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Wyobraź sobie, że wstajesz o świcie, w domu jest cicho i spokojnie. 
Schodzisz na dół, miękko stąpając po drewnianych schodach. 
Zaczynasz dzień w kuchni, zaparzasz kawę, niespiesznie robisz 
śniadanie. Uwielbiasz te miejsce, czujesz się w nim komfortowo
i przyjemnie. Lubisz swój drewniany blat kuchenny, który wytrzymał 
niejeden kulinarny eksperyment i duży drewniany stół, przy którym 
spędzasz najlepszy czas w rodziną i przyjaciółmi… 

Drewno to prostota i wyjątkowość w jednym. Wykorzystane 
w dowolnym pomieszczeniu dodaje mu elegancji oraz czyni je 
cieplejszym i bardziej przytulnym. Drewniane blaty to niekończące 
się możliwości projektowe. Pasują do wnętrz i materiałów
w każdym stylu i kolorze. Łatwa obróbka pozwala na stworzenie
z nich dowolnego kształtu. Nasze blaty wykonane są z klejonego, 
litego drewna, dzięki czemu są bardziej odporne na pękanie
i zniekształcenia. Ogromną zaletą jest to, że można je wielokrotnie 
odnawiać, przedłużając tym samym ich piękny wygląd i użyteczność. 
Właściwa pielęgnacja i impregnacja sprawią, że drewniany blat 
będzie służyć latami.

Poznaj naszą ofertę blatów z drewna 
europejskiego i egzotycznego. Są idealne do 
kuchni, łazienki czy innego pomieszczenia
w Twoim domu.

Stworzysz z nich niepowtarzalny:
- blat kuchenny
- wyspę kuchenną
- blat łazienkowy
- stół jadalniany
- stolik kawowy
- schody
- parapety

- półki

... możliwości są nieograniczone.
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JESION występuje powszechnie w Polsce. Cechą charakterystyczną jest 
zdecydowanie wyraźne zarysowanie słojów w drewnie oraz zabarwienie od 
jasnożółtego do jasnobrązowego odcienia. Drewno pozyskane z jesionu jest 
przede wszystkim bardzo twarde, co plasuje je w tej samej kategorii twardości co 
dąb, buk lub mahoń. 

BLAT JESIONOWY tak samo jak pozostałe blaty jest klejony z lameli z litego drewna, 
co jeszcze bardziej zwiększa jego trwałość, zabezpiecza przed pęknięciami
i odkształceniami. Właściwie pielęgnowany będzie służyć wiele lat. Jesionowy 
blat doda ciepła i przytulności wnętrzom w każdym stylu.

ISTOTNE PARAMETRY:  szlifowany, gładki, surowy, wykonany z klejonego litego 
drewna, klasa A/C, przeznaczony do lakierowania lub olejowania.

Wymiary:

20x650x2950 mm
22x650x3020 mm
40x650x3020 mm

   Zastosowanie:

- blaty kuchenne
- wyspy kuchenne
- blaty łazienkowe
- stoły, stoliki kawowe
- inne meble
- schody
- parapety
- półki

JESION
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SOSNA charakteryzuje się miękkim drewnem, ale jednocześnie wytrzymałym
i trwałym. Łatwa obróbka umożliwia stworzenie z blatów dowolnych kształtów. 
Jest to drewno o bardzo jasnym odcieniu. 

BLATY SOSNOWE  wyróżnia bardzo jasny odcień. Tak jak wszystkie nasze 
blaty, również ten powstaje z klejenia lameli z litego drewna, co zapewnia mu 
trwałość i większą odporność na pęknięcia. Idealnie sprawdzi się zarówno
w ciemnych, jak i jasnych pomieszczeniach. 

ISTOTNE PARAMETRY: szlifowany, gładki, surowy, wykonany z klejonego litego 
drewna, klasa A/B, przeznaczony do lakierowania lub olejowania.

Wymiary:

18x600x3000 mm
22x600x3000 mm
27x600x3000 mm
37x600x3000 mm

   Zastosowanie:

- blaty kuchenne
- wyspy kuchenne
- blaty łazienkowe
- stoły, stoliki kawowe
- inne meble
- schody
- parapety
- półki

SOSNA
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BUK  to jeden z najpowszechniej występujących gatunków drzew w Polsce. 
Bukowe drewno jest twarde i łatwe w obróbce, a odpowiednio zabezpieczone 
posłuży przez wiele lat. Jest wysoce odporne na zarysowania i wgniecenia.

BLAT BUKOWY jest idealny jeżeli zależy nam na przytulnym i ciepłym wnętrzu. 
To produkt najwyższej jakości, który charakteryzuje się wysoką trwałością 
dzięki klejeniu z litego drewna. Regularna impregnacja gwarantuje wiele lat 
eksploatacji.

ISTOTNE PARAMETRY: szlifowany, gładki, surowy, wykonany z klejonego litego 
drewna, klasa B/C, przeznaczony do lakierowania lub olejowania.

Wymiary:

26x650x3020 mm
40x650x3020 mm

   Zastosowanie:

- blaty kuchenne
- wyspy kuchenne
- blaty łazienkowe
- stoły, stoliki kawowe
- inne meble
- schody
- parapety
- półki

BUK
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DĄB  to wyjątkowe drewno – jedno z najtwardszych spośród wszystkich 
gatunków liściastych w naszym klimacie. Bardzo dekoracyjne i dostojne. Dąb 
posiada charakterystyczny rysunek drewna oraz barwę, którą ciężko pomylić 
z innym gatunkiem.

BLAT DĘBOWY charakteryzuje się bardzo szlachetnym wyglądem. Jest bardzo 
trwały, wysoce odporny na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. Dzięki klejeniu 
z dębowych, litych lameli, zwiększa się jego trwałość i podczas wieloletniej 
eksploatacji nie odkształca się, nie pęka.  Świetnie sprawdzi się zarówno
w nowoczesnym, jak i rustykalnym wnętrzu.

ISTOTNE PARAMETRY: szlifowany, gładki, surowy, wykonany z klejonego litego 
drewna, klasa A/B, A/C, B/C, przeznaczony do lakierowania lub olejowania.

Wymiary:    Zastosowanie:

- blaty kuchenne
- wyspy kuchenne
- blaty łazienkowe
- stoły, stoliki kawowe
- inne meble
- schody
- parapety
- półki

   22x650x3020 mm
22x1250x3020 mm
40x650x3020 mm

DĄB
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IROKO  to bardzo twarde i wytrzymałe drewno egzotyczne pochodzące
z terenów Afryki. Jego zabarwienie rozciąga się od złotego do średniego 
brązu. Często wykorzystywane jako substytut drewna teakowego, czasem 
nazywany „afrykańskim teakiem”.

BLAT Z DREWNA EGZOTYCZNEGO IROKO  to ekskluzywny produkt najwyższej 
jakości. Drewno iroko wyróżnia bardzo duża odporność na wilgoć. Blat iroko 
nada wyjątkowego charakteru każdemu wnętrzu. Świetnie sprawdzi się przede 
wszystkim w jasnych pomieszczeniach. Dobrze pielęgnowany wytrzyma wiele 
lat użytkowania.

ISTOTNE PARAMETRY: szlifowany, gładki, surowy, wykonany z klejonego litego 
drewna, klasa A/B, wymaga późniejszego zabezpieczenia tj. lakierowania lub 
olejowania.

Wymiary:

40x650x3000 mm
40x650x4100 mm

   Zastosowanie:

- blaty kuchenne
- wyspy kuchenne
- blaty łazienkowe
- stoły, stoliki kawowe
- inne meble
- schody
- parapety
- półki

IROKO
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CZARNA LIMBA / BLACK OFRAM /FRAKE to drzewo afrykańskie, występujące 
głównie w: Ghanie, Kongo, Nigerii, Zairze i Kamerunie oraz na Wybrzeżu Kości 
Słoniowej. Drewno czarna limba jest twarde i sprężyste, mimo to bardzo łatwe 
w obróbce. Charakteryzuje się wysoką odpornością na biodegradację oraz 
uszkodzenia mechaniczne. Przez swoje interesujące ubarwienie i doskonałe 
właściwości technicznie często stosowane jest jako substytut dębu.

BLAT Z DREWNA EGZOTYCZNEGO CZARNA LIMBA to ekskluzywny produkt 
wykonany z klejonego litego drewna. Dzięki klejeniu, drewno podczas 
wieloletniej eksploatacji nie odkształca się, nie pęka i nie skręca. Blaty
z czarnej limby są w odcieniu jasnożółtym i złotym z szarymi, a nawet czarnymi 
smugami, co czyni je bardzo dekoracyjnymi i wartościowymi. Świetnie sprawdzi 
się zwłaszcza w jasnych, minimalistycznych pomieszczeniach.

ISTOTNE PARAMETRY: szlifowany, gładki, surowy, wykonany z klejonego litego 
drewna, klasa A/B, przeznaczony do lakierowania lub olejowania.

Wymiary:

40x650x2500 mm
40x650x3000 mm
40x650x4100 mm

   Zastosowanie:

- blaty kuchenne
- wyspy kuchenne
- blaty łazienkowe
- stoły, stoliki kawowe
- inne meble
- schody
- parapety
- półki

CZARNA LIMBA  BLACK OFRAM / FRAKE
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AMAZAQUE to kolejne drewno egzotyczne pochodzące z Afryki – najliczniej 
występuje na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Kamerunie, Liberii i Nigerii. Jego 
barwa rozciąga się od żółtobrązowej do czekoladowobrązowej.

BLATY Z EGZOTYCZNEGO DREWNA AMAZAQUE są ekskluzywnym produktem 
najwyższej jakości. Trwały i odporny na pęknięcia i odkształcenia, tak jak 
pozostałe klejone blaty. Dbałość o regularną impregnację zagwarantuje 
możliwość wieloletniego użytkowania z zachowaniem pięknego wyglądu. 
Szlachetnie wyglądający blat amazaque, ze względu na swój ciemny odcień 
doda klasy i stylu zwłaszcza jasnym pomieszczeniom.

ISTOTNE PARAMETRY: szlifowany, gładki, surowy, wykonany z klejonego litego 
drewna, klasa A/B, wymaga późniejszego zabezpieczenia tj. lakierowania lub 
olejowania.

Wymiary:

40x650x4100 mm
40x650x5000 mm

   Zastosowanie:

- blaty kuchenne
- wyspy kuchenne
- blaty łazienkowe
- stoły, stoliki kawowe
- inne meble
- schody
- parapety
- półki

AMAZAQUE
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DRZEWA KOTO rosną w wilgotnych lasach równikowych Afryki, w krajach 
położonych nad Zatoką Gwinejską. Obszar naturalnego występowania 
obejmuje Kamerun, Gwineę Równikową, Gabon i Kongo. Drewno jest bardzo 
łatwe w obróbce. Posiada gładką, wyrównaną strukturę o jasnej, bladożółtej 
barwie, która nadaje pomieszczeniom wiele słonecznego ciepła.

BLAT Z DREWNA EGZOTYCZNEGO KOTO  jest znakomitym materiałem na 
ekskluzywne blaty. W naszej ofercie posiadamy najwyższej jakości produkt 
powstały w wyniku klejenia lameli z litego drewna. Dzięki klejeniu, drewno 
podczas wieloletniej eksploatacji jest dużo trwalsze, nie odkształca się i nie 
pęka.

ISTOTNE PARAMETRY: szlifowany, gładki, surowy, wykonany z klejonego litego 
drewna, klasa A/B, wymaga późniejszego zabezpieczenia tj. lakierowania lub 
olejowania.

Wymiary:

40x650x4000 mm

   Zastosowanie:

- blaty kuchenne
- wyspy kuchenne
- blaty łazienkowe
- stoły, stoliki kawowe
- inne meble
- schody
- parapety
- półki

KOTO
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DIBETOU, AFRYKAŃSKI ORZECH drewno egzotyczne pochodzące z Zachodniej 
Afryki – najliczniej występuje w Ghanie, Kamerunie i Gabonie. Jego barwa 
rozciąga się od żółtozłotej do brązowej z ciemniejszymi smugami. 

BLAT Z EGZOTYCZNEGO DREWNA DIBETOU to ekskluzywny produkt najwyższej 
jakości. Dzięki klejeniu, drewno podczas eksploatacji nie odkształca się, nie 
pęka i nie skręca. Dbałość o regularną impregnację zagwarantuje możliwość 
wieloletniego użytkowania z zachowaniem pięknego wyglądu. Egzotyczne 
Dibetou doda klasy i stylu zwłaszcza jasnym pomieszczeniom.

ISTOTNE PARAMETRY: szlifowany, gładki, surowy, wykonany z klejonego litego 
drewna, klasa A/B, wymaga późniejszego zabezpieczenia tj. lakierowania lub 
olejowania.

Wymiary:

40x650x4100 mm

   Zastosowanie:

- blaty kuchenne
- wyspy kuchenne
- blaty łazienkowe
- stoły, stoliki kawowe
- inne meble
- schody
- parapety
- półki

DIBETOU AFRYKAŃSKI ORZECH 
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DREWNIANE SCHODY to ozdoba domu, ocieplają wnętrze mieszkań z antresolą 
czy domów jednorodzinnych. Wykorzystanie trwałych gatunków takich jak 
dąb czy jesion, gwarantuje niezawodność i wieloletnią wytrzymałość, mimo 
częstego i intensywnego użytkowania. Chociaż wspomniane wcześniej blaty 
śmiało mogą być wykorzystane do budowy schodów, w swojej ofercie mamy 
również specjalnie przygotowane stopnie przeznaczone do tego celu.

STOPIEŃ DĘBOWY Z NOSKIEM
OPIS PRODUKTU: Gotowe stopnie dębowe z noskiem tzw. listwą pogrubiającą 
wykonane z litego drewna, szlifowane, gładkie, surowe, klasa A/C. 

DOSTĘPNE WYMIARY: 22 mm z pogrubieniem do 44 mm x 330 x 900-1100 mm

Cięcie stopnia w cenie. Stopnie zabiegowe wyceniane indywidualnie na 
podstawie szablonu. 

PODSTOPIEŃ DĘBOWY
OPIS PRODUKTU: Gotowe podstopnie dębowe wykonane ze sklejki szkutniczej 
okleinowanej fornirem dębowym, szlifowane, gładkie, surowe, klasa A.

DOSTĘPNE WYMIARY: 11 x 200 x 1000 mm

STOPIEŃ JESIONOWY
OPIS PRODUKTU: wysokiej jakości płyta jesionowa, szlifowana, gładka, 
przeznaczona do lakierowania lub olejowania. Dzięki klejeniu płyty po 
szerokości z lameli o szerokości 5-7 cm, stopień podczas wieloletniej 
eksploatacji nie odkształca się i nie pęka. Dedykowany do budowy schodów, 
ale można go wykorzystać również na małe blaty kuchenne czy łazienkowe,
a także półki, stoliki i parapety.

DOSTĘPNE WYMIARY: 22 x 330 x 900-1400 mm

DREWNIANE SCHODY
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CIĘCIE BLATÓW:
Wykonujemy usługi cięcia prostoliniowego na profesjonalnych maszynach do 
obróbki płyt meblowych. Stosujemy oprogramowanie gwarantujące optymalne 
wykorzystanie płyt przeznaczonych do rozkroju.

Zapewniamy:
- krótkie terminy realizacji zleceń,
- doskonałą jakość obrabianych krawędzi,
- utrzymanie tolerancji wymiarowej.

TRANSPORT:

Zapewniamy  szybki, profesjonalny i bezpieczny  transport zamówionych 
materiałów. Dysponujemy rozwiniętą i nowoczesną flotą transportu własnego 
oraz współpracujemy z zaufanymi firmami logistycznymi w przypadku dużych 
gabarytów. Jesteśmy w stanie przewozić własnym transportem materiały
o długości nawet 6 m. W celu ustalenia kosztów prosimy o kontakt telefoniczny 
lub odwiedzenie naszych oddziałów w Gdańsku, Gdyni lub Tczewie.

IMPREGNATY: 

W naszej ofercie posiadamy oleje do impregnacji drewnianych blatów marki OSMO. 
Top-Olej do blatów kuchennych marki Osmo to powłoka na bazie naturalnych 
olejów i wosków opracowana specjalnie do drewnianych blatów kuchennych
i mebli. Został stworzony na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. Pozwala 
drewnu swobodnie oddychać, nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Pokryta 
nim powierzchnia jest odporna na zabrudzenia z wina, piwa, coli, kawy, herbaty, 
soków owocowych, mleka, wody itd. Zachowuje naturalne piękno drewnianych 
powierzchni, chroniąc je przed wilgocią, powstawaniem plam oraz domowymi 
środkami czystości. Po wyschnięciu ta ekologiczna powłoka jest bezpieczna dla 
ludzi, zwierząt i roślin. Została też dopuszczona do kontaktu z żywnością.

USŁUGI
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9 powodów dla których warto
wybrać drewniany blat.
1. Elegancki i prestiżowy wygląd.
2. Ociepli i doda przytulności każdemu wnętrzu.
3. Pasuje do wnętrz w każdym stylu, niezależnie od tego czy jest to styl   
     klasyczny, nowoczesny, prowansalski, skandynawski czy loftowy.
4. Znakomicie współgra z każdym rodzajem materiału w dowolnym kolorze, 
    tym samym daje niekończące się możliwości aranżacyjne. 
5. Łatwość obróbki umożliwia realizację dowolnych projektów. Z łatwością 
     dopasujesz kształt blatu do kuchennej zabudowy, stworzysz nietypowy 
     stolik kawowy lub wygodny blat nawet w najmniejszej łazience.
6. Naturalny i ekologiczny.
7. Możliwość wielokrotnego odnawiania. 
8. Wielostronne zastosowanie - idealny do kuchni, łazienki i każdego innego 
    pomieszczenia w Twoim domu. Wykreujesz z niego wygodny blat roboczy, 
    stoły i stoliki, półkę, parapety, schody i wiele innych.
9.Blaty z drewna klejonego są odporne na pękanie i zniekształcenia. Są bardzo 
    trwałe i przy odpowiedniej pielęgnacji mogą służyć przez wiele lat.

FOT. PEXELS

Poszukujesz innego blatu?
Powiedz nam czego potrzebujesz, a zamówimy 
Tobie blat spoza prezentowanej oferty.
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SKŁAD GDAŃSK
ul. Litewska 1
80-719 Gdańsk
(58) 301-12-07

(58) 305-35-51

gdansk@skladydrzewne.pl

SKŁAD GDYNIA
ul. Hutnicza 15
81-061 Gdynia

(58) 623-08-51

(58) 623-30-50

gdynia@skladydrzewne.pl

www: skladydrzewne.pl
facebook.com/sklady.drzewne

SKŁAD TCZEW
ul. 30 stycznia 38
83-110 Tczew
(58) 531-06-94

(58) 532-46-25

tczew@skladydrzewne.pl 

BIURO SPÓŁKI
Gdańskie Składy Drzewne Sp. z o.o.
al. Gen. J. Hallera 140
80-416 Gdańsk 
(58) 728-42-50

sekretariat@skladydrzewne.pl


