Oferta
produktowa
GDAŃSKICH SKŁADÓW DRZEWNYCH

GDAŃSKIE SKŁADY DRZEWNE

Drewno od deski do deski
Gdańskie Składy Drzewne to szeroki wybór drewna w jednym miejscu. Tutaj kupisz asortyment od A do Z - od drobnych akcesoriów do solidnych materiałów drzewnych, niezbędnych przy mniejszych i większych
inwestycjach. Dodatkowo możesz u nas skorzystać z usług cięcia czy okleinowania oraz zamówić transport lub wysyłkę we wskazane miejsce. Postaw na kompleksową ofertę!

SKLEJKI

DREWNO BUDOWLANE

PŁYTY BUDOWLANE

DESKI PODŁOGOWE

PŁYTY MEBLOWE

MATERIAŁY OPAŁOWE

iglaste, liściaste, szalunkowe, szkutnicze, topolowe,
trudnopalne, antypoślizgowe, elastyczne i inne

drewno konstrukcyjne KVH, C24, więźby, łaty,
kontrłaty, tarcica iglasta, kantówki, szalunki

płyty OSB, MDF, HDF, MFP,
sklejka grubowarstwowa, płyty durelis

deski podłogowe sosnowe

płyty i blaty laminowane, stolarskie, pilśniowe,
wiórowe, pokryte okleiną modyﬁkowaną, blaty HPL

drewno kominkowe, brykiet drzewny,
ekogroszek, zrzyny tartaczne

TARCICA

TARCICA EGZOTYCZNA

DREWNO TARASOWE

AKCESORIA I IMPREGNATY

CIĘCIE I OKLEJANIE

TRANSPORT

dębowa, jesionowa, bukowa, olchowa,
sosnowa, modrzewiowa i inne

cedr kanadyjski, iroko, orzech amerykański,
meranti, sapelli, teak i inne

deski tarasowe z drewna krajowego i egzotycznego,
deski kompozytowe i legary

impregnaty, lakiery, oleje, śruby, wkręty,
łączniki i inne akcesoria

cięcie, formatyzowanie płyt, blatów, sklejek,
usługi okleinowania krawędzi płyt meblowych

szybki, profesjonalny i bezpieczny transport
materiałów o różnych gabarytach

ELEWACJE, PODBITKI, BOAZERIE

BLATY DREWNIANE

DREWNO OGRODOWE

modrzew syberyjski, świerk skandynawski, sosna,
jodła kanadyjska, cedr kanadyjski, meranti, samba

dębowe, jesionowe, bukowe, sosnowe,
amazaque, ofram, iroko, koto, dibetou, lati

płoty lamelowe, sztachety drewniane, wałki
ogrodowe, palisady, słupki ogrodzeniowe, donice

Dla Twojej wygody:
Sprzedaż hurtowa i detaliczna

Dostawa na miejsce

Wszystko w jednym miejscu

Atrakcyjne ceny i rabaty ilościowe

Dostępność od ręki

Szybka realizacja zamówienia

Fachowe doradztwo

Najwyższa jakość produktów

Zapraszamy do kontaktu:

www.skladydrzewne.pl

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

Gdańskie Składy Drzewne to ponad 70-letnia tradycja, najwyższa jakość oraz zaufanie, które
zbudowaliśmy wśród tysięcy Klientów indywidualnych i biznesowych. Jesteśmy obecni na
pomorskim rynku od 1949 roku. Nasze placówki handlowe w Gdańsku, Gdyni i Tczewie znajdują
się w tych samych miejscach od wielu lat. Zatrudniamy najlepszych specjalistów w swojej branży:
handlowców, doradców technicznych oraz specjalistów odpowiedzialnych za jakość produktu
i terminowość dostaw. Współpracujemy z najlepszymi krajowymi i zagranicznymi producentami
wyrobów drzewnych. Dzięki szerokiemu asortymentowi drewna i kompleksowej ofercie,
współpracują z nami liczne ﬁrmy budowlane, deweloperzy, stocznie, stolarze, producenci mebli
i opakowań, ﬁrmy transportowe i remontowe, architekci, instytucje publiczne i wiele innych. Od lat
wspieramy małe i duże inwestycje.

WIĘCEJ O NAS:
www: skladydrzewne.pl
facebook: sklady.drzewne
instagram: sklady.drzewne

