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Drewno



Wszystko w jednym miejscu - w dobrej cenie.

Drewno konstrukcyjne KVH

Deski elewacyjne, podbitki, boazerie

Deski tarasowe

Pozostałe drewno

Tarcica szwedzka

Preparaty do pielęgnacji i ochrony drewna

Nowoczesne, stabilne wymiarowo i bardzo wytrzymałe drewno konstrukcyjne. Powstałe z drewna iglastego, 
czterostronnie strugane belki poddano suszeniu komorowemu do wilgotności 15%. KVH wyróżnia estetyczny wygląd, 
zwiększona odporność ogniowa, łatwość obróbki i lekkość. Materiał certyfikowany odpowiadający nawet najbardziej 
restrykcyjnym wymogom budowlanym. 

Różne profile i grubości - popularny świerk skandynawski i modrzew syberyjski, ale również egzotyczne meranti 
i termowana samba.  Deski boazeryjne takie jak: cedr kanadyjski, jodła kanadyjska oraz świerk skandynawski. 

W naszej ofercie posiadamy wszystko, co niezbędne do budowy tarasu m.in. deski tarasowe i legary z drewna 
europejskiego i egzotycznego, a także deski kompozytowe.

Sprawią, że drewno zachowa swoje piękno, właściwości i wytrzymałość przez długie lata. W ofercie posiadamy: 
impregnaty, oleje, lakierobejce, woski do drewna, lakiery takich marek jak: Koopmans, Osmo i Altax.

Najwyższej jakości świerk skandynawski strugany, fazowany, suszony komorowo. Klasa C24. Deski, łaty i kantówki 
świerkowe, o różnych przekrojach i długościach. 

Deski strugane impregnowane z drewna iglastego, deski podłogowe na pióro-wpust z litego drewna sosnowego, 
listwy, kątowniki, ćwierćwałki, wałki, płyty budowlane, sklejki i inne.

Akcesoria montażowe
Trwałe i mocne konstrukcje wymagają solidnych elementów montażowych. W ofercie posiadamy różnego rodzaju 
śruby, gwoździe, złącza i wkręty oraz wszystko, co potrzebne do montażu desek tarasowych i elewacyjnych.
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Sprawdź naszą ofertę i zyskaj więcej!

Szybki transport we wskazane miejsce

Dostępność od ręki

Atrakcyjne rabaty ilościowe

Szybka wycena

Zapraszamy do kontaktu:

Kompleksowe zamówienie w jednym miejscu
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