
MOJE  REFERENCE  - obkladový materiál aludřevo

Jmenuji se Luboš Zeman. Byl jsem požádán panem Vodičkou, dodavatelem
materiálu aludřevo, o referenci k materiálu který jsem od něj zakoupil.
Požadavku jsem o své vůli rád vyhověl a referenci níže uvádím.

V nedávné době jsem pořídil obkladový materiál – hliníkové palubky s imitací dřeva, nazvaný aludřevo. 
Vzhledem k typu materiálu a také jeho vzhledu jsem s jeho pořízením nijak dlouho neváhal, jelikož jsem 
chtěl pořídit nějaký kvalitní bezúdržbový obklad na štít svého domu, kde jsem dříve měl dřevěné palubky, 
které vliv venkovního klimatu prostě nezvládaly a stárly.

Při hledání vhodného materiálu jsem zjistil, že v současné době jsou na tuzemském trhu ke koupi 
především, pro mne málo kvalitní, plastové nebo dřevoplastové palubky, které už svojí cenou i materiálem 
dávali jasně najevo, že to není to pravé řešení. Jsem přesvědčen, že hliník je jako materiál na venkovní 
prostředí jednoznačně vhodný díky sým vlastnostem které zajišťují skutečně vysokou životnost a stejně tak
i technologie povrchové úpravy tohoto obkadu. 

Montáž jsem si zajistil vlastními silami, jelikož mi prodejce tvrdil, že montáž obkladu je velmi jednoduchá a 
rychlá a není zcela nezbytné na tuto instalaci zajišťovat nějakou montážní partu. 
Jsem člověk manuálně zručný a tak jsem si montáž provedl sám s pomocí mého syna. Musím potvrdit, že 
montáž šla provést skutečně velmi dobře i rychle. Montáž pomocí příchytek je velmi praktická a také 
estetická, jelikož nikde není viditelný žádný spojovací materiál. 

Musím říci, že obklad na domě vypadá skvěle, velmi dobře zapadá do celkového exteriéru domu.
Radost  mi pochopitelně dělá také reakce mých sousedů i známých, jelikož se obklad většinou 
líbí a dokonce, že ne všicni poznají, že se jedná o imitaci, že to není klasický dřevěný obklad. 

Materiál aludřevo mohu každému doporučit i vzhledem k jeho vyšší pořizovací ceně. Tato investice má 
rozhodně smysl. Vím, že obklad štítu domu který jsem musel každých cca 5 let natírat, a stejně se dřevo 
pokroutilo i popraskalo, už nikdy provádět nebudu ani můj syn a možná ani jeho děti.
Mé doporučení se týká i vlastní montáže, není to nic složitého a s běžně dostupným nářadím to jde 
skutečně pěkně od ruky. 
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