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ARTYKU  PROMOCYJNY SKLEJKA-PISZ PAGED

Sklejki oraz wiele innych produktów de-
dykowanych przemys owi budowlanemu 
znajduj  si  w ofercie Grupy sklejkowej: 
PAGED SKLEJKA S.A. i SKLEJKA-PISZ 
PAGED S.A. 

Sklejka – jest to materia  drewnopochod-
ny powstaj cy przez sklejanie pewnej licz-
by cienkich (np. 1,5 mm) arkuszy drewna 
(tzw. fornirów). Przy czym ka d  kolejn
warstw  uk ada si  „przekr caj c” arkusze 
cienkiego forniru o 90° wzgl dem warstwy 
poprzedniej. 

Od kilkudziesi ciu lat s u y jako panel 
w budownictwie i pozostaje ulubionym ma-
teria em inwestorów, deweloperów, archi-
tektów i in ynierów. 

 Wychodz c naprzeciw wymaganiom 
rynkowym, zwi zanym g ównie z bezpie-
cze stwem, zak ady z sektora sklejkowe-
go grupy PAGED oferuj  kolejne rozwi za-
nia dla budownictwa. Tym razem z zakresu 
sklejek trudno zapalnych. Oferujemy sklej-
ki surowe na ciany i pod ogi oraz sklejki 
filmowane z przeznaczeniem na ciany. 

Oferowane wyroby trudno zapalne, s
jedyne certyfikowane na polskim rynku 
o tak szerokim zastosowaniu. Dok adny za-

kres i przeznaczenie okre-
laj  otrzymane certyfikaty 

przez MPA Eberswalde.
Zastosowany w zak a-

dach Zintegrowany System 
Zarz dzania Jako ci
wg EN ISO 9001:2008, 
Ochrony rodowiska wg 
EN ISO 14001:2009 oraz 
Bezpiecze stwa i Higieny 
Pracy wg PNN 18001:2004 jest 
wiadectwem jako ci ofero-

wanych wyrobów. 
W ofercie sklejek p askich, poza wcze-

niej wspomnianymi sklejkami trudno za-
palnymi, zak ady PAGED SKLEJKA S.A. 
i SKLEJKA-PISZ PAGED S.A. oferuj  mnó-
stwo rozwi za  i produktów skierowanych 
nie tylko do przemys u budowlanego. 

Oferujemy równie :
Sklejki iglaste
Sklejki li ciaste 
Sklejki bukowe
Sklejki pokryte filmem fenolowym 
Sklejki pokryte filmem melaminowym

Certyfikaty potwierdzaj ce jako  pro-
duktów, ród a pochodzenia surow-
ca (FSC i PEFC), emisji formaldehydu 
(CARB), elementów no nych w budownic-
twie (Certyfikat 2+) dost pne s  na stronie 
www.sklejkapisz.pl.

SKLEJKA-PISZ PAGED Spó ka Akcyjna
ul. Kwiatowa 1

12-200 Pisz
tel. 87 425 48 00
faks 87 425 49 40 

www.sklejkapisz.pl
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Najlepsza dla budownictwa
– trudno zapalna sklejka na ciany i pod ogi
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