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Život v kraji 

Ať už se chystáme budovat, 
rekonstruovat či vylepšovat co-
koliv, s největší pravděpodobností 
se neobejdete bez dřeva, protože 
dřevo ničím nenahradíš – a to je 
také motto společnost AVYDON 
z Ondřejova. Zákazníci zde na-
jdou kompletní sortiment výrobků 
ze dřeva - OSB desky, palubky, 

plotovky, spárovky, latě, hrano-
ly, prkna, řezivo a také palivové 
dřevo, brikety a pelety.

Společnost AVYDON se stala 
spolehlivým partnerem pro vel-
ké odběratele jako jsou stavební 
společnosti, truhlářské a nábyt-
kářské dílny, ale také pro drobné 
řemeslníky a domácí kutily. Díky 
maximálním skladovým záso-
bám je možné odbavit i velké 
zakázky v krátkém čase. Nestan-
dardní rozměry řeziva do krovů 
jsme schopni nařezat na naší pile 
v Ondřejově. Zakoupený materiál 
společnost AVYDON odveze fi-
remním nákladním automobilem 

s hydraulickou rukou přímo na 
místo stavby či do dílny. Kvali-
fikovaný personál vám vytvoří 
cenovou nabídku, poradí s výbě-
rem materiálu a v truhlářské dílně 
upraví požadované rozměry.

Líbí se vám dřevo modřínu?
Kromě běžných dřevin, jako jsou 
smrk či borovice, je možné zakou-
pit materiál evropského modřínu, 
který se dá využít na zhotovení 
exkluzivní podlahy terasy či oblo-
žení fasády nebo interiéru.
Zahradní nábytek, pergoly, hou-
pačky…
Přijďte si k nám vybrat již hotové 
výrobky - zahradní nábytek, lavič-

ky, kryté pískoviště, konstrukce 
na houpačky, truhlíky pro květiny 
a také zahradní pergoly.

Náš areál najdete ve směru 
od Mnichovic hned na kraji 
Ondřejova po pravé straně. 
Kontakt: AVYDON s.r.o.
K Votavce 111, Ondřejov
tel: 323 649 221,725 320 568 
e-mail: avydon@avydon.cz
www.avydon.cz
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V prodejně v Ondřejově si 
můžete vybrat i olejové lazury, 
nátěry, spojovací materiál, liš-
ty, kování, ale i přípravky na 
ošetření dřeva.

Čeká vás stavba nového domu 
nebo rekonstrukce starého? 
Potřebujete vybudovat 
přístřešek pro auto? Chystáte 
se opravit plot, dřevěné schody 
nebo terasu? Slíbili jste dětem 
novou houpačku? 


