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3D dřevěný obklad z pravého dřeva
Dekorativní výzdoba stěn v interiéru.



• 3D-vzhled
•  Vyrobeno z přírodních materiálů
•  Finální úprava:  UV- tvrzený olejovaný povrch
•  Optimální hloubková impregnace díky moderní 

Technologii s více aplikacemi
•  Spolehlivá povrchová ochrana proti vlhkosti a nečistotám
•  Hedvábně matný povrch
•  Tloušťka: 2 mm / 4 mm / 6 mm
•  Rozměry jednotlivých obkladů: 50 mm x 200 mm 

Přírodní růstové charakteristiky a barevné odchylky jsou 
důkazem toho, že se jedná o pravé dřevo!

Vlastnosti

Dub

Ořech

Třešeň

Přírodně unikátní.
Dekorativní výzdoba stěn v interiéru.

• 3D-look
•  Made of natural materials
•  Finished, UV-hardened oil surface
•  Optimum deep impregnation due to modern manufacturing 

technology with multiple applications
•  Dependable surface protection against moisture and dirt
•  Satin surface
•  Thickness: 2 mm / 4 mm / 6 mm
•  Dimensions of individual tiles: 50 mm x 200 mm

Natural growth characteristics and color deviations 
are proof that this is real wood!

Characteristics

Oak

Walnut

Cherry



 1. Long-lasting natural product
 2.  Low weight (approx. 4.2 kg/m²)
 3.  Fast and simple installation
 4.  No special tools necessary
 5.  Total maximum installation height only approx. 6 mm
 6.  For (almost) any solid and smooth substrate
 7.  Available in various types of woods
 8.  Optional selection of the installation pattern
 9.  Also suitable for very small areas
 10.  Very easy to repair by simply replacing
 11.  Easy reversal if a piece of plywood is used as a 
  mounting substrate  

• For any solid and smooth substrate
•  For decorative interior wall design

Application areas

Advantages

Instructions for care

For the long-term maintenance of your wodewa products, an 
indoor climate between 18° C and 24° C with a relative humidity 
of between 40 % and 60 % should be maintained. This living envi-
ronment serves not only to maintain the value of your decorative 
wall design, but also your health and well-being.

The wodewa surface can be cleaned with a soft moist rag, 
a dust wand, or a vacuum cleaner.

☺
Easy 
to clean

Long-lasting 
natural product

Suitable for 
indoor use

Fast & easy 
installation

Made in 
Germany

Modern 
3D-look

 1.  Dlouhá životnost přírodního materiálu
 2.  nízká hmotnost (Cca. 3,7 kg / m²)
 3.  Rychlá a snadná montáž
 4.  Žádné speciální nástroje nejsou potřeba
 5.  Celková maximální výška instalace pouze cca. 6 mm
 6.  Pro (téměř) jakýkoliv pevný a hladký podklad
 7.  Dostupné z různých druhů stromů
 8.  Volitelný výběr pokládky
 9.  Vhodné i pro velmi malé plochy
 10.  Velmi snadno se opraví jednoduchou výměnou
 11.  Snadná demontáž při použití překližky

jako podkladu    

• Pro jakýkoliv pevný a hladký podklad
•  Dekorativní výzdoba stěn v interiéru.

Oblasti použití

Výhody

Návod na údržbu

Optimální podmínky v místnosti pro dlouhodobé zachování
dřevěných obkladů je: vnitřní klima mezi 18 ° C a 24 ° C
s relativní vlhkostí v rozmezí 40% až 60%.
Vhodné prostředí slouží nejen k ochraně vaší dekorační stěny,
ale i vašeho zdraví a pohody.

-

Povrch dřevěného obkladu lze čistit vlhkým hadříkem,
prachovkou nebo vysavačem.

☺
Snadné
čištění

Dlouhotrvající
přírodní produkt

Vhodný pro 
vnitří použití

Rychlá & jednoduchá
instalace

Vyrobeno
v Německu

Moderní
3D-vzhled

pravé
dřevo



Obsah balení
Obsah 1 m² 
•  33 ks 2 x 200 x 50 mm
•  34 ks 4 x 200 x 50 mm
•  33 ks 6 x 200 x 50 mm

Podklad

Podklad musí být stabilní, pevný a hladký.

Lepidlo

Pro optimální přilnavost dřevěných obkladů k podkladu
použijte elastické parketové lepidlo.

Návod k použití Montážní instrukce

Naneste lepidlo zubatou

stranou hladítka (3 mm ozubení)

až do cca. 0,5 m²

Skladba na vazbu.

Začátek druhé řady se posune

o polovinu délky 

(tzv. cihelná vazba).

Dřevěné obklady lze snadno

pilou řezat na míru. 

Pracujte odshora dolů.

Přitlačte dřevěné obklady

hranu ke hraně do čerstvě

nataženého lepidla. Ujistěte se,

že neexistují žádné mezery mezi

jednotlivými dřevěnými obklady.

Střídavě přikládejte různé

tloušťky, jak je požadováno.

-

Příprava pro instalaci

1.  Rozložte si nářadí
2.  Zkontrolujte si podklad
3.  Příprava pokládky: Namalujte vodorovnou čáru na stěnu,

kterou budete obkládat. Srovnejte hranu dřevěných obkladů s čárou.
Pracujte odshora  dolů. 

•  Zubová stěrka 3 x 3 mm,
•  Malá stěrka,
•  Okružní pila / pila

•  Tužka,
•  Skládací metr,
•  Vodováha,

Potřebné nástroje:

Pracujte odshora dolů.

Poznámka: Prosím, postupujte podle pokynů výrobce lepidla!

Položte obklad na místo určení a zatlačte do lepidla,

aby se zajistilo úplné pokrytí lepidlem.

Lepidlo se nesmí po stranách vytlačit.
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Package contents
Contents: 1 m²
•  33 units of 2 x 50 x 200 mm
•  34 units of 4 x 50 x 200 mm
•  33 units of 6 x 50 x 200 mm

Substrate

The substrate must be stable, solid, and smooth.

Adhesive  

For optimum adhesion, you should glue the wood tiles 
with an elastic parquet adhesive.

Instructions for use Installation instructions

Apply the adhesive 
with the serrated trowel 
(3 mm serrations) up to 
approx. 0.5 m².

Begin the second row of 
wood tiles offset.
For this, one wood tile must 
be shortened accordingly 
(see illustration 4).

The wood tiles can easily be 
cut to size with a saw.

Work from top to bottom. 
Press the wood tiles edge to 
edge into the fresh adhesive 
bed. Ensure that there are no 
gaps between the individual 
wood tiles. Alternately use dif-
ferent thicknesses as desired.

Preparation for installation

1. Lay out tools
2.  Check substrate
3.  Prepare surface: Draw a horizontal line on the surface to be 

covered. Align the lower edge of the wood tiles with this. 
Work from top to bottom.

• Serrated trowel 3 x 3 mm,
•  Small trowel,
•  Small handheld circular saw / saw

• Pencil,
• Folding ruler,
•  Level,

Tools required

Work from top to bottom. Note: Please follow instructions 
of the adhesive manufacturer! Place, arrange, and press 
the wood tiles into place. Ensure complete adhesive coverage. 
The adhesive should not squeeze out on the sides.
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wodewa GmbH
Genthiner Straße 22
39317 Ferchland
GERMANY
www.wodewa.de

DRDLÍK Martin
Sobíňov 245, 58262
info@drdlik.cz
Česká republika
www.drdlik.cz


