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D L H  D R E W N O

Drewno z ca ego wiata

Drewno jako materia  budowlany i wy-

ko czeniowy, cieszy si  nies abn c

popularno ci . Jest naturalny, adny,

a odpowiednio dobrany i konserwowa-

ny równie  niezwykle trwa y. 

Parkiety i deski pod ogowe

Parkiet to materia , który ze wzgl du na

swoje w a ciwo ci nigdy nie wychodzi

z mody. Nadaje pomieszczeniom ciep y

i niepowtarzalny wygl d,  elegancki

charakter i specyficzny mikroklimat. Po-

za walorami estetycznymi, parkiet jest

tak e dobrym izolatorem termicznym,

izolatorem akustycznym, dobrym regu-

latorem wilgotno ci powietrza i materia-

em nie alergizuj cym. Co wa ne, jest

przede wszystkim trwa y i mo e by

wielokrotnie odnawiany.  

Oferta parkietów jest bardzo szeroka.

Klient mo e wybiera  spo ród kilkuna-

stu gatunków drewna pochodz cych

nie tylko z naszej szeroko ci geogra-

ficznej, ale tak e z Azji, Afryki i Amery-

ki. Dost pne s  m.in. kolory: jasny gu-

atambu, pomara czowe badi, ososio-

we doussie, mahoniowy kempas, fiole-

towy amarant, oliwkowo-br zowe lapa-

cho, czy nawet czarne wenge (panga

panga). Na atrakcyjno  oferty wp ywa

równie  forma, w jakiej parkiet jest do-

st pny. Teraz mo na kupowa  klepki,

które s  dwu-, trzykrotnie szersze

i d u sze ni  dost pne kiedy . Ich sze-

roko  nierzadko si ga 10-15 cm,

a d ugo  nawet do 2 m. 

Drewniane pod ogi warstwowe 

i-FLOOR

Panele dwu- lub trójwarstwowe s

czym  po rednim pomi dzy panelem

laminowanym a parkietem tradycyjnym.

Drewniane pod ogi warstwowe mog

by  instalowane przez bezpo rednie

klejenie do pod o a, jak równie  mog

by  uk adane na „p ywaj co”. Nie wy-

magaj  cyklinowania i lakierowania.

Tak jak parkiet maj  wygl d klepek

i wykonane s  z naturalnego drewna. 

Deska tarasowa i-DECK®

Gatunki drewna stosowane na ze-

wn trz charakteryzuj  si  bardzo du

odporno ci  na destrukcj  biologicz-

n  w zmiennych warunkach atmosfe-

rycznych. Odpowiedzialna za to jest

wysoka g sto  drewna oraz du a za-

warto  garbników. Trwa o  tych ga-

tunków nawet bez impregnacji jest kil-

kakrotnie wy sza ni  impregnowanej

sosny.

System i-DECK®

Naturalny charakter ci kich gatunków

drewna egzotycznego pozwala na wie-

loletni  eksploatacj  produktów syste-

mu i-deck® w najtrudniejszych warun-

kach atmosferycznych bez konieczno-

ci impregnacji. cis a struktura drew-

na daje pi kn  g adk  powierzchni

odporn  na destrukcyjne dzia anie

szkodników i gnicie. Szeroka paleta ko-

lorystyczna, od s onecznych ó ci po

mahoniowe br zy i czerwienie, nadaje

otoczeniu unikalny klimat. 

Produkty i-deck® s  presti owym ma-

teria em wykorzystywanym przez pro-

jektantów i wykonawców. Niezale nie

od tego czy budujemy basen na otwar-

tym powietrzu, taras, restauracj  czy

urz dzamy ogólnie dost pny teren re-

kreacyjny, i-deck spisuje si  doskonale.

Nasze drewno bardzo dobrze spraw-

dza si  w pobli u wody, s u c jako

obrze a basenów i oczek wodnych. 

Meble kolonialne oraz ogrodowe 

i-Garden

Firma DLH Drewno proponuje bogat

kolekcj  mebli ogrodowych – krzese ,

sto ów rozsuwanych, stoliczków okr -

g ych, awek, le anek, sto ków, a nawet

parasoli.

Obok nowoczesnej linii mebli ogrodo-

wych prezentujemy ofert  tradycyjnych

mebli kolonialnych. Wykonane r cznie

z masywu drewna szlachetnych gatun-

ków egzotycznych wprowadzaj  do

wn trz atmosfer  ciep a, tradycji i solid-

no ci wspó graj c z aktualnymi trenda-

mi w architekturze. 

DLH DREWNO ma punkty sprzeda y

w Ostrowie Wlkp., Warszawie, Pozna-

niu, Gdyni, Toruniu, Bydgoszczy, 

Szczecinie, Katowicach oraz we Wro-

c awiu.

DLH DREWNO Sp. z o.o.

www.dlh.pl

e-mail: info@dlh.pl

ADRES FIRMY:

Firma DLH DREWNO jest liderem

w sprzeda y hurtowej i detalicznej

drewna egzotycznego w Polsce.

W as-na sie  sprzeda y, bogata

oferta produktów (pod ogi, parkie-

ty, tarcica, forniry, deski tarasowe

i elewacyjne, meble, drzwi ze-

wn trzne i wewn trzne)  oraz ze-

spó  profesjonalnych handlowców

pozwalaj  na kompleksow

i wszechstronn  obs ug  klientów. 
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