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Drewno jako materia³ budowlany i wykoñczeniowy, cieszy siê nies³abn¹c¹
popularnoœci¹. Jest naturalny, ³adny,
a odpowiednio dobrany i konserwowany równie¿ niezwykle trwa³y.
Firma DLH DREWNO jest liderem
w sprzeda¿y hurtowej i detalicznej
drewna egzotycznego w Polsce. W³asna sieæ sprzeda¿y, bogata oferta produktów (pod³ogi, parkiety, tarcica, forniry, deski tarasowe i elewacyjne,
meble, drzwi zewnêtrzne i wewnêtrzne) oraz zespó³ profesjonalnych handlowców pozwalaj¹ na kompleksow¹
i wszechstronn¹ obs³ugê klientów.

Parkiety i deski
pod³ogowe
Parkiet to materia³, który ze wzglêdu
na swoje w³aœciwoœci nigdy nie
wychodzi z mody. Nadaje pomieszczeniom ciep³y i niepowtarzalny wygl¹d,
elegancki charakter i specyficzny
mikroklimat. Poza walorami estetycznymi, parkiet jest tak¿e dobrym izolatorem termicznym, izolatorem akustycznym, dobrym regulatorem wilgot-
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noœci powietrza i materia³em nie alergizuj¹cym. Co wa¿ne, jest przede
wszystkim trwa³y i mo¿e byæ wielokrotnie odnawiany.
Oferta parkietów jest bardzo szeroka.
Klient mo¿e wybieraæ spoœród kilkunastu gatunków drewna pochodz¹cych
nie tylko z naszej szerokoœci geograficznej, ale tak¿e z Azji, Afryki i Ameryki. Dostêpne s¹ m.in. kolory: jasny
guatambu, pomarañczowe badi, ³ososiowe doussie, mahoniowy kempas,
fioletowy amarant, oliwkowo-br¹zowe
lapacho, czy nawet czarne wenge
(panga panga). Na atrakcyjnoœæ oferty
wp³ywa równie¿ forma, w jakiej obecnie parkiet jest dostêpny. Teraz mo¿na
kupowaæ klepki, które s¹ dwu lub trzykrotnie szersze i d³u¿sze ni¿ dostêpne

kiedyœ. Ich szerokoœæ nierzadko siêga
10-15 cm a d³ugoœæ nawet do 2 m.

Drewniane pod³ogi
warstwowe i-FLOOR
Panele dwu- lub trójwarstwowe s¹
czymœ poœrednim pomiêdzy panelem
laminowanym a parkietem tradycyjnym. Drewniane pod³ogi warstwowe
mog¹ byæ instalowane przez bezpoœrednie klejenie do pod³o¿a, jak równie¿ mog¹ byæ uk³adane na „p³ywaj¹co”. Nie wymagaj¹ cyklinowania
i lakierowania. Tak jak parkiet maj¹
wygl¹d klepek i wykonane s¹ z naturalnego drewna.

Deska tarasowa i-DECK®
W ostatnich kilku latach w Europie, tak
wiêc i w Polsce, dynamicznie rozwija siê
rynek drewnianych desek tarasowych
i elewacyjnych, wykonanych z tzw.
„egzotycznych” gatunków drewna.
Wœród materia³ów stosowanych na tego
rodzaju wyroby s¹ m.in.: Bangkirai,
Massaranduba, Teak, Badi czy Ipe.
Gatunki drewna stosowane na zewn¹trz
charakteryzuj¹ siê bardzo du¿¹ odpornoœci¹ na destrukcjê biologiczn¹
w zmiennych warunkach atmosferycznych. Odpowiedzialna za to jest wysoka
gêstoœæ drewna oraz du¿a zawartoœæ
garbników. Trwa³oœæ tych gatunków
nawet bez impregnacji jest kilkakrotnie
wy¿sza ni¿ impregnowanej sosny.
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Meble kolonialne oraz
ogrodowe i-Garden
Utrzymuj¹c dotychczasowy kierunek
ci¹g³ego rozszerzania oferty handlowej, firma DLH Drewno wprowadzi³a
bogaty asortyment mebli zarówno do
wnêtrz mieszkalnych , biurowych jak
i ciekaw¹ kolekcjê mebli ogrodowych.
W³aœciwoœci drewna egzotycznego
jego trwa³oœæ, stabilnoœæ , odpornoœæ
na ró¿ne warunki u¿ytkowania i bogata kolorystyka powoduj¹ ¿e produkt
ten staje siê interesuj¹c¹ alternatyw¹
do istniej¹cej oferty rynkowej.
Meble s¹ g³ównym elementem nadaj¹cym charakter naszemu otoczeniu.
Egzotyczne gatunki drewna takie jak
yellow balau czy teak wspaniale komDeska jednostronnie
g³êboko ryflowana

Deska jednostronnie
p³ytko ryflowana

Firma DLH Drewno proponuje bogat¹
kolekcjê mebli ogrodowych – krzese³,
sto³ów rozsuwanych, stoliczków okr¹g³ych, ³awek, le¿anek sto³ków a nawet
parasoli.
Obok nowoczesnej linii mebli ogrodowych prezentujemy ofertê tradycyjnych mebli kolonialnych. Wykonane
rêcznie z masywu drewna szlachetnych gatunków egzotycznych wprowadzaj¹ do wnêtrz atmosferê ciep³a, tradycji i solidnoœci wspó³graj¹c z bie¿¹cymi trendami w architekturze.
Oferta jak¹ stworzyliœmy dla Pañstwa
jest konkurencyjna cenowo w zarówno
w odniesieniu do propozycji z fabryk
europejskich jak i naszych rodzimych
polskich.
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ponuj¹ sie z naszym klimatem. Naturalny produkt jakim jest drewno idealnie wspó³gra z otoczeniem.

INFORMACJE
DODATKOWE

Deska dwustronnie
p³ytko ryflowana

Graniaki 4-stronnie
ryflowane

DLH DREWNO posiada punkty
sprzeda¿y w Ostrowie Wlkp., Warszawie, Poznaniu, Gdyni, Toruniu,
Bydgoszczy, Szczecinie, Katowicach, Krakowie oraz we Wroc³awiu.
A D R E S F I R M Y:

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

183
1/ 2005

Œcis³a struktura drewna daje piêkn¹
g³adk¹ powierzchniê odporn¹ na
destrukcyjne dzia³anie szkodników
i gnicie. Szeroka paleta kolorystyczna,
od s³onecznych ¿ó³cieni po mahoniowe br¹zy i czerwienie, nadaje otoczeniu unikalny klimat.
Produkty i-deck® s¹ presti¿owym
materia³em wykorzystywanym przez
projektantów i wykonawców. Niezale¿nie od tego czy budujemy basen na
otwartym powietrzu, taras, restauracjê
czy urz¹dzamy ogólnie dostêpny teren
rekreacyjny, i-deck spisuje siê doskonale. Nasze drewno bardzo dobrze
sprawdza siê w pobli¿u wody, s³u¿¹c
jako obrze¿a basenów i oczek wodnych. W ofercie DLH znajdziecie Pañstwo elementy do budowy tarasów,
altan, patia, œcie¿ek, ogrodzeñ i elewacji. Wszystkie gatunki nale¿¹ do pierwszej klasy trwa³oœci i z powodzeniem
mog¹ byæ stosowane na zewn¹trz, nie
trac¹c swych w³aœciwoœci mechanicznych przez kilkadziesi¹t lat.

