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Prezentacja firmowa

Dlatego te  klientom proponujemy bogaty 

asortyment pod óg z drewna d bowego i jesio-

nowego w niewygórowanej cenie. 

Produkty: parkiet tradycyjny 22/(50,60, 

70)/(200-500) mm, deska pod ogowa 20/

(110,130,150,170,200)/(300-2000) mm, parkiety 

dywanowe i kompozycje z deski i parkietu, 

listwy przypod ogowe, schody na beton.

Klepki parkietu maj  wpusty i wypusty czy-

li tzw. „w asne pióro”. Dzi ki du ej grubo-

ci nadaj  si  do kilkukrotnego cyklinowania. 

Ich warstwa u ytkowa ma ponad 10 mm gru-

bo ci. 

Dost pne s  równie  deski pod ogo-

we z d bu i jesionu. S  one wytwarzane tak 

samo jak parkiet. Ró ni  si  tylko wymiara-

mi– s  szersze i d u sze. Maj  pióro i wpust 

z czterech stron. Du ym zainteresowaniem 

w ród klientów cieszy si  deska d bowa 

w klasie trzeciej, któr  wyró niaj  fantazyj-

ne s ki nieobni aj ce jej warto ci u ytkowej. 

Zastosowanie tej deski nadaje pomieszcze-

niom niepowtarzalny charakter.  

Dodatkowo firma proponuje parkiet dywa-

nowy z ró nych gatunków drewna. Istnieje 

mo liwo  wykonania wzoru zgodnie z pro-

jektem klienta. Dost pne gatunki drewna: d b, 

d b czarny, d b czerwony, jesion, jesion bia y, 

maho , orzech. Wykonujemy równie  schody 

ok adzinowe na beton w d bie i jesionie.

Cechy wyró niaj ce ofert  firmy PARKIET 

KA MIERCZAK to:

 wysoka jako  wykonania i surowca,

 du a odporno  na cieranie – drewno 

twarde: d b i jesion,

mnogo  klas daj ca du  mo liwo  wy-

boru,

 wieloletnie do wiadczenie – firma istnieje 

od 1967 roku.

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna; mo liwo

zakupu u producenta oraz wysy ki za po red-

nictwem firmy kurierskiej

Aprobaty i certyfikaty: znak towarowy B, 

zgodno  z PN-EN 13226

Firma PARKIET KA MIERCZAK znajduje si  w Hajnówce, mie cie po o-

onym na skraju Puszczy Bia owieskiej, znanym z wyrobów drzewnych. 

Drewno to tradycyjny i zdrowy materia , który nie ulega adnym mo-

dom. Wnosi do pomieszcze  ciep o którego nie da aden inny produkt.

PARKIET KA MIERCZAK

Siedziba firmy: ul. My liwska 2

17-200 Hajnówka

Zak ad Produkcyjny: ul. Górna 19

17-200 Hajnówka

tel. 085 683 43 00, faks 085 683 43 01,

www.parkiet-kazmierczak.com.pl

e-mail: biuro@parkiet-kazmierczak.com.pl

Parkiet i deska pod ogowa

kazmierczak.indd 174kazmierczak.indd   174 2008-05-29 22:14:132008-05-29   22:14:13


