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Firma MOUSE OLEUM, s.r.o. dováží exotické dřevo (bangkirai, merbau, garapa, tiger 
wood) v prémium kvalitě, provádí montáž a údržbu terasových palubek - deckingu  
a fasádních obkladů, prodává nerezové vruty, ochranné oleje, teakové houpačky, 
květináče a také automatické bazénové vysavače značky Aquabot ve výhradním 
zastoupení světové jedničky Aqautron inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         DDEECCKKIINNGG                       PPOODDKKLLAADDNNÍÍ  

                                                                                                                    HHRRAANNOOLLYY  
 
                             
                            FFAASSÁÁDDNNÍÍ    

                                                                      OOBBKKLLAADDYY  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

      
                HHOOUUPPAAČČKKYY                                                    KKVVĚĚTTIINNÁÁČČEE  



tel.: 725 35 35 35 / 602 738 069        fax: 577 211 085        www.mouseoleum.cz        mouseo@centrum.cz 

DDEECCKKIINNGG 

 

 

 

 

 –  dovážíme pouze PREMIUM kvalitu, ne „standard & better“ ! 
 

BBAANNGGKKIIRRAAII patří mezi nejrozšířenější a nejdostupnější exotické 
dřeviny na našem trhu. Velkou oblibu si získalo svými 
vlastnostmi, mezi které patří zejména tvrdost, trvanlivost  
a příjemný vzhled s širokým spektrem barevných odstínů. 
 

GGAARRAAPPAA je světle žlutá dřevina s vysokou odolností a tvarovou 
stálostí. Pochází z Jižní Ameriky, zejména z Brazílie.  
Velmi ceněnou vlastností je neuvolňování pigmentů. Vlákna jsou 
rovná, struktura je sourodá a jemná. Vyniká jasnou světle žlutou 
barvou. Zajímavostí je, že surové dřevo voní po mandlích. 
 

MMEERRBBAAUU je nejstabilnější exotická dřevina vysoké tvrdosti. Je 
charakteristická tmavě hnědou barvou s žluto-černým žilkováním 
a nádhernou kresbou. Vysoká odolnost proti povětrnosti, 
škůdcům, plísním a objemovým změnám (sesychání, bobtnání, 
vnitřní pnutí) činí z této dřeviny nepřekonatelný materiál pro 
exteriérové použití.  
 

TTIIGGEERR  WWOOOODD je krásné exotické tvrdé dřevo, které má jeden  
z nejvíce výrazných vzorů, jaký u dřevin můžete vidět. 
Červenooranžový podklad s mnohem tmavšími hnědými  
a černými pruhy, které vytváří velmi působivé a dramaticky 
strakaté pruhy. Pruhy jsou náhodné, liší se velikostí od úzkých až 
šířku celého prkna.  
 

Technická data jednotlivých materiálů i fotogalerie referenčních staveb jsou  
k dispozici na www.mouseoleum.cz 

 

PPOODDKKLLAADDNNÍÍ  HHRRAANNOOLLYY  
 

 

BBAANNGGKKIIRRAAII   -  45x70mm v délkách 2,45m až 3,95m 

GGAARRAAPPAA   -  45x70mm v délkách 2,45m až 3,95m 

MMEERRBBAAUU   -  40x70mm v délkách 2,45m až 3,95m 
 

FFAASSÁÁDDNNÍÍ  OOBBKKLLAADDYY    
 

MMEERRBBAAUU  - 20 mm x 145 mm (pero a drážka) 
       v délkách 2,45m až 3,65m 
 

NNEERREEZZOOVVÉÉ  VVRRUUTTYY  
 

 

 

 

- speciální deckingový vrut 5,5 x 50 mm 

- nerezová ocel A2, TORX, průměr hlavičky 7mm 

- čepelka místo špičky, balení 500ks 

 

TTEEAAKKOOVVÉÉ  HHOOUUPPAAČČKKYY  
 

Masivní teakové houpačky 
s možností vložení polstrování. 
Výjimečný design a životnost. 
 

 

Kompletní nabídka produktů na 
      www.mouseoleum.cz 


