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Spis treœci



DESKI POD£OGOWE

Jeœli zale¿y Ci na ciep³ym, przytulnym 
wnêtrzu, to nasza deska pod³ogowa sprawdzi 
siê idealnie w Twoim domu lub mieszkaniu. 
Dodatkowo dobrze siê  komponuje z innymi 
materia³ami do wykañczania wnêtrz.

Materia³ na nasze deski pozyskiwany jest 
z pó³nocnych oraz po³udniowych rejonów 
Polski. Nasze drewno poddajemy starannej 
obróbce oraz suszeniu do wilgotnoœci 10%.

W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo 
wysokiej jakoœci deski pod³ogowe 
z drewna modrzewiowego i sosnowego.



DESKI TARASOWE

Jeœli poszukujesz najtwardszych gatunków 
drewna na taras, polecamy nasze deski 
tarasowe z modrzewia. Wytwarzane s¹ one z 
najlepszego jakoœciowo drewna z po³udnia i 
zachodu naszego kraju. Przed u¿yciem 
drewno modrzewiowe jest suszone i starannie 
obrabiane. 

Deska modrzewiowa œwietnie sprawdzi siê 
na tarasach, gdy¿ jest bardzo odporna 
na dzia³anie czynników atmosferycznych. 
Dlatego niezale¿nie od pogody bêdzie Ci s³u¿y³a 
przez lata.
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BOAZERIE

Dziêki starannej selekcji i obróbce drewna 
mo¿emy zaproponowaæ Pañstwu 
najwy¿szej jakoœci boazeriê o du¿ych 
walorach estetycznych i u¿ytkowych.

Boazeria mo¿e staæ siê ozdob¹ równie¿ 
Twojego domu lub mieszkania. 
Poza szykownym wygl¹dem zapewni ona 
izolacjê akustyczn¹ i termiczn¹. 
W wy³o¿onym boazeri¹ wnêtrzu od razu 
zapanuje mi³y, przytulny nastrój.

W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo 
szeroki wybór desek boazeryjnych 
œwierkowych i modrzewiowych oraz listew 
wykoñczeniowych.



DESKI ELEWACYJNE

Nasze deski elewacyjne ³¹cz¹ atrakcyjny 
wygl¹d oaz najwy¿sz¹ jakoœæ. Ich dodatkowym 
atutem jest ³atwy i szybki monta¿. 

Materia³ na nie jest pozyskiwany z wysokiej 
jakoœci drewna z po³udniowej i zachodniej 
Polski, które jest starannie obrabiane
i suszone do wilgotnoœci 14%.

Deski te stanowi¹ doskona³y materia³ do 
pokrywania ró¿nych rodzajów konstrukcji 
– zarówno w nowych budynkach, jak i w tych 
poddawanych remontowi. Œwietnie sprawdz¹ 
siê te¿ w wykañczaniu fragmentów œcian, 
stanowiæ bêd¹ efektowny kontrast wobec 
tynków strukturalnych i ceramiki.
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Deski elewacyjne na œciany domków

Deska elewacyjna dwustronnie 
heblowana jest doskona³ym 
materia³em konstrukcyjnym na œciany 
domków rekreacyjnych, altan 
i ganków. Œwietnie te¿ sprawdzi siê 
jako wykoñczenie fragmentów œcian 
czy wnêk, gdy¿ stanowiæ bêdzie 
efektowny kontrast do tynków 
i ceramiki.

Deski dwustronnie heblowane,
 s¹ ³atwe w obróbce i monta¿u. 
Zapewni¹ optymaln¹ wentylacjê 
budynku oraz dobr¹ izolacjê 
termiczn¹ i akustyczn¹. Ich atutem 
jest równie¿ niska waga oraz 
mo¿liwoœæ wymiany uszkodzonych 
elementów.



LISTWY WYKOÑCZENIOWE

W asortymencie naszej firmy znajd¹ 
Pañstwo równie¿ bogat¹ ofertê listw 
wykoñczeniowych. 

Oferujemy ró¿nych wymiarów listwy 
przypod³ogowe, æwieæwa³ki, k¹towniki 
oraz listwy i opaski maskuj¹ce.



TRALKI SZTACHETY

Oferujemy tralki balkonowe w ciekawych 
wzorach, dziêki którym Twój balkon zyska 
nowy, atrakcyjny wygl¹d.

 Tralki od firmy Drewnomark powsta³y 
z doskona³ego jakoœciowo materia³u – drewna 
z pó³nocnej czêœci Polski, które poddane 
zosta³o starannej obróbce
i suszeniu.

W ofercie mamy równie¿ sztachety wykonane 
z wysokiej jakoœci drewna sosnowego lub 
olchowego, które nadadz¹ elegancki wygl¹d 
Twojej posesji. Odpowiednio zamontowane 
i zabezpieczone bêd¹ Ci s³u¿y³y przez lata. 

Dziêki starannej obróbce i suszeniu maj¹ 
bardzo ³adny, zdrowy wygl¹d. Ich dodatkow¹ 
ozdob¹ jest pó³okr¹g³e wykoñczenie, mog¹ 
te¿ byæ frezowane lub fazowane. 

Znajd¹ Pañstwo u nas równie¿ akcesoria 
niezbêdne do monta¿u sztachet 
– ³aty monta¿owe i kantówki.



DREWNO BUDOWLANE

W naszej ofercie znajd¹ Pañstwo doskona³e 
sosnowe drewno budowlane:
 - kantówki
 - ³aty
 - krokwie
 - deski.
Wszystkie nasze materia³y 
poddawane s¹ impregnacji.

Pod konstrukcje tarasowe oferujemy kantówki 
modrzewiowe heblowane  
o przekrojach:
60 x 40mm,  90 x 50mm,  90 x 90mm
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PELET
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Posiadamy w swojej ofercie pelet jasny, który produkujemy z trocin modrzewiowych 
sosnowych i œwierkowych - bez jakichkolwiek ulepszaczy, klejów i innych dodatków. 
Jest wysokiej jakoœci paliwem do ogrzewania Twojego domu.
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