
   CENNIK (cenny brutto )

BOAZERIE
rodzaj boazerii kod wymiary cena

Podbitka sosnowa B1 pow. krycia 91mm x 12mm gr. 
wymiar obliczeniowy - 96 mm 

 gat. I - 34,00 zł/m2
gat. II - 26,00 zł/m2

Podbitka sosnowa B2 pow. krycia 110mm x 15mm gr. 
wymiar obliczeniowy - 118 mm

 gat. I - 42,00 zł/m2
gat. II - 30,00 zł/m2

Podbitka sosnowa B3 pow. krycia 130 mm x 20mm gr. 
wymiar obliczeniowy - 138 mm 

 gat. I - 49,00 zł/m2
gat. II - 37,00 zł/m2

Podbitka modrzew B4 pow. krycia 130 mm x 20mm gr. 
wymiar obliczeniowy - 138 mm

 65,00 zł/m2
 gatunek 1-2

Podbitka sosnowa gładka B5 pow. krycia 110 mm x 14mm gr. 
wymiar obliczeniowy - 118 mm

 37,00 zł/m2
 gatunek 1-2

PODŁOGI
rodzaj deski kod wymiary cena

Deska podłogowa - sosna P1 pow. krycia 125mm x 28mm gr. 
wymiar obliczeniowy - 132mm

 gat. I - 79,00 zł/m2
gat. II - 59,00 zł/m2

Deska podłogowa - sosnowa 
szeroka

P2 pow. krycia  180mm x 28mm gr. 
wymiar obliczeniowy 186 mm 

79,00 zł/m2
gatunek 1-2 

Deska podłogowa – modrzew P3 pow. krycia 125mm x 28mm gr. 
wymiar obliczeniowy 132 mm 

 98,00 zł/m2
gatunek 1-2 

Deska czołowa P5 szer. 185mm x 26mm gr 13,50 zł/mb

Deska stropopodłogowa 
sosnowa

SP1 pow. krycia 125mm x 25mm gr. 
wymiar obliczeniowy - 132mm

79,00 zł m2
gatunek 1-2 

DESKI TARASOWE
rodzaj deski kod wymiary cena

Deska tarasowa - modrzew P4 pow. krycia 135mm x 27mm gr. gat. I - 98,00 zł/m2
gat. II - 76,00 zł/m2

Deska tarasowa pogrubiona
- modrzew

P4A pow. krycia 135mm x 35mm gr. 116,00 zł/m2
gatunek 1-2 

Deska tarasowa gładka
- modrzew

P4B pow. krycia 135mm x 25mm gr. 102,00 zł/m2
gatunek 1-2

DESKI ELEWACYJNE
rodzaj deski kod wymiary cena

Deska elewacyjna modrzewiowa  
wzór  schodkowy 

E2 pow. krycia 130mm x 22mm gr. 
wymiar obliczeniowy - 146 mm

80,00 zł/m2
 gatunek 1-2 

Deska elewacyjna modrzewiowa  z 
przesuniętym piórem

E4 pow. krycia 130mm x 22mm gr. 
wymiar obliczeniowy - 146 mm

74,00 zł/m2
 gatunek 1-2 

Deska elewacyjna sosnowa 
na ściany domków

E5 pow. krycia 125mm x 25mm gr. 
wymiar obliczeniowy - 132 mm

79,00 zł/m2
 gatunek 1-2 

Deska elewacyjna sosnowa 
w kształcie bala 

E6 pow. krycia 125 mm x 20mm gr. 
wymiar obliczeniowy - 138 mm

52,00 zł/m2
 gatunek 1-2 

Deska elewacyjna sosnowa  
na ściany domków  !!! Promocja !!!

E7 pow. krycia 110mm x 18mm gr. 
wymiar obliczeniowy - 118 mm

41,00 zł/m2  
gatunek 1-2 

Deska Elewacyjna Modrzewiowa 
DUO   

E8 pow. krycia 150mm x 25mm gr. 
wymiar obliczeniowy - 165 mm

114,00 zł/m2 
 gatunek 1-2 

Deska Elewacyjna Modrzewiowa 
Romb 

E9  wymiar obliczeniowy -135mm x 25mm 
gr. 

108,00 zł/m2 
gatunek 1-2 

Deska elewacyjna sosnowa w 
kształcie bala - szeroka  Nowość

E10 pow. krycia 173 mm x 25mm gr. 
wymiar obliczeniowy - 186 mm

89,00 zł/m2
gatunek 1-2



OGRODZENIA TRANSPORT

Sztacheta  sosnowa prosta 
szer. 90mm x 18mm gr

Zapewniamy własny transport 

(Rozładunek leży po stronie klienta)

wysokość cena

80cm 5,90 zł/szt.

100cm 6,30 zł/szt.

DREWNO BUDOWLANE OPAŁ

Kantówki sosnowe 
impregnowane

Kantówki modrzewiowe
heblowane

PELLET
Srednica - 6 mm 
Popiół - max 3%
Wilgotność - 8%
Wartośc opałowa pow. 18 kJ/kg

Produkt pakowany w worki 20kg.
Palety po 1.000 kg 
(kaucja paletowa 80zł)
Minimum zakupu : 1,0 t 

Cena : 1,600 zł /tona (brutto)

przekrój cena przekrój cena

25 x 50mm 2,20 zł/mb 60 x 40mm 9,50 zł/mb

60 x 40mm 4,30 zł/mb 90 x 50mm 15,30 zł/mb

80 x 80mm 11,40 zł/mb

100 x 50mm 8,90 zł/mb

100 x 100mm 17,80 zł/mb

           120x120 mm  25,70 zł/mb 

140 x 70mm 17,50 zł/mb PELLET EXPRESS 
Srednica - 6 mm
Popiół - max 3%
Wilgotność - 8%
Wartośc opałowa pow. 18 kJ/kg

Produkt pakowany w worki 20kg.
Palety po 1.000 kg
(kaucja paletowa 80zł)
Minimum zakupu : 1,0 t 

Cena : 1,600 zł /tona (brutto)
Pellet jest tylko na zamówienie

 

140 x 140mm 35,00 zł/mb

160 x 50mm 14,30 zł/mb

160 x 80mm 22,80zł/mb

Jest możliwość wyheblowania 
kantówek sosnowych 
(na zamówienie). 

Ceny podane są w osobnym 
cenniku.

 

Formy płatności:

• gotówka          

• karta płatnicza (również u kierowcy)

Zakład jest czynny: 

od poniedziałku do piątku 

w godzinach 7.00-17.00

w soboty 7.00-12.00 

Zakład Obróbki Drewna 
DREWNOMARK
Rzeczyce k/Gliwic
ul. Wiejska 9 

   
  tel.: 698 335 247   e-mail: 

  drewnomark@wp.pl  
  www.drewnomark.pl


