
                                                  
 

Cedr červený - West red cedar 
 
1.  Název a čeleď 
– mezinárodní název: West red cedar 
– latinský název:               Thuja plicata  
– čeleď:                             borovicovité 
 
2.  Výskyt – obchodní názvy - dostupnost 
 
– výskyt:  Pobřeží Pacifiku, Amerika, Kanada  
-  hlavní obchodní názvy: Francie   – Thuja, Thuja geant 
 Velká Británie – Rotzeder, Arbor vitae 
 Německo – Lebensbaum, Riesenlebensbaum 
                                                        USA                     -  Giant cedar, Canoe-cedar, Shinglewood, Western red cedar K. 

anthotheca. 
3.   Popis dřeva 
 
– běl:                                             skoro bílý 
– jádro: červený nebo řužovo-bronzoví  
– vlákno: přímé 
 
4.   Charakteristika: 
 
Fasádní profily z červeného cedru nabízejí množství možností a rozmanitost na dokončení různých 
architektonických stylů. Cedr všem projektů vtiskne pečeť krásy a prestiže. Je to dřevo s unikátní rozměrovou 
stabilitou a přirozenou odolností vůči hnilobě. Neobsahuje pryskyřici, málokdy se objeví zdravý suk a to vše z cedru 
dělá vynikající materiál na Vaší fasádu. 
 
Podle normy EN 350 – 2 patří červený cedr do 2. třídy odolnosti. 
  
5.      Barva dřeva: červenohnědá 
 
Povrchová úprava: 
Červený cedr není nutné povrchově upravovat. I po letech je stabilní a získává stříbrnou patinu. 
Při požadavku na stálou barvu je doporučeno ošetřit červený cedr transparentním lakem. 
 
6.      Technické vlastnosti: 
 
Hustota při vlhkosti 12% :                                                   330 - 460 kg / m3  
Hustota v čerstvém stavu:                                                 0,55 g/cm3  
Pevnost v tlaku:                                                                  35 N/mm2  
Modul elasticity:                                                                  70 - 80 N/mm2  
Pevnost v ohybu:                                                                55 N/mm2 
 
7     Použití: 
West red cedr fasádní 
dřevo na obklad staveb, pohledové dekorativní stěny domů, pergoly. 
Hustota dřeva 340 - 460 kg/m3 
Třídění dřeva : Clear  
Toto třídění pro obložení stěn a stropů je přirozené nejen pro privátní bydlení ale i pro ostatní komerční aplikace , 
všude tam , kde je požadovaná kvalita. K dispozici je uměle vysušený . 
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