
Pro všechny srubové a 
roubenkové stavby a konstrukce

Lepené srubové pro� ly Lameco v sobě spojují vysokou 
znalost obrábění a zpracování dřeva, ultramoderní 
technologii, � nský design a věčné kouzlo skutečných 
dřevěných staveb.
Lameco je pravým partnerem pro ty profesionální 
výrobce, kteří hledají spolehlivého kvalitního a rych-
lého dodavatele lepených srubových pro� lů. 
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Dřevo je obnovitelný materiál, který je mimořádně 
bezpečný, trvanlivý a zdravý pro bydlení i výstavbu. 
Výrobní metoda použitá � rmou Lameco se vyzna-
čuje eliminací  nepříjemného sedání dřevěných sta-
veb na zanedbatelné minimum. Materiál Lameco 
se nekroutí a praskliny se téměř  nevyskytují. 
Proto je vhodnějším materiálem pro stavbu dře-
vodomů k trvalému bydlení a rekreaci než tradiční 
srubové výrobky z  nelepeného masivu. Lepené 
sruby Lameco jsou velmi přesné a větro-těsné. Jsou 
lepené speciální technologií, která nadále umož-
ňuje typické dýchání dřevostavby materiálem-dře-
vem, a zachovávají tak důležitou vlastnost pro kva-
litu vnitřního ovzduší dřevostavby.

Špičková technologie výroby 
lepených srubových pro� lů.

Lepené srubové pro� ly

Lepené srubové pro� ly se vyrábějí z pozorně vybra-
ného a testovaného skandinávského řeziva nařeza-
ného do dvou a více hranolů (lamel).. Tvrdé vnitřní 
dřevo stromu je při výrobě vždy otočeno ven a pou-
žito na vnější povrch stěnového pro� lu. V případě 
tradičních nelepených srubů je tomu naopak a na 
povrchu zůstává měkčí  a méně odolné vnější dřevo.
Stěny stavěné z pro� lů Lameco jsou čisté, s krásnou 
strukturou dřeva a jsou precizně opracovány.
Kromě tradičních severských borovic používáme 
pro výrobu  také světlý severský smrk, kde je povrch 
dřeva zpestřen  malými suky, tak typickými pro 
jejich husté dřevo.

Umíme se přizpůsobit zákazníkovi. Nerozpakujte se poptat vámi požado-
vané rozměry,  lepené kulaté a půlkulaté pro� ly, hranoly a pro� ly typické 
pro stavbu tradičních českých roubenek apod.
Vyrábíme také lehké srubové panely, které vypadají na pohled stejně jako 
masivní srubové pro� ly. 
Lehké srubové panely lze s výhodou použít pro stavby příček, konstruk-
cí odlehčených horních podlaží a případně obití lehkých rámových staveb, 
tedy všude tam, kde pro hmotnost nelze použít dřevěný masiv.


