Probud te drevo.

Objevte design.

OBLÍBENÉ VÝROBKY 2016

... jako Admont

Pohlad te prírodu.

Nechte se svést krásou dreva.
Tak se prezentuje značka Admonter. Design, který chce dosáhnout
a ž k s a m o t n ý m k o ře n ů m . S l á s k o u z p r a c o v a n é d ře v o , j e ž
před mnoha desítky let opustilo temná zákoutí půdy a okázale ukazuje svou nevídanou krásu světu. Zapojte všechny Vaše
smysly. S příslibem, že Vaše očekávání nezklameme, si hrdě
stojíme za naším posláním: Admonter - Nature’s favourite designer.

Před téměř 1000 lety se údolí Admont stalo domovem slavného benediktinského opatství, od roku 1972 se zhotovují
Admonter prkna.

... jako Detail
Objevte jedinečné povrchové úpravy a přijměte Admonter
jako podnět, který Vás vybízí obdivovat i ty nejmenší detaily
krásy dřeva.

... jako Mistrovské dílo
Co se Admonter týče, tato značka je zárukou láskyplného
zpracování, díky kterému mistrně vyniknou nevídané charakteristiky dřeva.

... jako Originál
Vaše kreativita nezná mezí. Všechny naše produkty jsou
ojedinělé. Naši designeři jsou modřín, dub, ořech.

... jako Národní park Gesäuse
V našich produktech se dokonale zrcadlí jedinečná příroda
národního parku Gesäuse, ze které byly stvořeny. Stejně tak
jako zručnost lidí, kteří jim dávají konečnou podobu.

... jako Technika
Nabyté know-how a vyspělé výrobní procesy nám umožní,
že charakteristické vlastnosti dřeva zůstávají i po zpracování
materiálu.

... jako Esence přírody
Sama příroda neustále prochází nejrůznějšími změnami a
vyvíjí se. Proč by naše produkty měly jít jiným směrem?

Živoucímu dřevu by mělo být dovoleno svobodně se rozvíjet.
Žádné omezení prostorem - záleží jen na Vaši inspiraci.
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... jako Rezervoár nápad
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Mission. Evolution.

Dřevo v sobě skrývá všechny rozměry přírody. Admonter výrobky ani v tomto směru nezůstávají pozadu. Rovněž se pyšní svým rozličným zpracováním. Jde o spojení designu
a přírody, které dovoluje se plně orientovat na vytváření nových a nevšedních konceptů.
Už jen jednotlivé kategorie výrobků představují jedinečný designerský zážitek. Když je ale
mezi sebou propojíte, objevíte unikátní kouzlo, které přináší jen sama příroda. Toť vše k
mission à la Admonter.

Příroda v souznění s Vašimi chodidly
Nejraději byste chodili celé dny bosí, jen abyste
si mohli vychutnat ten nebývalý zážitek přírodních dřevěných podlah. Objevte nepřebernou
paletu designů, jež v sobě zahrnuje výrobky rozdílných povrchových úprav jak z měkkých, tak
tvrdých dřevin.
4

Nové podlahové soklové lišty
Rafinované řešení pro elegantní přechod mezi
podlahou a stěnou – bez rušivých výčnělků a
hran, ale zato s patentovaným montážním systémem. Samotný spoj je tak nenápadný, že ani
nepoznáte, kde končí Vaše Admonter podlaha.
V roce 2015 oceněno Red Dot Design Award.

Admonter STAIRS
Design postoupil o úroveň výš. Zkombinujte
Admonter přírodní dřevěné podlahy s našimi Admonter STAIR S a popusťte uzdu Vaší fantazii.
Dřevěné produkty Admonter Váš nezklamou.

Admonter ELEMENTS
Obložte stěny dřevem a dovolte Admonter
ELEMENT S elegantně přenést kouzelný dojem
z přírodních dřevin i do vertikální polohy. Nabízíme spoustu neobvyklých formátů a jedinečných
struktur.

Admonter DOORS
Kvalitní dveře jsou v souladu s podlahami a
stěnami - individuálně, na míru a v požadovaném designu. Se vším komfortem. Díky nebývalému provedení a vysoké jakosti materiálu
skvěle ladí s ostatními Admonter výrobky.

Admonter ACOUSTICS
Zdůrazňují působivé akustické prvky - velmi
přirozené a harmonické řešení pro prostory
s vysokými nároky na estetiku a prostorovou
akustiku. Plně v souladu s ostatními Admonter
programy.
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Object: Project by Berschneider & Berschneider
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DUB
DUB
DUB
DUB
DUB
DUB

CINIS
MAGNES
CARBO
SETA
FERRUM
AURUM

Dub Seta basic | Rodinný dům, Bavorsko, Německo

Od kouřové černohnědé až po zemité, archaické odstíny hnědé barvy - Souznění s
přírodou je cítit z každého jednotlivého prkna.

Dub Seta basic | Rodinný dům, Bavorsko, Německo

Dub Seta basic | Rodinný dům, Bavorsko, Německo

Paleta barev dubu se v roce 2016 rozrostla o nové přírůstky. Ukazuje se nám ve
všech svých teplých a tmavých odstínech. Charakteristické kresby dubu díky léty osvědčeným metodám jako ošetření kouřem, olejování a kartáčování akcentují moderní
prvky Vašeho domova.

Dub Seta basic | Rodinný dům, Bavorsko,
Německo

Barvy. 2016.
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Dub stone basic – xxlong | Rodinný dům, Bavorsko, Německo

Dub stone basic – xxlong | Rodinný dům, Bavorsko, Německo
Dub stone basic | Rodinný byt, Cavaton Rovereto, Itálie

Dub stone basic – xxlong | Rodinný dům, Bavorsko, Německo
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Dub

stone.

Tradiční dřevo v moderním
zpracování. Dub se může
pyšnit všemi výhodami, na
které si jen vzpomenete.
Od vysoké odolnosti až
po eleganci provedení.
FLOORS přenesou své designové prvky na exkluzivní
STAIRS a díky ACOUSTICS
přispějí k neobyčejné prostorové akustice.
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Dub bílý | Hotel Graseck, Německo
Dub bílý elegance | Rodinný byt Praha

bílý.

2bond twin Dub bílý 2bond twin elegance | Rodinný dům,
Mnichov | Projekt realizován společností Binnberg Design

Dub bílý basic | Rodinný dům, Rakousko

Dub

Podtrhává jedinečné
provedení. Světlý odstín
dubu v podmanivém
kontrastu s tmavou kresbou
dřeva. FLOORS dokonale
povyšují svůj design spolu s
úchvatnými prvky ELEMENTS.
Celkový dojem současně
s podlahami, nábytkem
a stěnami působí velmi
kompaktně - i přes rozličné
možnosti pokládky stále
v harmonickém souznění.
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Dub rustic cross – xxlong | Rodinný byt, Německo

Dub
Z tohoto klasika číší vitalita.
Přírodní dub vykouzlí podmanivý dojem plný života v každém
interiéru.
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Dub noblesse | Rodinný byt New York, USA

Dub basic | Rodinný dům, Německo

Dub Lapis basic | Rodinný dům, Bavorsko, Německo | Projekt realizován společností Berschneider & Berschneider

Dub Lapis basic | Hotel Graseck, Německo

Dub Lapis basic | Hotel Graseck, Německo

Dub Lapis basic | Hotel Graseck, Německo

Dub

Lapis.

Dub Lapis rustic alpin | Ateliér Rovereto, Itálie

Kouřem ošetřený dub se prezentuje svou
hřejivou tmavší stranou. Živoucí dřevo
zapůsobí na každého z nás a propůjčí
podlahám a stěnám neobyčejně jemné
struktury. FLOORS design může být
rovněž realizován v rámci prvků ELEMENTS
jak u nábytkových stěn, tak u obkladů.
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Robinia
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tmavá.
Robinia tmavá | Rodinný dům, Zlín, Česká republika,
Projekt realizován studiem Main Interieur

Robinia tmavál | Rodinný dům, Paříž, Francie,
Projekt realizován Moussafir Architects

Svěží robinia svádí svými tmavě čokoládovými,
až nugátovými nuancemi.
Tato odolná dřevina skrývá
plno magických tajemství a
vzbuzuje velká očekávání.
FLOORS lze technicky namontovat jako ELEMENTS.
Rovněž u programu STAIRS
se Vám robinia ukáže z té
nejlepší strany.
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Robinia tmavá | Rodinný dům, Paříž, Francie, Projekt realizován Moussafir Architects

Robinia tmavá | Rodinný dům, Praha, Česká republika

Robinia tmavá | Rodinný dům, Paříž, Francie, Projekt
realizován Moussafir Architects

Modřín bílý basic | Alpinhotel Pacheiner, Rakousko
Modřín bílý basic | Alpinhotel Pacheiner, Rakousko

bílý.

CUBE Modřín bílý | Hotel Restaurant Marktplatz, Herisau, Švýcarsko

Modřín bílý basic | Alpinhotel Pacheiner, Rakousko

Modrín

Modřín je prokazatelně nejteplejší dřevina.
Není proto divu, že se těší takové oblibě.
Celkový dojem je umocněn svébytným červenohnědým odstínem. ELEMENTS se nechávají inspirovat osobitým designem FLOORS,
popřípadě se prezentují v rámci programu
„CUBE“ svým trojrozměrným zpracováním.
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Alpská borovice bílá| Alpinhotel Pacheiner, Rakousko

Borovice Cube | Admont

Tento design je prokazatelným
důkazem toho, že i zpracovaná
dřevina si zachovává své tradiční
kořeny a dokonale souzní s
krásou přírody. Představujeme
Vám alpskou borovici bílou, jež
rozšiřuje naše portfolio měkkých
a světlých dřevin, které hravě
dokáží vytvořit skandinávský styl
bydlení. ELEMENTS a DOORS
dovedně pozvednou jedinečný
design FLOORS a prezentují
různorodost a technické
zpracování nábytku, stěn a dveří.
Alpská borovice bílá| Alpinhotel Pacheiner, Rakousko

Alpská
borovice bílá.
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Staré dřevo opálené sluncem šedé| Hotel Graseck, Německo

Staré drevo
Staré dřevo sekané H3| Weiler Möbel, Rakousko

1
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Staré dřevo sekané| Hotel Falkensteiner Schladming,
Rakousko

3

4

Staré dřevo od červotoče| Studio Kocherhans Kreuzlingen, Švýcarsko

Galleria Staré dřevo sekané H3 | Weiler Möbel, Rakousko

2

1
2
3
4

STARÉ DŘEVO OPÁLENÉ
SLUNCEM ŠEDÉ
STARÉ DŘEVO SEKANÉ
STARÉ DŘEVO SEKANÉ H3
STARÉ DŘEVO OD ČERVOTOČE

Admonter nechá plně vyniknout krásy
měkkých a tvrdých dřevin, a tím tak propůjčí nábytku a stěnám nezaměnitelný šarm.
Elegantně se skloubí archaičnost a moderní
design dnešní doby. Jedná se o čistý cit a
dokonalost zpracování.

23

Zarid te si Vásdomov.

S námi.

S osobitým designem přírodních dřevin získá
Váš domov svébytné kouzlo. Začněte od podlahy. Admonter FLOOR S skvěle souzní se speciálními vlastnostmi dřeva a plně působí na naše
zrakové i hmatové smysly.

V jedinečném sladění s Admonter FLOOR S
vytvoří schodiště z přírodního dřeva dokonalý
most mezi patry a pozvedne design Vašeho domova o stupeň výš.

Přírodní dřevěné desky Admonter jsou inspirací.
Pro architekty, i designery nábytku. Není divu.
Naše desky dokáží víc než jen zkrášlit stěny.

Dřevěné dveře Admonter jsou ideální pro Vaše
zdravé bydlení.
V souladu s FLOORS a ELEMENTS vytváří opravdu osobitý design Vašeho interiéru.

Čistá harmonie Vašeho domova díky dokonalému vizuálnímu a akustickému provedení. Neuvěřitelně přitažlivé na pohled, hlukově optimalizované a díky důmyslným designovým prvků se
skvěle hodí do nových výstaveb.
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Resení pro Vase steny. Admonter.

PŘÍRODNÍ DŘEVĚNÉ
DESKY
Svébytný design stěn a nábytku v nevídané kvalitě přírodního dřeva. Sami rozhodněte, zda svůj
nábytek nebo stěny zkrášlíte našimi přírodními
deskami z odolného tvrdého dřeva nebo zvolíte
úžasné měkké dřevo s kresbou.

CUBE
Nezaměnitelný šarm CUBE je zřejmý díky své
nerovnoměrnosti povrchových úprav. Necháváme
dřevo vyniknout ve své nejosobitější kráse. V devíti různých designových provedení. Díky metodě
pero & drážka působí i tento nerovný povrch velice elegantně.

GALLERIA
Dřevěné elementy ve formátu prken nechají
vyniknout design dřeva po celé ploše Vaší stěny.
Nalaďte se na jedinečný zážitek a zapojte Vaše
smysly. Dotkněte se struktur dřeva, které vytvořila
sama příroda. Vzhledem k devíti provedení, které
máme k dispozici, Vám zaručíme, že si každý
vybere.
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Dvere.

Admonter.

Když se kombinují progresivní technologie výroby dveří s neopakovatelným designem přírodního dřeva, může vzniknout jen jediné. Nová a nadčasová dimenze provedení. Dveře zhotovujeme na míru. Najděte si Váš design podle kategorií FLOORS nebo ELEMENTS.

2

3

4

1
2
3
4

STARÉ DŘEVO sekané H3
DUB Lapis alpin
DUB rustic
STARÉ DŘEVO od červotoče

1

TECHNOLOGIE VÝROBY
DVEŘÍ DO DETAILU:
Magnetická západka dveří a
skryté panty jsou naším standardem. Dveře se tak jednoduše ovládají a díky skrytým
pantům je důmyslně zachován
svébytný ráz dřeva.
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Akustické prvky.

S námi.

ACOUSTICS, dřevěné akustické obklady od Admonter jsou technicky a opticky propracované
řešení pro všechny akustické úpravy interiéru. Nezáleží na tom, zda se jedná o zasedací či
seminární místnosti, střediska stravování nebo prostory, ve kterých se konají nejrůznější veřejné události. Díky krásné přirozené struktuře a nízké váze představují velmi efektivní řešení
zvláště pro otevřené prostory s velkými skly apod.

1

1
2
3
4

2

3

4

DUB bílý
MODŘÍN
RETRO sekané H2
STARÉ DŘEVO sekané H3

Admonter akustické prvky jsou v téměř všech barevných
provedení a druhů dřevin. Skládají se z drážkované horní vrstvy a
zadní akustické výplně.
VÝHODY:
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pero ke kontinuální pokládce v obou směrech
jednoduchá instalace díky systému upevnění
paropropustný
nízká váha - vhodné při rekonstrukcích a dodatečných
úpravách
použitelný i na oblouky a ohyby
vysoká absorpční schopnost i při minimální síle materiálu
detailní projektová dokumentace k dispozici
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STRUKTURY

Z azij drevo.

Dotkni se prírody.
1

2

3

4

5

6

1

BROUŠENÝ POVRCH

4

CROSS POVRCH
Podélné a příčné kartáčování umožňuje chodidlům zakusit s podlahou výjimečné pocity. S tímto
povrchem získává podlaha velmi.
atraktivní vzhled.

Již mnoho let se řadí ke standardním provedením přírodních dřevěných podlah. Broušením jsou
vyrovnány všechny prohlubně.
Naprosto hladká vrchní vrstva
působí velmi elegantně.

7
2

KARTÁČOVANÝ POVRCH

5

3

NEJKRÁSNĚJŠÍ NÁPADY PRO VÁŠ INTERIÉR VZNIKAJÍ ZE SAMOTNÉ
PŘÍRODY

Stejně jako každý strom je jedinečný, tak i mezi výrobky Admonter
nenajdete dva stejné. Proto je každý schod, kterákoli podlaha a stěna nebo obložení nábytku opravdovým unikátem. Aby toho nebylo
málo, naše technologie nechávají vyniknout charakteristickým vlastnostem dřeva, a tím tak výrobky nabízí dokonalý zážitek pro všechny
Vaše smysly.
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DLÁTOVANÝ POVRCH
Dlátování ve směru vláken vytváří
výrazný vlnový efekt. Ti, kteří chodí
rádi bosi, se mají opravdu na co
těšit.

ALPIN POVRCH
Kombinace silného a příčného
kartáčování a dlátovaného dřeva
probudí všechny Vaše smysly.

Měkčí části dřeva jsou vykartáčovány, a tím je získán velmi plastický vzhled. Jedná se o účinný
způsob, jak vynikne smyslnost
dřeva.

6

ANTICO *
Prkna jsou trojrozměrně kartáčována a speciálně ošetřena proti
příznakům stárnutí. Tím je docílena
jedinečná patina, díky které je povrch extrémně odolný.

7

SEKANÝ POVRCH **
Povrch vykazuje stopy po zpracování a působí dojmem ručně
vysekávaného dřeva. Tento velmi
efektní vzhled nabízí příjemnou
atmosféru a ladí jak k tradičním,
tak moderním prvkům ve Vašem
interiéru.

* Jenom podlahy ** Pouze desky ELEMENTS
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TYP DŘEVINY
DUB

TYP DŘEVINY
DUB | BARVY 2016

NEW

1 Dub Cinis
2 Dub Magnes
3 Dub Carbo
4 Dub Seta
5 Dub Ferrum
6 Dub Aurum

1

2

5

3

6

7

4

Dostupné jako:

1

2

3

4

5

6

8

TYP DŘEVINY
TVRDÉ DŘEVINY
9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 Dub extra bílý
2 Dub superbianco

13

14

15

3 Dub bílý
4 Dub vápněný
5 Dub stone
6 Dub Salis
7 Dub Lapis

1 Javor

8 Dub Montes

2 Kanadský javor

9 Dub

3 Jasan

10
11
12
13
14
15
16
17
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Dub
Dub
Dub
Dub
Dub
Dub
Dub
Dub

Mountain
Ignis
medium
Mountain weiß
medium weiß
grey
tmavý
tmavý extrem

4 Jasan olive bílý
16

17

5 Jasan olive
6 americká třešeň
7 Jasan medium
8 Americký ořech
9 Jasan marrone
10

Dostupné jako:

11

Jasan tmavá
Robinia tmavá

Dostupné jako:
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TYP DŘEVINY
MĚKKÉ DŘEVINY

TYP DŘEVINY
SPECIALS

1 Modřín bílý
2 Modřín
3 Modřín starý bílý
4 Modřín louhovaný bílý
5 Modřín louhovaný
6 Modřín starý
7 Modřín Marrone
8 Smrk bílý
9 Alpská borovice bílý

1

2

3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 Staré dřevo opálené sluncem

1 Modřín hrubě řezaný

13

14

15

2 Stará olše grau

2 Dub hrubě řezaný

3 Starý modříne

3 Dub robust

4 Staré dřevo od červotoče

4 Dub brown robust

5 Starý dub

5 Modřín starý robust

16

17

10
11

Borovice
Alpská borovice

Dostupné jako:
4

7

5

8

10

6

9

11

STARÉ DŘEVO

6 Modřín starý bílý robust

6 Staré dřevo sekané
7 Staré dřevo sekané H3

1

2

3

7 Modřín starý černý robust
8 Modřín Grigio
9 Dub caramel
10
11
12
13
14

4

5

6

7

15
16

Dostupné jako:
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17

Dub
Dub
Dub
Dub
Dub
Dub
Dub
Dub

medium vápněný
tmavý vápněný
alpino
Chameleon bílý
Chameleon černý
Chameleon candy
2bond Rift
2bond twin

Dostupné jako:
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Kvalita. Formát.

Čtyři skupiny formátů pro Vaši
absolutní svobodu výběru!

Co se kvality týče, neděláme žádné kompromisy. Naše produkty jsou na
milimetry přesné. A v místech, kde by se masivní dřevo postupem času
rozpínalo, je položena vícevrstvá struktura, která tomuto jevu zabraňuje.

SMALL
1

2

V délkách od 590 do
1200 mm. Nejmenší prkna jsou vhodná například
pro pokládku do stromečku. Velice efektní
prkna, která vyniknou v
malých místnostech.

CLASSIC
Jedná se o klasická podlahová prkna Admonter
v délkách od 1850 do
2400 mm.

4
3

LONG

NEW

Nová dimenze Admonter
prken v délkách od 280 do
2800 mm.
1

JEMNĚ ZKOSENÉ
HRANY. Podtrhují vizuální dojem z každého
jednotlivého podlahového prkna po celé jeho
délce - podélně i příčně,
a tím tak kladou důraz
zejména na svůj jedinečný prkenný.

2

VRCHNÍ NÁŠLAPNÁ
VRSTVA.
Pro horní nášlapnou
vrstvu vybíráme jen to
nejlepší a nejodolnější
dřevo. Vrchní vrstva
z měkkého nebo
tvrdého dřeva:
cca 3,6 mm.

3

PŘÍČNĚ LOŽENÁ
STŘEDNÍ VRSTVA.
Minimalizuje deformaci a stabilizuje vrchní
vrstvu.

POKLÁDKA SNADO A RYCHLE!

4

PROTITAH.
Je dle požadavku buď z
tvrdého, nebo měkkého
dřeva. Vyrovnává pnutí.

XXLONG
Pro velké prostory a zvláště
odvážný dojem. Desky do
5000 mm délky.

Dřevěné konstrukce i pro ty nejnáročnější!
Třívrstvá konstrukce s horní nášlapnou a spodní vrstvou
(protitahová vrstva) z tvrdého dřeva.
(Celková tloušťka 15 mm)
Třívrstvá konstrukce se spodní vrstvou z měkkého dřeva.
(Celková tloušťka 15 mm)
Třívrstvá konstrukce s horní a spodní vrstvou z měkkého dřeva.
(Celková tloušťka 13 mm)

Systém pokládky pero & drážka
38

Systém pokládky lock-it

Dvouvrstvá konstrukce pro celoplošné lepení.
(Celková tloušťka 10 mm)
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