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DREWNO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

Drewno jest bardzo wszechstronnym materiałem, który świetnie sprawdza się przy 

budowie domu i tworzeniu przestrzeni wokół. W swojej ofercie Gdańskie Składy 

Drzewne posiadają asortyment drzewny od A do Z,  m.in.:

Drewno budowlane

Drewno jest jednym z najpopularniejszych materiałów budowlanych zarówno przy 

małych i dużych inwestycjach. Wytrzymałe konstrukcje wymagają niezawodnych 

materiałów. W swojej ofercie posiadamy certyfikowane drewno KVH oraz drewno 

konstrukcyjne C24, ogromny wybór krawędziaków, łaty i kontrłaty, deski szalunko-

we i wszystko co potrzebne do zbudowania solidnej więźby dachowej. Oferujemy 

również różnego rodzaju sklejki i płyty budowlane. 

Tarasy

Jeśli chcesz stworzyć niepowtarzalny klimat w otoczeniu swojego domu, zdecydo-

wanie namawiamy Cię do wykorzystania naturalnego drewna. Drewniane tarasy 

to doskonałe i harmonijne połączenie wewnętrznej strefy salonu z przydomową 

zielenią. Właściwy montaż oraz prawidłowa konserwacja, zapewniają komfort 

w jego eksploatacji na długie lata. Drewniany taras znakomicie współgra zarówno 

z nowoczesną, jak i tradycyjną architekturą. Tarasy z drewna są wytrzymałe, eko-

logiczne, przyjemne i ciepłe w dotyku, naturalnie piękne, eleganckie, pachnące 

i zawsze na czasie. 

Elewacje, podbitki, boazerie

Drewniane elewacje to atrakcyjny i ekonomiczny sposób na wykończenie lub 

odnowienie fasady budynku. Ciepłe odcienie drewna elewacyjnego tworzą wraże-

nie przytulności i elegancji. Znakomicie wygląda ułożone zarówno na całości bryły 

budynku, jak i na wybranych częściach. Łączenie drewna z różnymi materiałami 

i tworzenie unikatowych kompozycji to jeden z aktualnych trendów. Znakomitym 

zwieńczeniem całości obiektu jest drewniana podbitka – używana jako jeden 

z najpopularniejszych materiałów służących wykończeniu i zabezpieczeniu okapu 

dachu. 

Z kolei boazeria stworzy niesamowity klimat w niejednym wnętrzu. Drewniane 

wykończenie ścian jest aktualnie bardzo na czasie. Uwielbiana przez zwolenników 

stylu skandynawskiego i tradycyjnego. Drewniana boazeria może pokrywać nie 

tylko ściany – na suficie będzie prezentować się równie dobrze, zwłaszcza w dom-

kach letniskowych czy górskich, w których sielski klimat to podstawa. Boazeria 

w kuchni lub łazience? Oczywiście! Przecież to królowa saun, a więc pomieszczeń 

bardzo wymagających. Odpowiednio dobrane drewno nie boi się wilgoci czy 

wysokich temperatur.

Asortyment ogrodowy

Drewno w ogrodzie to ponadczasowe rozwiązanie. Jego naturalny i ciepły charak-

ter sprawią, że stworzysz przyjemne miejsce wokół swojego domu. To z drewnem, 

najlepiej komponuje się przydomowa zieleń i wielobarwne kwiaty. W ogrodzie 

powstaną z niego ogrodzenia, altany, tarasy, schody, ścieżki, pergole, meble ogro-

dowe czy elementy placów zabaw. A co jeśli nie masz ogrodu? Jego mały skrawek 

możesz stworzyć także na balkonie – to idealne miejsce na drewnianą podłogę, 

donice czy przesłony. Możliwości jest mnóstwo, a efekty pozwolą na obcowanie 

z naturą i zaaranżowanie otoczenia z duszą.

Blaty drewniane

Oferowane przez nas drewniane blaty są klejone z elementów litego drewna jed-

nego gatunku. Charakteryzują się wysoką odpornością na skręcanie, odkształcanie 

czy zginanie. W swojej ofercie posiadamy blaty z drewna europejskiego m.in.: 

dębowy, sosnowy, bukowy i jesionowy oraz oryginalne blaty z drewna egzotycz-

nego tj. iroko, koto, dibetou, amazaque i inne. Blaty drewniane świetnie spraw-

dzają się w kuchni, łazience, jako blaty stołów, parapety, półki, lady czy elementy 

ozdobne.
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Drewno budowlane jest niezastąpionym elementem konstrukcji wymagających dużej wytrzymałości. Wykorzystane w rozma-
itych przedsięwzięciach budowlanych będzie spełniać funkcję trwałego i solidnego materiału.

Deski tarasowe z naszej oferty wykonane są z drewna egzotycznego lub gatunków europejskich. Można je wykorzystać do budo-
wy tarasu, altany, patio, ścieżki ogrodowej, powierzchni balkonu, ogrodu zimowego, ławek, donic, powierzchni wokół basenów, 
a nawet na fasady budynków.

Elewacja z drewna to najlepszy wybór dla osób stawiających na ekologię i naturalność. Jeśli szukasz materiału o doskonałej 
termoizolacji oraz właściwościach wyciszających hałas z zewnątrz, tym bardziej będziesz zadowolony z drewna zdobiącego ściany 
Twojego budynku.

Dzięki boazerii pomieszczenie nabiera przytulności i ciepła. Ułóż drewniane deski w dowolny sposób, pozostaw je w naturalnym 
odcieniu lub pomaluj na dowolny kolor, a stworzysz niezwykle dekoracyjną powierzchnię ścian, sufitów, częściowo osłoniętych 
tarasów, altan ogrodowych czy ogrodów zimowych.

Drewno w ogrodzie pomimo konkurencji nowoczesnych rozwiązań technologicznych i wielu innych alternatyw, pozostaje ulu-
bionym rozwiązaniem wielu z nas. Płoty lamelowe, sztachetowe, słupki, wałki, palisady, donice drewniane są stałym elementem 
naszej oferty ogrodowej.

Blaty z drewna europejskiego i egzotycznego. Są idealne do kuchni, łazienki czy innego pomieszczenia w Twoim domu. 
Stworzysz z nich niepowtarzalny stół, stolik kawowy, schody, półki czy parapety. Drewniane blaty to niekończące się możliwości 
projektowe.
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