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Firma DLH DREWNO jest liderem
w sprzedaży hurtowej i detalicznej
drewna egzotycznego w Polsce. Własna sieć sprzedaży, bogata oferta produktów (podłogi, parkiety, tarcica, forniry, deski tarasowe i elewacyjne, meble, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne)
oraz zespół profesjonalnych handlowców pozwalają na kompleksową
i wszechstronną obsługę klientów.

Drewno z całego świata
Drewno jako materiał budowlany i wykończeniowy, cieszy się niesłabnącą
popularnością. Jest naturalny, ładny,
a odpowiednio dobrany i konserwowany również niezwykle trwały.
Parkiety i deski podłogowe
Parkiet to materiał, który ze względu na
swoje właściwości nigdy nie wychodzi
z mody. Nadaje pomieszczeniom ciepły i niepowtarzalny wygląd, elegancki
charakter i specyficzny mikroklimat.
Poza walorami estetycznymi, parkiet
jest także dobrym izolatorem termicznym, izolatorem akustycznym, dobrym
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regulatorem wilgotności powietrza i
materiałem nie alergizującym. Co ważne, jest przede wszystkim trwały i może być wielokrotnie odnawiany.
Oferta parkietów jest bardzo szeroka.
Klient może wybierać spośród kilkunastu gatunków drewna pochodzących nie tylko z naszej szerokości
geograficznej, ale także z Azji, Afryki
i Ameryki. Dostępne są m.in. kolory:
jasny guatambu, pomarańczowe badi,
łososiowe doussie, mahoniowy kempas, fioletowy amarant, oliwkowo-brą-

zowe lapacho, czy nawet czarne wenge (panga panga). Na atrakcyjność
oferty wpływa również forma, w jakiej
parkiet jest dostępny. Teraz można kupować klepki, które są dwu-, trzykrotnie szersze i dłuższe niż dostępne kiedyś. Ich szerokość nierzadko sięga
10-15 cm, a długość nawet do 2 m.
Drewniane podłogi warstwowe
i-FLOOR
Panele dwu- lub trójwarstwowe są
czymś pośrednim pomiędzy panelem
laminowanym
a parkietem
tradycyjnym.
Drewniane
podłogi warstwowe mogą
być instalowane przez bezpośrednie klejenie do podłoża, jak również
mogą być
układane jako
„pływające”.
Nie wymagają
cyklinowania
i lakierowania.
Tak jak parkiet
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mają wygląd klepek i wykonane są
z naturalnego drewna.

I

System i-DECK®
Naturalny charakter ciężkich gatunków
drewna egzotycznego pozwala na wieloletnią eksploatację produktów systemu i-deck® w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych bez konieczności impregnacji. Ścisła struktura drewna daje piękną gładką powierzchnię
odporną na destrukcyjne działanie
szkodników i gnicie. Szeroka paleta
kolorystyczna, od słonecznych żółci po
mahoniowe brązy i czerwienie, nadaje
otoczeniu unikalny klimat. Produkty
i-deck® są prestiżowym materiałem wykorzystywanym przez projektantów
i wykonawców. Niezależnie od tego
czy budujemy basen na otwartym powietrzu, taras, restaurację czy urządzamy ogólnie dostępny teren rekreacyjny, i-deck® spisuje się doskonale. Na-
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Deska tarasowa i-DECK®
Gatunki drewna stosowane na zewnątrz charakteryzują się bardzo dużą
odpornością na destrukcję biologiczną w zmiennych warunkach atmosferycznych. Odpowiedzialna za to jest
wysoka gęstość drewna oraz duża zawartość garbników. Trwałość tych
gatunków nawet bez impregnacji jest
kilkakrotnie wyższa niż impregnowanej sosny.

sze drewno bardzo dobrze sprawdza
się w pobliżu wody, służąc jako obrzeża basenów i oczek wodnych.
Meble kolonialne oraz ogrodowe
i-Garden
Firma DLH Drewno proponuje bogatą
kolekcję mebli ogrodowych – krzeseł,
stołów rozsuwanych, stoliczków okrągłych, ławek, leżanek, stołków, a nawet
parasoli. Obok nowoczesnej linii mebli
ogrodowych prezentujemy ofertę tradycyjnych mebli kolonialnych. Wykonane
ręcznie z masywu drewna szlachetnych gatunków egzotycznych wprowa-

dzają do wnętrz atmosferę ciepła, tradycji i solidności współgrając z aktualnymi trendami w architekturze.
DLH DREWNO ma punkty sprzedaży
w Ostrowie Wlkp., Warszawie, Poznaniu, Gdyni, Toruniu, Bydgoszczy,
Szczecinie, Katowicach oraz we Wrocławiu.
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ADRES FIRMY:

DLH DREWNO Sp. z o.o.
www.dlh.pl
e-mail: info@dlh.pl

153
2007

DLH Drewno_OK.qxd

