. Dlouhodobé potěšení 
může zajistit pouze nejvyšší kvalita dřeva, 
výroby, ošetření a pokládky. K tomu je 
zapotřebí mnoho zkušeností, manuální 
práce a dobré oko. Ale bohatě se to 
vyplatí. Výsledkem je totiž skutečná 
řemeslně zhotovená kvalitní práce, která 
prozrazuje velkou lásku k detailu a uka-
zuje, co v ní tkví: čirá, zušlechtěná 
příroda. 

Naše přírodní dřevěné podlahy předsta-
vují více než jen krásnou podlahovou kry-
tinu přírodního původu – jsou základem 
dobrého života. A to má své důvody.

ČISTĚ PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÁ PODLAHA 
Přírodní dřevěné podlahy od společnosti 
Josko se vyrábějí skrz naskrz z masivního 
dřeva. Dřevo se přitom neošetřuje pouze 
na povrchu, ale hluboko ve struktuře 
buněk a pórů: zčásti teplem a tlakem, 
zčásti louhem, a to dle požadovaného 
odstínu. Nakonec následuje ošetření spe-
ciálním přírodním olejem, tak jako kdysi 
dávno u vikingských lodí. Díky tomuto 
hloubkovému čistě přírodnímu ošetření 
jsou naše přírodní dřevěné podlahy 
mimořádně trvanlivé a odolné.

DŘEVO Z EVROPSKÝCH LESŮ
řevo pro naše přírodní dřevěné podlahy 
pochází výhradně z udržitelně a odpovědně 
obhospodařovaných lesů v Rakousku, 
Německu, Francii a Itálii, které jsou certifi-
kovány  systémem PEFC..  
Také přepravní trasy jsou proto krátké.

BLÍZKÉ PŘÍRODĚ A šetrné k životnímu 
prostředí
Čistě přírodní dřevěná podlaha z rostlého 
dřeva je ekologická, trvanlivá a šetrná 
vůči zdrojům – a je 100% kompostova-
telná. I při výrobě dbá manufaktura 
TRAPA na šetrné a plně odpovědné 
nakládání se zdroji: 80 % potřebné ener-
gie se vyrábí spalováním zbytků dřeva 
a přebytečná energie se dodává do sou-
sedních obcí.

RAKOUSKÁ KVALITA
Naše přírodní dřevěné podlahy se kom-
pletně vyrábí v korutanském závodě 
TRAPA v St. Veit an der Glan, od řeziva 
až po finální výrobek připravený 
k pokládce. Všechny povrchové vrstvy se 
zde třídí ručně s pečlivostí tak, aby byl 
umožněn co nejharmoničtější celkový 
vzhled. Svůj definitivní charakter pak pří-
rodní dřevěné podlahy získávají nároč-
ným zušlechťováním.

ZARUČENĚ  
BEZ PNUTÍ A PRUŽNÉ
Než dojde ke zpracování našeho dřeva, 
suší se několik měsíců na vzduchu. Poté 
se mírně dosuší v komorové sušárně, ter-
mokompresně se ošetří a až úplně na 
konec se – se zbytkovou vlhkostí dřeva 7 
% – zpracovává na krycí, středové 
a spodní vrstvy. Díky tomuto mimořádně 
náročnému sušení zůstávají naše přírodní 
dřevěné podlahy dokonce i za obtížných 
klimatických podmínek absolutně bez 
pnutí ajsou elastické – a to i při použití 
podlahového vytápění.

ROZHODOVÁNÍ 
S PROZÍRAVOSTÍ

Obraz: Trapa
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MAXIMÁLNÍ TVAROVÁ  
STÁLOST DÍKY PROMYŠLENÉMU  
ZPRACOVÁNÍ 
 
Naše přírodní dřevěné podlahy vykazují 
extrémní tvarovou stálost. To zajišťuje 
středová vrstva z nastojato orientovaných 
letokruhů a suchý řez krycích a spodních 
vrstev, při kterém jsou řezné plochy nato-
lik přesné, že se nemusí hoblovat ani 
brousit a umožňují optimální lepení. 
Výsledkem jsou přírodní dřevěné podlahy 
s enormní mechanickou pevností.

TRVALE PŘIROZENÉ  
BAREVNÉ ODSTÍNY DÍKY  
TERMOKOMPRESNÍMU OŠETŘENÍ
 
Na rozdíl od rozšířeného nakuřování 
čpavkem se dřevo z bažinného a suro-
vého dubu pro naše přírodní dřevěné 
podlahy ošetřuje pouze pečlivě vyváže-
ným působením tepla a tlaku až do zka-
ramelizování cukru v buňkách dřeva. 
Dřevo tak zcela přirozeným způsobem 
vyvine zevnitř své typické zemité, kávové 
a kakaové tóny s trvalým zbarvením hlu-
boko ve struktuře dřeva.

HLOUBKOVÉ OŠETŘENÍ,  
KTERÉ AKTIVUJE BARVU:  
NEDOCHÁZÍ KE ŽLOUTNUTÍ DŘEVA
 
Trvalou hloubku zbarvení umožňuje tra-
diční ošetření louhem, které u některých 
našich podlah z přírodního dřeva 
nechává přírodním a ekologickým způso-
bem reagovat určité složky obsažené ve 
dřevě, tj. pryskyřice a taniny, se speciál-
ním louhem. Tímto procesem vznikají 
uvnitř dřeva hloubkové, trvanlivě stabilní 
barevné tóny, u kterých nedochází ke 
žloutnutí ani k opotřebení.

SKUTEČNÝ PŘÍRODNÍ PRODUKT:  
DÝCHAJÍCÍ MÍSTO  
UZAVŘENÉHO 
 
Naše přírodní dřevěné podlahy neobsa-
hují laky ani vosky a nejsou uzavřené. 
Zůstávají tak difúzně otevřené, tj. „pro-
dyšné" a regulují klima v místnosti tím, 
že vysávají a opět navrací vzduchu vlh-
kost.a přesto jsou extrémně trvanlivé 
a odolné proti vodě a znečištění. Tím si 
uchovávají znamenité vlastnosti dřeva: 
živost, teplo a útulnost.

KROČEJOVÁ NEPRŮZVUČNOST  
DÍKY SPECIÁLNÍMU  
LEPIDLU  
 
Pokládku našich přírodních dřevěných 
podlah odborně provádějí špičkoví řeme-
slníci pomocí speciálně vyvinutého lepi-
dla bez podílu rozpouštědel. To umož-
ňuje čisté a přesné spoje o minimální 
tloušťce až 0 mm k jiným podlahovým 
materiálům a zlepšení kročejového hluku 
o 14 dB – bez dodatečných izolačních 
materiálů.

BEZ VYLAMUJÍCÍCH SE  
SUKOVITÝCH MÍST  
DÍKY NÁROČNÉ RUČNÍ PRÁCI 
 
Některé z našich přírodních dřevěných 
podlah jsou záměrně sukovité nebo je 
záměrně zachováno neuspořádané roz-
místění suků, i když to vyžaduje výrazně 
více ruční práce. Aby se zabránilo vyla-
mování sukovitých míst, je každý suk 
náročnou ruční prací zbaven volných vlá-
ken a zalisován vysokým tlakem. Každé 
jednotlivé sukovité místo tak zůstává 
trvale krásné.

PRECIZNÍ A PŘESNĚ SLÍCOVANÁ  
NAPOJENÍ DÍKY SPECIÁLNÍM  
SPOJŮM 

Aby byl povrch podlahy po zušlechtění 
dokonale rovný, jsou naše přírodní dře-
věné podlahy opatřeny v oblasti středové 
vrstvy velmi přesně vyfrézovanou dráž-
kou a perem. Aby bylo možné garanto-
vat maximální stabilitu i na čelních plo-
chách, používají se zde speciální duplexní 
spojení ze sklížených vrstev dřeva.

ZUŠLECHTĚNO KRYSTALICKÝM PŘÍ-
RODNÍM OLEJEM: DLOUHODOBĚ 
CHRÁNÍ PŘED OPOTŘEBENÍM 

Extrémně vysoká odolnost a pevnost 
proti oděru u našich podlah z přírodního 
dřeva je výsledek intenzivního hloubko-
vého ošetření krystalickým přírodním ole-
jem. Tento hodnotný olej proniká až do 
vnitřní struktury dřeva, krystalizuje s dře-
věnými póry, tam ztvrdne a dlouhodobě 
tak chrání podlahy před opotřebením. 
Navíc jim to dodává příjemně hebký 
povrch, jsou odolné proti uklouznutí 
a odolné proti vodě a znečištění.

KVALITA, 
KTEROU 
ČLOVĚK 
VIDÍ A CÍTÍ.
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PŘÍNOSY  
V PRAXI

LÉTA  
PLYNOU.  
KVALITA 
ZŮSTÁVÁ.

VYTVOŘENO PRO GENERACE 
Dlouhodobá, odolná a nadčasová – 
investice pro život

PŘÍJEMNĚ SNADNÁ ÚDRŽBA  
Bez obrušování – vysátí a setření za vlhka 
plně postačuje 

HARMONICKY  
SLADĚNÁ
Harmonicky sladěna s našimi okny 
a dveřmi, s vhodnou obrubou u stěn, 
schodů a stupňů 

ODOLNÁ PROTI KLIMATICKÝM 
VLIVŮM A TVAROVĚ STÁLÁ 
Ideální pro podlahové vytápění a – 
v případě prken Premium – i pro 
kontrolovanou ventilaci obytného 
prostoru 

PŘIROZENÝ  
POCIT  
Z BYDLENÍ  
Vyzařuje teplo a útulnost, je živoucí 
a v harmonii s přírodou – dobrodiní pro 
smysly

ZDRAVÁ Z HLEDISKA EKOLOGICKÉHO 
STAVITELSTVÍ 
Neobsahuje laky a škodlivé látky, je 
ošetřena čistě na přírodní bázi a proto je 
příjemně difúzně otevřená – pro zdravé 
klima v místnosti

IDEÁLNÍ PRO ALERGIKY  
Nešpinivá, hygienická, bez 
elektrostatického náboje a se snadným 
čištěním – nejlepší volba pro alergie na 
domácí prach

ČISTÉ SVĚDOMÍ  Regionální kvalitní 
produkt z udržitelně obhospodařovaných 
lesů, který lze i po mnoha generacích 
stále ještě 100% kompostovat

Obraz: Trapa
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NOVÉ PODLAHY JOSKO  
Z PŘÍRODNÍHO DŘEVA         OD SPOLEČNOSTI TRAPA

Zažijte novou kvalitu bydlení: v přírod-
ních dřevěných podlahách Josko nejvyšší 
kvality, které jsou vyrobeny podle ekolo-
gických principů, pasují k našim oknům 
a dveřím a jsou vybaveny obrubami stěn 
a schodů ze stejného materiálu. 

ČTYŘI DRUHY DŘEVA
Dub: nezdolná klasika
Bažinný dub: s rafinovanými variacemi barev
Surový dub: tmavý vzhled, elegantní dojem
Modřín: světle louhovaný, s drobnými suky 

1

10 BAREVNÝCH TÓNŮ
od klasických/tradičních až po 
moderní a elegantní 
4 barevné tóny jsou vytvořeny přímo  
pro společnost Josko  
Sortiment výrobků 

4

3 TŘÍDY
Provedení: klidné
Provedení: sukovité
Provedení: neuspořádané   
   rozmístění suků

2

3 KOLEKCE
Prkno Klassik: nadčasové, robustní & 
cenově výhodné
Prkno Premium: pro maximální nároky 
Prkno Storico: v živém starobylém 
provedení 

3

V NAPROSTÉ HARMONII 
Čtyři z barevných odstínů odpovídají stej-
nojmenným odstínům barev u oken, 
vchodových a interiérových dveří od spo-
lečnosti Josko: N07 nature, N08 beach, 
N09 white heaven a N13 pearl grey. 
Barvy beach a pearl grey jsou k dostání 
výhradně u společnosti Josko. 

Upozorňujeme: Variace ve struktuře 
nebo odstínu barvy jsou v rámci jedné 
dřeviny a barvy zcela přirozené. Dřevo je 
rostlým přírodním produktem – každé 
prkno je unikát.

Mimochodem: I další barevné odstíny 
lze velmi dobře kombinovat s mnoha 
okny a dveřmi od společnosti Josko! 
Další informace naleznete na straně 30.
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KLASICKÁ PALUBKA. 
NADČASOVÁ.  
ROBUSTNÍ A CENOVĚ 
PŘIMĚŘENÁ.

KLASSIK
PRKNO 
Kvalitní dřevo, pečlivě zpracované: Struk-
tura tří vrstev bez pnutí garantuje maxi-
mální tvarovou stálost – to je důležité 
v případě silně kolísající vzdušné vlhkosti, 
suchého vzduchu v místnosti a podlaho-
vého vytápění.

Díky omezení na jednu délku a jednu 
šířku je prkno Klassik obzvláště cenově 
výhodné. Povrchy jsou stejné jako 
u kolekce Premium. Protože „klasicky“ 
znamená: v typickém provedení, doko-
nalé a nadčasové.

Prkno Klassik od společnosti Josko se 
nabízí ve verzích dub, bažinný dub, surový 
dub a modřín.

PŘEDNOSTI PRKNA KLASSIK

+ délka 201 cm, šířka 19 cm

+ celková tloušťka 15 mm

+ struktura tří vrstev  

+ kartáčování

+  se sraženou mikrohranou na podélné 

straně: umocňuje estetický účinek jed-

notlivých prvků, zdůrazňuje charakter 

prken

+ ideální pro podlahové vytápění

1

2
3

TROJVRSTVÁ KONSTRUKCE 

1. Krycí vrstva: 4 mm dub resp. modřín 

2.  Středová vrstva: 9 mm smrk,  

letokruhy nastojato

3. Spodní vrstva: 2 mm smrk

VHODNÉ PRO 
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Obraz: Trapa
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PREMIUM
PRKNO. PRO 
NEJVYŠŠÍ 
NÁROKY.

PREMIUM
PRKNO 
Naše prkno Premium splňuje nejvyšší 
nároky na kvalitu a estetiku, jaké lze 
klást na přírodní dřevěnou podlahu. Na 
rozdíl od ostatních prken je prkno Pre-
mium strukturováno symetricky: Jak krycí 
vrstva, tak i spodní vrstva jsou vyrobeny 
z dubu a jsou stejně silné.

Tím naše prkno Premium dosahuje 
extrémně vysoké tvarové stálosti a je tak 
ideální nejen pro podlahové vytápění, ale 
také pro kontrolovanou ventilaci obyt-
ného prostoru a jiné silně kolísající klima-
tické podmínky.

Prkno Premium od společnosti Josko se 
nabízí ve verzích dub, bažinný dub 
a surový dub.

PŘEDNOSTI PRKNA PREMIUM

+  délky 201 a 241 cm,  

šířky 22 a 28 cm

+ celková tloušťka 15 mm

+ struktura tří vrstev 

+ kartáčování

+  se sraženou mikrohranou na podélné 

straně: umocňuje estetické působení 

jednotlivých prvků, zdůrazňuje charak-

ter prken

+  ideální pro podlahové vytápění a kont-

rolovanou ventilaci obytného prostoru 

1

2
3

TROJVRSTVÁ KONSTRUKCE 

1. Krycí vrstva: 4 mm dub  

2.  Středová vrstva: 7 mm smrk,  

letokruhy nastojato 

3. Spodní vrstva: 4 mm dub

VHODNÉ PRO 
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

 VHODNÉ PRO VENTILACI 
OBYTNÉHO PROSTORU

Obraz: Trapa
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STORICO PRKNO. 
V ŽIVÉM 
STAROBYLÉM 
VZHLEDU.

STORICO 
PRKNO 
V důsledku působení slunečního svitu 
a odborného ošetření mýdlem na dře-
věné podlahy se toto stínování během 
čtyř měsíců od pokládky zmírní a pod-
laha získá jednotný barevný tón: Podlaha 
Storico dýchá minulostí. 

Nejtvrdší části dřeva, tj. letokruhy 
a větve, přitom opticky a na dotyk vystu-
pují do popředí, díky čemuž je podlaha 
extrémně odolná. Rychle si získá jedi-
nečný charakter a životnost, která je 
jinak obvyklá jen u podlah z přírodních 
dřev zrajících mnoho desetiletí.

Prkno Storico od společnosti Josko nabí-
zíme ve verzích dub, bažinný dub 
a surový dub.

PŘEDNOSTI PRKNA STORICO

+  délky 201 a 241 cm,  

šířky 19 a 22 cm

+ celková tloušťka 15 mm

+ struktura tří vrstev  

+  obvodová sražená hrana ve tvaru 

V umocňuje estetické působení jednot-

livých prvků i na čelních plochách

+ ideální pro podlahové vytápění 

1

2
3

TROJVRSTVÁ KONSTRUKCE 

1. Krycí vrstva: 4 mm dub  

2.  Středová vrstva: 9 mm smrk,  

letokruhy nastojato 

3. Spodní vrstva: 2 mm smrk

VHODNÉ PRO 
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Obraz: Trapa



24 25

Plynulé přechody mezi podlahou a stě-
nou potěší oko a jsou vysloveně příjemné 
na údržbu. Se sladěnou soklovou lištou 
u stěny ze stejného dřeva a ve stejném 
barevném odstínu získává přírodní dře-
věná podlaha opticky třetí dimenzi, která 
ji spojuje se stěnou. Místnost tak proje-
vuje konzistentní, vyvážený charakter.

Ještě působivější je tento jev v kombinaci 
se schodištěm ze stejného dřeva: Vypadá 
to, jakoby přírodní dřevěná podlaha 
dokázala šroubovitě stoupat do výše, 
jakoby chtěla celý prostor utvářet vlast-
ním akcentem. Výsledkem je vzájemně 
sladěný celkový obraz, který přispívá 
k přirozenému a harmonickému pocitu 
z bydlení.

Fascinující možnosti nabízejí naše pod-
lahy z přírodního dřeva i jako panely na 
zeď: Pokrytím zdi stejným dřevem jako 
má podlaha lze v místnosti vytvořit rafi-
nované efekty, při kterých na první 
pohled splývá zeď a podlaha v jedno, což 
dodává místnosti jedinečný šmrnc na roz-
mezí tradičního alpského a avantgardně 
moderního stylu, a to podle typu panelů 
na zeď. 

PRO  
ŽIVOT 
V HARMONII

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY 
ZE STEJNÉHO DŘEVA

Obraz: Trapa
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KLASICKY SESAZENÉ  
SOKLOVÉ LIŠTY
Ke každé přírodní dřevěné podlaze exis-
tuje soklová lišta ve stejném barevném 
odstínu a struktuře, která se připevní ke 
zdi a vytvoří tak harmonické zakončení 
podlahy. 
 

PLOŠNÁ  
ZAKONČENÍ U STĚN
Tato zakončení vyřízne řemeslník při 
pokládce podlahy z podlahového materi-
álu a plošně je nalepí pod omítku. 
Úchvatně puristické a elegantní řešení, 
které spolu s plochými dveřmi a zárub-
němi od společnosti Josko vytváří jed-
notný vzhled.

SCHODIŠTĚ A STUPNĚ
Schody ladí s barevným odstínem a struk-
turou přírodní dřevěné podlahy a posky-
tují harmonický vzhled. V nabídce jsou 
s lehce přečnívajícím schodem (klasický/
tradiční) nebo rovně zakončenýmm stup-
něm (avantgardní/moderní).

DŮSLEDNĚ  
SLADĚNÉ

SLADĚNÉ ZAKONČENÍ 
U STĚNY A SCHODIŠTĚ

KRÁSNĚ  
LADÍ.  
PODLAHY, LIŠTY 
& SCHODIŠTĚ.

Obraz: Trapa
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Svými smysly vnímáme mnohem víc, než 
si myslíme. A jsme citlivější, než si před-
stavujeme. I když si to často zcela neuvě-
domujeme: Naše vnitřní rovnováha závisí 
na harmonii v našem vnějším životním 
prostředí silněji, než se obecně připouští. 
Záleží na drobných detailech: Materiály 
a barvy jsou nositeli energie, jejichž výběr 
a složení trvale působí v obytném i pra-
covním prostředí na naše duševní 
a tělesné pocity. Toto ovlivňujeme našimi 
rozhodnutími – pozitivně nebo 
negativně. 

Znalost přírodních zákonitostí zdravé har-
monie bydlení je jádrem filozofie pro-
duktů společnosti Josko. Každá individu-
ální bytová potřeba je odlišná. Kvalita je 
rozhodujícím činitelem procesu, který ze 
vhodné kombinace komponent vytváří 
chytré celkové řešení s prozíravostí. 
A přesně to je základní prioritou společ-
nosti Josko: Konkrétní požadavky lidí pře-
vést do inovací tak, aby byly optimálně 
splněny individuální potřeby. 

Společnost Josko přizpůsobuje své pro-
dukty přáním zákazníků, nikoliv opačně. 
Náš genetický kód zní: Promyšlená kom-
binace – Smart Mix. To znamená: Promy-
šlená, aktuální a ekologická řešení spoju-
jící suroviny, technologie, kombinace 
materiálů a barvy do konzistentní harmo-
nie bydlení.  
Od tohoto okamžiku patří do sortimentu 
společnosti Josko také exkluzívní řady 
kvalitních přírodních dřevěných podlah 
našeho výrobního partnera Trapa. V kom-
binaci s okny a vchodovými a interiéro-
vými dveřmi vytváří unikátní nabídku kva-
lity: harmonicky vzájemně sladěno, vše 
komplexní, vše od společnosti Josko.

Nabídka Josko Smart Mix vytváří z lásky 
k detailu dosud nepoznanou atmosféru 
spokojenosti pro všechny smysly. Výběr 
dřeva a zpracování v souladu s tradicemi 
starého řemeslného umění, zušlechtění 
speciálními oleji a barevné optimální sla-
dění: Tato kombinace umožňuje v prvé 
řadě obecnou harmonii v osobním život-
ním prostoru. Od podlahy přes vhodné 
soklové lišty a schodiště až po okna 
a interiérové a vchodné dveře – Josko 
Smart Mix vytváří harmonii, která 
prospívá.

Chválíme SPOLEČNOST JOSKO.

NOVÁ HARMONIE 
BYDLENÍ

NOVINKA!
PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÉ  
PODLAHY JOSKO 

1

INTERIÉROVÉ 
DVEŘE

3

DOMOVNÍ
DVEŘE

4

OKNA 2

Pozor: U přírodního produktu jako je dřevo 
jsou běžné odchylky v barvě, struktuře 
a sukovitosti. Tyto rozdíly jsou pro dřevo 
specifické a zcela přirozené, poukazují na 
pravost a přirozenost produktu.
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DUB PŘEHLED TŘÍDĚNÍ A BAREV

Dub N07 nature čistý

Dub N08 beach čistý

Dub N13 pearl grey sukovitýDub N09 white heaven sukovitý

Dub N07 nature sukovitý

Dub N08 beach sukovitý

Dub N13 pearl grey neuspořádané  
rozmístění suků

Dub N09 white heaven neuspořádané 
rozmístění suků

Dub N07 nature neuspořádané 
 rozmístění suků

Dub N13 pearl grey storicoDub N09 white heaven storico

Dub N07 nature storico

Pozor: U přírodního produktu jako je dřevo jsou běžné odchylky v barvě, struktuře a sukovitosti.  
Tyto rozdíly jsou pro dřevo specifické a zcela přirozené, poukazují na pravost a přirozenost produktu.

KLASSIK PREMIUM

STORICO

STORICO STORICO

KLASSIK PREMIUM

KLASSIK PREMIUM

KLASSIK PREMIUMKLASSIK PREMIUM

KLASSIK PREMIUM

KLASSIK PREMIUM KLASSIK PREMIUM

KLASSIK PREMIUM
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MODŘÍN PŘEHLED TŘÍDĚNÍ A BAREV

DUB TERRA PŘEHLED TŘÍDĚNÍ A BAREV

Dub Terra natur čistý Dub Terra natur sukovitý Dub Terra natur storico

Pozor: U přírodního produktu jako je dřevo jsou běžné odchylky v barvě, struktuře a sukovitosti.  
Tyto rozdíly jsou pro dřevo specifické a zcela přirozené, poukazují na pravost a přirozenost produktu.

BAŽINNÝ DUB PŘEHLED TŘÍDĚNÍ A BAREV

Bažinný dub livorno čistý

Bažinný dub natur čistý

Bažinný dub livorno sukovitý

Bažinný dub natur sukovitý Bažinný dub natur storico

Dub Terra sukovitý

Dub Terra bergamo čistý Dub Terra bergamo sukovitý Dub Terra bergamo storico

Modřín Bregenz sukovitý

KLASSIK PREMIUMKLASSIK PREMIUM

KLASSIK PREMIUM

KLASSIK PREMIUM

KLASSIK PREMIUM KLASSIK PREMIUM

KLASSIK PREMIUM

KLASSIK PREMIUM STORICO

KLASSIK

STORICO

STORICO

KLASSIK
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VAŠE PODLAHA  
TAK ZŮSTANE  
TRVALE KRÁSNÁ

SPRÁVNĚ PROVEDENÁ PRVNÍ ÚDRŽBA 
OD PROFESIONÁLŮ  
Pečlivé položení naší podlahy z přírod-
ního dřeva profesionály musí být zakon-
čena správným prvním ošetřčením – pro-
tože teprve díky tomuto prvotnímu 
ošetření získají naše podlahy z přírodního 
dřeva konečný povrch a barevný odstín. 
Odborníci dokážou bezchybně a trvale 
opravit také škrábance z montáže, zbytky 
lepidla a odřená místa, která vzniknou 
většinou při jiných stavebních pracích.  

STAČÍ VYTŘÍT A JE HOTOVO
Díky ošetření působícímu do hloubky 
struktury dřeva krystalickým přírodním 
olejem jsou naše podlahy z přírodního 
dřeva natolik odolné a mají tak dlouhou 
životnost, jsou odolné proti uklouznutí, 
antistatické a extrémně snadné na 
údržbu. Stačí pravidelné vysávání, v pří-
padě potřeby i mokré vytření mopem 
z bavlny (nepoužívejte mikrovlákna) s při-
dáním mýdla na dřevěné podlahy.  
 
Dřevo opakovaně vrací vlhkost do okol-
ního prostředí a zajištuje tak příjemné 
klima v místnosti a přírodní kokosové 
a sójové tuky ve speciálním mýdle na dře-
věné podlahy působí na dřevo jako bal-
zám. Podrobný návod k ošetřování 
najdete na adrese www.josko.at

VELMI SNADNÁ 
ÚDRŽBA

Obraz: Trapa
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Josko Fenster und Türen GmbH   
A-4794 Kopfing, Josko-Straße 1, office@josko.at, www.josko.at

Josko Deutschland GmbH  
D-80939 München, Margot-Kalinke-Straße 9, office@josko.de, www.josko.de 

Partnera Josko, který působí ve vaší oblasti, najdete na stránkách www.josko.at nebo www.josko.de
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www.josko.cz

Váš partner Josko

FENSTER.TÜREN.BÖDEN


