


Náš príbeh
Drevársky priemysel sa stal plný podobnosti a hromadne 
vyrábaných kópií. Ľudia zabúdajú na významy slov jedinečné a vzácne. 
To je dôvod, prečo RaraWoods chce priniesť unikátnosť do 
nábytkárskeho priemyslu. 

Vďaka vysokej kvalite a unikátnemu drevu, veríme, že drevo od 
RaraWoods môže zmeniť spôsob, akým sa pozeráme na prírodu. 
Nábytok by mal byť pozoruhodný, ukázať príbeh dreva a priniesť kus 
prírody do vášho domu.
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Javor
Jeden z najcennejších, najelegantnejších a komerčne najvýznamnejších drevín na európskom trhu. 
Takmer biely až svetložltý s výrazne jednotnou štruktúrou. Najluxusnejšia je fládrová štruktúra dreva, 
ktorá vnesie jedinečnosť do vášho interiéru.

naše drevo
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naše drevo

Čerešňa
Je dobre známa svojou úžasnou zamatovou farbou so zlatohnedými tónmi. Každé drevo je 
odlišné kvôli vplyvu svetla. Má elegantnú štruktúru so zvislými pruhmi.
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Dub
Známy najmä svojou tvrdosťou a dlhou životnosťou. Veľmi dekoratívne drevo s ostro 
oddelenými letokruhmi. Rozsah farieb je od žltej až do svetlohnedej farby.

naše drevo
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naše drevo

Brest
Veľmi zriedkavé a cenené drevo v Európe s jedinečnou farebnosťou. Zrnitá štruktúra s typicky 
zlatohnedým tónom, ktorá vytvára elegantnú atmosféru. Brest je veľmi odolný voči trvalému vlhku, 
preto je vhodný do interiéru aj exteriéru.
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Európsky orech
Jeden z najelegantnejších európskych tvrdých drevín. Vlašský orech je známy pre svoje 
použitie pri výrobe luxusného nábytku. Má bohatú hnedú farbu s červenkastými tónmi. 
Pruhovaná štruktúra a farba orechov je spôsobená rastom letokruhov.

naše drevo
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naše drevo

Jaseň
Používa sa prevažne v oblasti špičkových interiérových projektov kvôli jeho umeleckému 
charakteru. Rozsah farieb od belavých žltých po belavú červenú. Drevo z jaseňa 
je pevné a tvrdé.
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Naše produkty 

Rezivo
Ponúkame kvalitné rezivo v rôznych veľkostiach od 1,2 m + dĺžky, 25 - 100 cm šírky a hrúbky 50 - 75 mm. 
Po uplynutí minimálne jedného roka, vzduchosuché rezivo dosušujeme vo vákuovej sušičke na 
výslednú vlhkosť 6-8%.

Drevené pláty
Pripravíme unikátne drevené pláty pre váš luxusný nábytok. Používame špeciálny, na mieru vyrobený 
stroj na prípravu finálneho povrchu dosky. Máte špeciálne požiadavky o veľkosti a hrúbke drevených 
plátov? Pripravíme materiál presne podľa Vašich požiadaviek.

Buls
Bulsy sú vynikajúce pre interiérové projekty. Použitie jedného alebo zopár kmeňov v celom dizajne 
dáva dizajnu unikátny a luxusný vzhľad. RaraWoods ponúka bulsy z rôznych typov drevín začínajúcich 
na hrúbke 50 cm a s minimálnym počtom 5 dosiek.
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Tvorme spolu jedinečné produkty...


