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Prémiové biodosky 
vyrábané Benediktínskym kláštorom 
rakúskej manufaktúry Admonter

Trendovou alternatívou k bežným dyhovaným materiálom (DTD 
a MDF dyhovaná) sú aj veľkoplošné masívne vrstvené dosky tzv. 
biodosky. Benediktínsky kláštor v horskom mestečku Admont 
v Rakúsku sa už po stáročia zaoberá spracovaním dreva a stolár-
skou výrobou. Na rovnakom mieste a prakticky bez prerušenia sa 
dnes pod záštitou kláštora nachádza manufaktúra Admonter, ktorá 
vyrába veľkoformátové vrstvené biodosky Elements a to predovšet-
kým z tradičných drevín ako smrek a dub. 

Konštrukcia 3-vrstvových biodosiek je 
zložená z hornej a spodnej vrstvy z ma-
sívneho dreva (rezané dyhy o hrúbke 
min. 4 mm). Stredná vrstva je podľa po-
žiadavky na nosnosť či použitie vyrobe-
ná z rovnakej dreviny, smrekových lát, 
alebo preglejky. Na dosky používané do 
kúpeľní a exteriérov je použité vysoko 
pevnostné lepidlo. 
Ekologicky a udržateľne, to platí pri 
produktoch Admonter už dlhodobo. 
Pri výrobe sú použité spojivá a oleje na 
prírodnej báze bez rozpúšťadiel a for-
maldehydu, preto sú všetky výroby 
certifikované na zdravotnú bezchybnosť 
a 100% prírodný výrobok (certifikácia 
IBR). Drevo na výrobu biodosiek je po-
užívané výhradne z lokálnych lesov, kde 
prebieha zodpovedné lesné hospodár-
stvo. Kláštor v Admonte je najväčším 
obhospodarovateľom lesov v regióne.

Smrek – staré horské dosky Smrek – staré drevo červotoč Jelša – stará šeď
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Biodosky sú materiál hojne využívaný 
v hoteloch a horských rezidenciách, 

avšak našiel si cestu aj do mnohých 
slovenských domácností. Biodosky 

sú cenené hlavne vďaka konštrukčnej 
a rozmerovej stabilite a tiež vďaka po-
užitiu ušľachtilého rezaného dreva na 
hornej i spodnej strane. Preto sa bio-
dosky používajú na výrobu zákazkového 
nábytku, recepcií, kuchýň, dverí, scho-
díšť, obkladov, atď. 
Aktuálnym trendom v biodoskách je 
aplikácia skutočne starého dreva, kto-
ré má svoju jedinečnú patinu získava-
nú po dobu desiatok rokov. Výrobca 
Admonter je jednotkou v tomto smere, 
okrem starého dreva sa špecializuje aj 
na výrobu termicky upraveného dreva. 
Ponuku dopĺňajú akustické obkladové 
panely, interiérové masívne dvere a dre-
vené schody.
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Realizácia s použitím biodosiek smrek sekaný ako stropného obkladu a obkladu 
stien (hotel Falkensteiner Schladming, Rakúsko)

Realizácia s použitím biodosiek smrek – staré horské dosky ako stropného obkladu (hotel Zhero, Rakúsko)

http://www.iwtrend.sk


http://www.iwtrend.sk

