PŁYTY OSB
OFERTA GDAŃSKICH SKŁADÓW DRZEWNYCH

PŁYTA OSB 3
Została wyprodukowana w oparciu o wysokie standardy ekologiczne, które spełnia zarówno drewno, jak i spoiwo
łączące drzewne wióry.
Podstawowe cechy:
- wymiary: 1250×2500 mm,
- grubości: 10, 12, 15, 18, 22, 25 mm,
- odporna na wilgoć,
- prosta krawędź,
- znacząca stabilność i dokładność wymiarowa,
- wysoka nośność i sztywność,
- odporność na uderzenia,
- łatwość obróbki,
- przyjazność środowisku, możliwość recyklingu.
Zastosowanie: ścianki działowe, podłogi, poszycia pod więźby dachowe, zabudowy poddaszy, schody, tablice,
meble, panele drzwiowe, opakowania, stoiska wystawiennicze, wyposażenie magazynów, szalunki, dekoracyjne
wykończenie wnętrz, elewacje i inne.

PŁYTA OSB 3 pióro-wpust
Niezastąpiona jeżeli chcesz uzyskać doskonale równą powierzchnię. Świetnie sprawdzi się tam gdzie wykończenie
powierzchni płytą OSB jest efektem ﬁnalnym oraz tam gdzie nierówności mogą zagrozić szczelności pokrycia.
Łączenie płyt na pióro-wpust jest zdecydowanie szybsze i wygodniejsze niż w przypadku płyt o klasycznym
wykończeniu.
Podstawowe cechy:
- wymiary: 2500×650 mm,
- grubości: 12, 15, 18, 22, 25 mm,
- wygodne łączenie metodą pióro-wpust,
- wszystkie właściwości płyty OSB 3.
Zastosowanie: ściany działowe i nośne, suﬁty, połacie dachowe, podłogi, podesty, stoiska wystawiennicze itp.

GDAŃSKIE SKŁADY DRZEWNE

PŁYTA OSB 3 Firestop
Jak sama nazwa wskazuje posiada wyższą klasę odporności na ogień. Jej rdzeniem jest płyta OSB 3, ale dodatkowo
pokryta opatentowaną ognioodporną powłoką po jednej lub obu stronach. Dzięki temu rozprzestrzenianie się
ognia po powierzchni płyty jest bardzo ograniczone, a tym samym rozprzestrzenianie się pożaru w budynku.
W porównaniu do często stosowanych płyt gipsowo-kartonowych, płyty OSB Firestop są lżejsze i mocniejsze.
Podstawowe cechy:
- wymiary: 1250×2500 mm,
- grubości: 10, 12, 15, 18, 22, 25 mm,
- niepalna powierzchnia utrudniająca rozprzestrzenianie się ognia,
- wysoka nośność i sztywność,
- stabilny kształt i dokładność wymiarowa,
- odporność na uderzenia,
- łatwy montaż i obróbka,
- produkt ekologiczny, możliwość recyklingu.
Zastosowanie: okładziny w budynkach o podwyższonych wymogach ognioodporności, okładziny ścian i suﬁtów,
poszycia dachowe, podłogi, poddasza, wykończenie wnętrz, meblarstwo, produkcja opakowań, montaż stoisk
wystawienniczych i sprzedażowych, kontenery transportowe o wysokich wymogach technicznych.

Sprawdź naszą ofertę i zyskaj więcej!
Sprzedaż hurtowa i detaliczna
Dostępność od ręki
Atrakcyjne rabaty ilościowe
Kompleksowe zamówienie w jednym miejscu
Szybki transport we wskazane miejsce

Zapraszamy do kontaktu:
SKŁAD GDYNIA
ul. Hutnicza 15, Gdynia
tel. 516 041 293
tel. (58) 623 08 51
gdynia@skladydrzewne.pl

SKŁAD GDAŃSK
ul. Litewska 1, Gdańsk
tel. (58) 301 12 07
tel. (58) 305 35 51
gdansk@skladydrzewne.pl

SKŁAD TCZEW
ul. 30 stycznia 38, Tczew
tel. (58) 531 06 94
tel. (58) 532 46 25
tczew@skladydrzewne.pl

