


Modřín
Dub

Akát

Možnost balení:
5x8 cm - 169 ks / balení,  10x10 cm - 70 ks / balení
10x12 cm - 56 ks / balení,  12x12 cm - 48 ks / balení

Možnost balení:
4x7 cm - 225 ks / balení,  9x9 cm - 77 ks / balení
9x11 cm - 63 ks / balení,  11x11 cm - 54 ks / balení

Modřín
Smrk / Jedle

Možnost balení: 20 cm -125 ks / balení

-- 1658,53

Tloušťka: 32 mm, šířka: 20 cm 

Druh dřeviny

1 m - 3,5 m                                             
cena  Kč / m2

4 m - 5 m                                                          
cena  Kč / m2

-- 1927,48

Modřín 170,34 412,39 475,15 569,28

POVĚTRNOSTNÍ  BEDNĚNÍ [ PRKNO ] / FASÁDA

hoblované

Název / Rozměr
4 x 7 cm 9 x  9 cm 9 x 11 cm 11 x 11 cm

Kč / bm Kč / bm Kč / bm Kč / bm

Kč / bm Kč / bm Kč / bm

Modřín 152,41 376,53 434,80 515,49

3 276,71 --

SPODNÍ KONSTRUKCE
řezané

Název / Rozměr
5 x 8 cm 10 x 10 cm 10 x 12 cm 12 x 12 cm
Kč / bm

-- 2187,46
2 456,41 --

Tloušťka: 40 mm, šířka: 10 cm 

Druh dřeviny

1 m - 3,5 m                                             
cena Kč / m2

4 m - 5 m                                                          
cena  Kč / m2

TRVALÉ MĚSÍČNÍ DŘEVO PRO ZAHRADU A FASÁDY

TERASY
Tloušťka: 30 mm, šířka: 10 cm 

Druh dřeviny
1 m - 3,5 m                                             

cena  Kč / m2

4 m - 5 m                                                          
cena  Kč / m2

CANNIS GROUP COMPLET s.r.o.
Litvínovice 119
370 01 České Budějovice

Tel.:  +420 602 759 917
 info@thomaholz100.cz
www.thomaholz100.cz 



Modřín
Smrk / Jedle

Možnost balení: 10 cm -378 ks / balení, 12 cm -336 ks / balení

Modřín
Smrk / Jedle

Možnost balení: 9 cm -360 ks / balení

Modřín
Smrk / Jedle

Možnost balení: 13 cm -252 ks / balení

Modřín
Smrk / Jedle

Možnost balení: 16 - 18  cm -204 ks / balení

Modřín
Smrk / Jedle

-- 85,17
-- 67,24

-- 851,68
-- 672,38

Palubka : Tloušťka: 24 mm, šířka: 7 cm

Druh dřeviny

1 m - 3,5 m                                             
cena  Kč / bm

4 m - 5 m                                                          
cena  Kč / bm

-- 1299,93

PODLAHY, PODBITÍ - BEDNĚNÍ [ PRKNO ] / HRUBĚ ŘEZANÉ
Prkno : Tloušťka: 24 mm, šířka: 16 - 18 cm

Druh dřeviny

1 m - 3,5 m                                             
cena  Kč / m2

4 m - 5 m                                                          
cena  Kč / m2

PŘESAZOVANÉ MANŽETOVÉ BEDNĚNÍ [ PRKNO ] / FASÁDA
Tloušťka: 28 mm, šířka: 13 cm

Druh dřeviny

1 m - 3,5 m                                             
cena  Kč / m2

4 m - 5 m                                                          
cena  Kč / m2

-- 1658,53

Druh dřeviny

1 m - 3,5 m                                             
cena  Kč / m2

4 m - 5 m                                                          
cena  Kč / m2

-- 1770,59
-- 1120,63

-- 1120,63
-- 1075,80

LICHOBĚŽNÍKOVÉ STÍNÍCÍ BEDNĚNÍ [ PRKNO ] / FASÁDA
Tloušťka: 23 mm, šířka: 9 cm

ZKOSENÉ BEDNĚNÍ [ PRKNO ] / FASÁDA
Tloušťka: 18 mm, šířka: 10 - 12 cm příčně profilovaná,  pero a drážka

Druh dřeviny

1 m - 3,5 m                                             
cena  Kč / m2

4 m - 5 m                                                          
cena  Kč / m2

CANNIS GROUP COMPLET s.r.o.
Litvínovice 119
370 01 České Budějovice

Tel.:  +420 602 759 917
 info@thomaholz100.cz
www.thomaholz100.cz 



Modřín
Smrk / Jedle

Možnost balení: 7 cm -224 ks / balení, 11 cm -144 ks / balení

Modřín
Smrk / Jedle

Možnost balení: 14  cm -294 ks / balení, 16  cm -252 ks / balení

Modřín
Smrk / Jedle

Modřín
Smrk / Jedle

Možnost balení: 6 cm - 306 ks / balení, 10  cm - 320 ks / balení

Smrk / Jedle

Možnost balení: 12 cm - 272 ks / balení

Smrk / Jedle / komorové sušení -- 448,25

Hranoly ,Toušťka: 24 mm, šířka: 8 - 16 cm klesající

Druh dřeviny

1 m - 3,5 m                                             
cena  Kč / m2

4 m - 5 m                                                          
cena  Kč / m2

Smrk / Jedle / sušené vzduchem -- 322,74

Druh dřeviny

1 m - 3,5 m                                             
cena  Kč / m2

4 m - 5 m                                                          
cena  Kč / m2

-- 627,55

HRUBÉ BEDNĚNÍ [ PRKNO ]

-- 183,78
-- 161,37

HRUBÉ OBKLADOVÉ A PODLAHOVÉ BEDNĚNÍ [ PRKNO ]
Pero / Drážka ,Toušťka: 24 mm, šířka: 12 cm

-- 98,62

Palubka : Tloušťka: 18 mm, šířka: 10 cm

Druh dřeviny

1 m - 3,5 m                                             
cena  Kč / bm

4 m - 5 m                                                          
cena  Kč / bm

Palubka : Tloušťka: 18 mm, šířka: 6 cm

Druh dřeviny

1 m - 3,5 m                                             
cena  Kč / bm

4 m - 5 m                                                          
cena  Kč / bm

-- 125,51

Druh dřeviny

1 m - 3,5 m                                             
cena  Kč / m2

4 m - 5 m                                                          
cena  Kč / m2

-- 1299,93
-- 1165,45

-- 129,99
-- 103,10

PODLAHY, PODBITÍ - BEDNĚNÍ [ PRKNO ] / HOBLOVANÉ
Prkno : Tloušťka: 18 mm, šířka: 14 - 16 cm

Palubka : Tloušťka: 24 mm, šířka: 11 cm

Druh dřeviny

1 m - 3,5 m                                             
cena  Kč / bm

4 m - 5 m                                                          
cena  Kč / bm

CANNIS GROUP COMPLET s.r.o.
Litvínovice 119
370 01 České Budějovice

Tel.:  +420 602 759 917
 info@thomaholz100.cz
www.thomaholz100.cz 
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Výzkumné centrum  přírodního dřeva

Hrubé bednění v hranolech, sušené v komoře smrk/jedle, sestupné šířky a délky

Tel.: +420 602 759 917

CANNIS GROUP COMPLET s.r.o. | Litvínovice 119 | 370 01 České Budějovice

DIČ: CZ08484961 Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích   oddíl C, vložka 29183

Ing. Erwin Thoma Holz GmbH

CENÍK VÝROBKŮ A SLUŽEB Thoma Holz100 / prkna a zahradní dřevo

platný od 01.01.2021

Prkna THOMA HOLZ ze dřeva pokáceného ve správný okamžik

Prkna - neopracované dřevo, třídění natur sušení na vzduchu

Obložení z fošen pero / drážka neopracované 272 24/122 Kč 627,55

Název Balení Rozměr Kom. Cena / m2

počet ks / bal. tloušťka/šířka Délka 4,0 m až 5,0 m

Kom. Cena / m2

Krátké délky pod 3,0 m

Podlahové / stropní  prkna , neopracované dřevo, třídění natur sušení na vzduchu

Veškerá prkna se vyrábějí zaručeně z osobně vybraných kmenů, které byly pokáceny ve správný okamžik s certifikátem PEFC. Ručíme za to, že se nepoužívají žádné 
prostředky na ochranu dřeva. Zpracováváme pouze stromy z našich tuzemských obnovovaných horských lesů. Za kritéria kvality osobně ručím svým vlastním 
jménem. Váš Erwin Thoma.                                                                                                                                                                                                                                                                             
Kvalita a třídění prken THOMA: Pro třídění prken THOMA v zásadě platí pravidla zdravých a přírodních dřevěných staveb. To znamená, že suky a jednotlivé 
prosmoly jsou ve smyslu přirozeného vzhledu dřeva žádoucí a nevyřazují se. Vyřazování sukovitého dřeva odmítáme jako nepřirozený proces. Vady dřeva, které 
vzhledem ke svému rozsahu představují statický problém a způsobují prasknutí nebo silnou deformaci prken, vyřazujeme. Napadení houbami a hmyzem je u 
veškerého pohledového vnějšího a vnitřního obložení vyloučeno. Přirozené barevné rozdíly jednotlivých prken, které neovlivňují statickou zatížitelnost, jsou 
přípustné. Fakturace jsou podle míry krytí. Uvedené šířky jsou krycí šířky bez per (čistá šířka).

Prna s hladkou hranou / podlahové prkno modřín 204 24/160 Kč 851,68

322,74
Kč 448,25

Hrubé bednění v hranolech, sušené na vzduchu smrk/jedle, sestupné šířky a délky Kč

851,68

Krycí lišta    modřín    na bm 224 24/70 Kč 85,17

204 24/180 Kč

129,99

Prkna s hladkou hranou / podlahové prkno    smrk / jedle 204 24/160 Kč 672,38

144 24/110 Kč

672,38

Krycí lišta    smr / jedle  na bm 224 24/70 Kč 67,24

204 24/180 Kč

103,10225 24/110 Kč

info@thomaholz100.cz
www.thomaholz100.cz
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Výzkumné centrum  přírodního dřeva

Krátké délky pod 3,0 m

Tel.: +420 602 759 917

CANNIS GROUP COMPLET s.r.o. | Litvínovice 119 | 370 01 České Budějovice

DIČ: CZ08484961 Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích   oddíl C, vložka 29183

www.thomaholz100.cz

Ing. Erwin Thoma Holz GmbH

Název Balení Rozměr Kom. Cena / m2 Kom. Cena / m2

počet ks / bal. tloušťka/šířka Délka 4,0 m až 5,0 m

Fasádní obložení / hoblované produkty tříděné, standard sušené na vzduchu

360 23/90 Kč 1770,59Lichoběžníkové stínící bednění [prkno],  pero / drážka   modřín novinka

360 23/90 Kč 1120,63

1658,53

Lichoběžníkové stínící bednění [prkno],  pero / drážka  smrk / jedle novinka

Přesazované manžetové bednění [prkno] / smrk / jedle 252 28/130 Kč 1299,93

Přesazované manžetové  bednění [prkno] / modřín 252 28/130 Kč

1927,48

Povětronostní bednění [prkno] / smrk / jedle 125 32/200 Kč 1658,53

Povětronostní bednění [prkno] / modřín 125 32/200 Kč

1210,28

378 19/102 Kč 1120,63

Zkosené  bednění [prkno] ,  pero / drážka    modřín 336 19/122 Kč

Podlahové/stropní  prkna:

Prkno s hladkou hranou / podlahové prkno z jedné strany lehce zkosené   modřín 194 19/140

1075,80

378 19/102 Kč 1075,80

Zkosené bednění, [prkno]  / drážka    smrk / jedle 336 19/122 Kč

Kč 1299,93

252 19/160 Kč 1299,93

107,58

320 19/100 Kč 183,78

Krycí lišta z jedné strany lehce fazetkovaná / modřín     na bm 306 19/60 Kč

1165,45

252 19/160 Kč 1165,45

Prkno s hladkou hranou/podlahové prkno z jedné strany lehce fazetkované smrk / jedle 294 19/140 Kč

Vnitřní prkna / tříděné, pohledové, sušené v komoře

Zkosená prkna,  pero / drážka         borovice limba 252 19/162 Kč 1927,48

98,62

320 19/100 Kč 161,37

Krycí lišta z jedné strany lehce zkosená      smrk / jedle      na bm 306 19/60 Kč

Kč 2510,20

294 19/142 Kč 1927,48 Kč 2510,20

2510,20

378 19/102 Kč 1927,48 Kč 2510,20

336 19/122 Kč 1927,48 Kč

1344,75

294 19/142 Kč 1075,80 Kč 1344,75

Zkosená prkna,  pero / drážka           smrk / jedle 252 19/162 Kč 1075,80 Kč

1344,75

378 19/102 Kč 1075,80 Kč 1344,75

336 19/122 Kč 1075,80 Kč

1613,70

294 19/142 Kč 1344,75 Kč 1613,70

Zkosená prkna,  pero / drážka           modřín 252 19/162 Kč 1344,75 Kč

1613,70

378 19/102 Kč 1344,75 Kč 1613,70

336 19/122 Kč 1344,75 Kč

2241,25

140 40/140 Kč 2241,25

Protipožární prkna, dvojité,  pero / drážka       smrk / jedle 120 40//160 Kč

2241,25

180 40/100 Kč 2241,25

160 40/120 Kč
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Výzkumné centrum  přírodního dřeva

Krátké délky pod 3,0 m

Spodní terasová konstrukce modřínový podstavec,  neopracované dřevo na  bm

Plotové latě hoblované, ze 4 stran zkosené délka 0,8m z jedné strany zešikmené

Tel.: +420 602 759 917

CANNIS GROUP COMPLET s.r.o. | Litvínovice 119 | 370 01 České Budějovice

DIČ: CZ08484961 Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích   oddíl C, vložka 29183

info@thomaholz100.cz
www.thomaholz100.cz

Ing. Erwin Thoma Holz GmbH

Název Balení Rozměr Kom. Cena / m2 Kom. Cena / m2

počet ks / bal. tloušťka/šířka Délka 4,0 m až 5,0 m

Terasové/zahradní dřevo sušené na vzduchu

Terasové fošny ze 2 stran se sraženou hranou,  modřín 270 30/100 Kč 2187,46

Terasové fošny ze 2 stran se sraženou hranou,  trnovník akát k dostání pouze v krátkých délkách 200 40/100 Kč 3276,71

Terasové fošny ze 2 stran se sraženou hranou,  dub k dostání pouze v krátkých délkách 270 30/100 Kč 2456,41

152,41

70 10/10 cm Kč 376,53

169 5/8 cm Kč

434,80

48 12/12 cm Kč 515,49

56 10/12 cm Kč

170,34

77 9/9 cm Kč 412,39

Spodní terasová konstrukce, modřínový podstavec, hoblované dřevo     na bm 225 4/7 cm Kč

475,15

54 11/11 cm Kč 569,28

63 9/11 cm Kč

25-40 cm Kč 300,33

Plotové fošny, neořezané síla 40 mm sestupná šířka,neopracované dřevo modřín na bm

121,03

25-40 cm Kč 224,13

Plotové fošny, neořezané síla 30 mm, sestupná šířka, neopracované dřevo modřín     na bm 10-25 cm Kč

147,92

25-40 cm Kč 264,47

Plotové fošny, neořezané síla 23 mm sestupná šířka, hoblované dřevo    modřín na bm 10-25 cm Kč

10-25 cm Kč

80,69

Plotové fošny, neořezané síla 30 mm sestupná šířka, hoblované dřevo  modřín na bm 10-25 cm Kč

98,62

188,27

25-40 cm Kč 345,15

161,37

  p ,   ,    j  y 
Plotové latě neopracované dřevo délka 0,8m z jedné strany zešikmené 24/70 Kč

19/60Plotové latě hoblované, ze 4 stran zkosené délka 1,0 m z jedné strany zešikmené

24/70 Kč
19/60 Kč

76,20

Kč

58,27

Plotové latě neopracované, dřevo délka 1,0 m z jedné strany zešikmené
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Ing. Erwin Thoma Holz GmbH

Spojovací materiál různý, montážní materiál, fakturace po baleních a celých balících 

Název Šrouby z ušlechtilé oceli A2 vrtný hrot / zápustná hlava Balení 
Cena / jednotka

počet ks / bal.

Fasádní šrouby Assy plus A2 vrtný hrot/zápustná hlava

1156,49

4,5x60 250 Kč 1214,76

4,5x50 250 Kč

1098,21

4,5x80 200 Kč 1416,47

4,5x70 200 Kč

1349,23

5,5x70 250 Kč 1425,44

5,5x60 250 Kč

1358,20

5,5x90 200 Kč 1716,80

5,5x80 200 Kč

1797,48

ASSY plus 60° hlavaTyp 3  optimální pro montáž krycích lišt

5,5x100 200 Kč

3648,76

4,5x40 500 Kč 3908,74

3,5x50 500 Kč

3962,53

4,5x50 250 Kč 2030,57

4,5x45 500 Kč

2120,22

4,5x70 200 Kč 1918,51

4,5x60 250 Kč

2469,86

Terasové šrouby pro přímé sešroubování Top Head A2 vrtný hrot / cylindrická hlava

4,5x80 200 Kč

753,06

Distanční lišty na ochranu proti vzdouvající se vlhkosti pod terasovými fošnami délka 
cca. 345 mm výška 8 mm

50 Kč
2281,59

Příložné podložky pro spodní konstrukci na ochranu proti vzdouvající se vlhkosti, 
velikost cca. 90x90x10 mm z pryžového granulátu

50

Sleva za jakost „přírodní“ 20 % na jednotku, zatřídění „přírodní“ k dostání pouze na objednávku.
U vnějších prken jsou kratší délky k dostání jen na objednávku sleva 10 % na jednotku, zatřídění podle popisu jakosti Thoma Holz.
Účtovaná plocha odpovídá skutečnému krycímu rozměru, neplatí se za rozměr pera, celková plocha počítaná i s perem je pro zákazníka méně výhodná. Montážní
materiál se předává a účtuje pouze v jednotkách celého balení.Za technické dosušení prken / bednění se účtuje přirážka € 4,00 za m2. Za hoblování prken /
bednění a podbití ve mzdě se účtuje cena € 6,00 za m2.
Uvedené jednotkové ceny jsou"franko závod",související přepravní náklady budou účtovány zvlášť. Balíkový rabat při odběru plných balíků jednoho profilového
rozměru poskytujeme  10 % z ceníkové ceny.
Rabaty platí pouze pro hoblované zboží, nikoliv na spojovací prvky (obchodní zboží).
Velikost balíku jsou cca. Š x V x D 1,00 x 0,80 x objednaná délka prkna  u krycích lišt je počet kusů/balíků upraven podle podlahových prken/ balíků.

Kč
2147,12

5,5x80 250 Kč

1349,23

5,5x70 250 Kč 1425,44

5,5x60 250 Kč

1694,39

5,5x90 250 Kč

Kč

2250,22

Terasové spojovací destičky pro neviditelné sešroubování terasových fošen 100 Kč
2667,09

5,5x100 250
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Partnerský rabat na všechny produkty z ceníku 10 % z ceníkové ceny, resp. zvýhodněná cena za balík
Rabaty za kvalitu „natur“ 20 % z ceníkové ceny pouze na objednávku
Rabat na krátké délky 10 % z ceníkové ceny dostupný pouze na objednávku

Úprava skonta:

Platební podmínky Thoma pro partnerské společnosti:

Ing. Erwin Thoma Holz GmbH

Podmínky pro Thoma prkna a spojovací materiál pro partnery Thoma Holz100

Balíkový rabat na veškerá prkna, která lze odebírat po balících, 10 % z ceníkové ceny

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy !!!

Posunutí termínu dodání ze strany zadavatele nemá vliv na splatnost platby, při posunutí termínu dodání 
ze strany zhotovitele se splatnost platby posunuje o stejnou dobu!
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