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Biodesky a spárovky REMA – 
dřevo se severským původem

Rodina Rettenegger, vlastník firmy REMA, se zabývá zpracováním severského 
dřeva, tohoto jedinečného materiálu, již více než 70 let. Pod značkou REMA 
vyrábí masivní dřevěné desky – „pravé jen s označením REMA“ od roku 
1989. Hluboce zakořeněný vztah ke dřevu se promítá do kultury podnikání, do 
atmosféry uvnitř týmu, odráží se ve vztahu k zaměstnancům, k zákazníkům 
a dodavatelům. Každý strom, každá deska je jedinečná, každý kousek je individu-
álně zpracováván. Výsledkem je záruka vysoké kvality a dodržování termínů.

Severské dřevo přináší mnoho výhod: 
vyznačuje se velmi pěknou a rovnoměr-
nou strukturou způsobenou pomalým 
růstem dřeva, což je dáno zvláštními 
podmínkami severských zemí s krátkou 
vegetační dobou při nízkých průměrných 
teplotách. Pro dřevo je pak specifické, 

že letokruhy leží těsně vedle sebe, suky 
jsou malé a zdravě vrostlé, struktura 
dřeva stejnoměrná a barva rovnoměr-
ná a světlá. Tento soubor pozitivních 
vlastností má příznivý vliv na vzhled vy-
robených desek a také na rozměrovou 
stálost a stabilitu hotových výrobků.

Nosným produktem výroby REMA je 
3-vrstvá lepená deska – biodeska – 
sukatá, z jehličnatých dřevin. Severské 
dřevo je po opatrném sušení a po roz-
mítání tříděno dle kritérií kvality do jed-
notlivých tříd. Přitom je kladen důraz na 
účel použití příslušné desky.

Výrobní závod v Eben im Pongau 
vyrábí biodesky z dřevin:

 Severský smrk v různých tl. od 12 do 
42 mm a v mnoha různých kvalitách 
od A/AB, přes v ČR nejvíce prodá-
vanou a mnohostranně použitelnou 
REMA B Universal, po B/C+ 

 Modřín sibiřský v různých tl. desky 
od 16 do 42 mm,kvalita od AB Stan-
dard do B/C 

 Severská borovice v tl. desky 19 
a 27 mm, kvalita A/B a AB Standard

 Zirbe 19 mm, kvalita AB/C

Vedle obvyklých třívrstvých desek ze se-
verského smrku má REMA v programu 
i desky nazvané „antický smrk“ (paře-
ním získá smrkové dřevo v celé hloubce 
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desky probarvení odpovídající starým, 
slunci vystaveným deskám), dále desky 
„tzv. staré dřevo“, pro jejichž výrobu se 
používá dřevo získané ze starých strže-
ných zemědělských usedlostí a stodol. 
Tyto jsou doplňkově nabízeny i v prove-
dení kartáčované a tesané. Biodeska 
REMA „Staré dřevo“ je žádaná také na 
českém trhu, její výhodou oproti jiným 
výrobcům je klidnější a střídmější vzhled 
– tedy třídění, které lze použít pro výro-
bu nábytku jak v rustikálním provedení, 
tak i pro velmi moderní typy, kde spojení 
starého dřeva s moderními prvky vytváří 
působivý a příjemný akcent.

Kromě biodesek se REMA na českém 
trhu již 10 let úspěšně prosazuje také 
dodávkami spárovek, přičemž filozofie 
používání severských dřevin zůstává 
zachována:

 Spárovka REMA smrk severský 
tloušť ky od 18 do 40 mm v kvalitách 
AB a B.

 Spárovka REMA borovice sibiřská 
tl. 18, 27 a 40 mm (AB), nově také 
douglaska.

 Spárovka REMA antický smrk se-
verský tl. 19, 27 a 40 mm (AB).

 Spárovka REMA modřín sibiřský tl. 
desek od 19 do 40 mm.
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