
Firma Drymar jest producentem podłóg i wy-
robów z drewna z wieloletnim doświadcze-
niem. Opracowanie i opatentowanie techno-
logii na modyfikację chemiczną drewna po-
tocznie zwaną wędzeniem, pozwoliło nam 
stworzyć unikalne produkty i wyróżnić się na 
rynku. Niespotykane barwy oraz poprawione 
właściwości fizyczne i mechaniczne drewna 
modyfikowanego znalazły odbiorców na ca-
łym świecie. W swojej ofercie mamy wyroby 
z drewna dębowego wędzonego, dębu czer-
wonego wędzonego, akacji wędzonej oraz 
modrzewia wędzonego.

Podłogi 
Szeroka gama podłóg wykonywana ze szla-
chetnych gatunków drewna daje możliwość 
nieskończonych aranżacji i projektów. Każdy, 
nawet najbardziej wymagający klient znajdzie 
idealną dla siebie opcję podłogi. W naszym 
asortymencie znajdują się deski podłogowe 
lite, deski podłogowe 3-warstwowe, mozaiki, 
bruk i listwy przypodłogowe. W zależności od 
rodzaju obróbki drewna możemy uzyskać 
niepowtarzalną barwę  na całym przekroju 
materiału. 

Schody oraz blaty klejone
Z naszymi podłogami idealnie komponują 
się schody oraz blaty kuchenne wykonane 
z lameli łączonych na mikrowczep bądź lite. 
Możemy wykonać elementy klejone o do-
wolnym kształcie i wymiarach na zamówie-
nie. Dobór kolorystyki i stylu wykonania za-
leży od osobistych preferencji klienta.

Meble z litego drewna
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom miło-
śników naturalnego, pięknego drewna stwo-
rzyliśmy gamę mebli, które będą dopełnie-
niem każdego wnętrza. Oryginalne stoły, ko-
mody bądź fronty meblowe to tylko część 
produktów, które oferujemy naszym klientom. 
Dla tych nawet najbardziej wymagających je-
steśmy w stanie zrealizować każdy nawet naj-
bardziej wyszukany pomysł.

Drzwi, okna 
Drzwi wykonywane z drewna litego lub ob-
łogowane są pięknym połączeniem po-
mieszczeń dodatkowo doskonale kompo-
nują się z pozostałymi drewnianymi ele-
mentami wyposażenia i wystroju wnętrz. 
W naszej firmie istnieje możliwość wykona-
nia drzwi, schodów i podłóg w jednym stylu 
i z tego samego gatunku drewna tak, aby 
tworzyły spójną całość, nadając pomiesz-
czeniu harmonię.

Tarasy
Deska ryflowana z modrzewia wędzonego 
jest idealnym materiałem do wykonania tara-
su, który będzie ozdobą każdego domu na 
długie lata.
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