
 
- - - www.jkplus.cz  - - -  info@jkplus.cz  - - - fax: 241 950 447  - - - 

 

Thermowood 

IČO: 47539445 DIČ: CZ47539445 
info@jkplus.cz  , ICQ: 249-778-814 , Skype: jk-peter 

Thermowood  
 
     je výjimečný pro své praktické i estetické vlastnosti. Podstatou je speciální tepelná úprava. Tato 
ekologická úprava zásadně vylepšuje vlastnosti běžného dřeva, které získává odolnost známou u 
exotických dřevin, jako je např. teak. Thermowood má výrazně nižší nasákavost než původní surovina, 
je tvarově stálý a odolný vůči parazitům, a tak může být celoročně vystaven povětrnostním vlivům. 
Typická je pro Thermowood také jeho tmavá barva, která působením UV záření postupně zesvětlá (v 
závislosti na umístění). 
 
 
Technologie 
 
     Dřevo bude při této technologii vystaveno teplotě 230 °C při vyloučení kyslíku a tím se změní jeho 
vlastnosti. Sníží se schopnost jímat vodu a zvýší se stabilita. Větší odolnost proti vlhkosti zajišťuje vyšší 
trvanlivost. Vedle hlavního trhu, který představuje Skandinávie a Velká Británie, bude koncern v 
německy mluvícím prostoru zastoupen dceřinými podniky - v Německu Finnforest Deutschland, 
Bremen, ve Švýcarsku Finnforest Schweiz, Zürich a v Rakousku Bailou, Wiener Neudorf. 
 
 
SWM-WOOD 
 
     je vedoucí licenční výrobce tepelně opracovaného zušlechtěného dřeva (Thermoholz) ve Finsku. Od 
roku 1998 vyrábíme tepelně zušlechtěné dřevo v Mikkeli, na jihu Finska. V roce 2004 jsme tepelně 
zpracovali cca 4 500 kubických metrů dřeva, asi 90 % z toho šlo na export. Zpracováváme především 
borovici a smrk, ale také břízu a osiku. Kromě toho patří k našemu sortimentu některé exotické druhy 
dřeva, jako je Monterey-borovice (Pinus radiata) a nově také buk a jasan. 
 
Opíraje se o pokrokovou výrobní technologii a pečlivý výběr surového materiálu, stejně jako i o 
kontinuální vývoj výrobků můžeme našim zákazníkům nabídnout vysoce kvalitní, teplotně zušlechtěné 
dřevo a nejrozsáhlejší sortiment rozměrů na trhu. Část naší obchodní činnosti jsou servisní služby pro 
tepelné zpracování a sušení horkou párou. 
 
V únoru 2003 se stala naše firma první mezinárodní značkou kvality tohoto oboru, která poskytuje v 
Holandsku nejvýše oceňovaný výrobní certifikát KOMO® jako uznání za naši systematickou a 
vytrvalou vývojovou práci. Na podzim byl certifikát rozšířen, takže dnes vedle smrku máme značkou 
KOMO® certifikovány také borovici a Monterey-borovici. 
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