Dane aktualne na dzień: 20-01-2022 09:00

Link do produktu: https://outletbud.eu/bilinga-egzotyczna-deska-fryza-10x60x300mm-wyprzedaz-p-449.html

BILINGA
Egzotyczna deska
/ fryza
10x60x300mm
WYPRZEDAŻ
Cena brutto

120,00 zł

Cena netto

97,56 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

10x68x395

Kod producenta

10x68x395

Opis produktu
Unikalna lita deska egzotyczna
BILINGA
renomowanego włoskiego producenta
ALPINA
w wyprzedażowej cenie:
120 zł / m2 brutto!!!
za deskę o wymiarach:
10x60x250-300mm - dostępne 33m2

Bilinga należy bezsprzecznie do najpopularniejszych gatunków drewna pochodzących z
Afryki Zachodniej. Uzyskiwane jest z drzew o łacińskiej nazwie Nuclea diderrichii, które
występują przede wszystkim w Gabonie, Kongo, Senegalu czy Kamerunie. Oprócz nazwy
używanej w naszym kraju, posiada mnóstwo określeń regionalnych i powszechną nazwę
anglosaską yellow wood, czyli żółte drewno.
Drewno Bilinga swoim rysunkiem i barwą przypomina nieco mahoń, co przyczyniło się do
powstania wielu, nawiązujących do tego jego nieoficjalnych określeń, takich jak mahoń
złocisty czy słońce Afryki. Podobnie do innych gatunków egzotycznych, Bilinga jest
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rozpierzchło-naczyniowe, co oznacza, że naczynia są w jego strukturze rozmieszczone
równomiernie. Ta ostatnia cecha sprawia, że Bilinga nie tylko doskonale się prezentuje,
ale również wykazuje wielką odporność na działanie zewnętrznych czynników, takich jak
wilgoć, zmienne temperatury czy promienie słoneczne. Na uwagę zasługuje też duża
twardość i wynikająca z niego wytrzymałość mechaniczna drewna Bilinga – nie grozi mu
ani ścieranie, ani też powstawanie źle wyglądających rys i załamań.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY DESKI:
możliwość cyklinowania: tak, wielokrotnie
wykończenie - surowe, polerowane
sposób montażu: przyklejana do podłoża
pióro-wpust: brak
deski z jednej strony mają fugę, z drugiej są gładkie
Zastosowanie: Podłogi / ściany

ZALETY PODŁÓG PRZYKLEJANYCH DO PODŁOŻA:
Podłoga przyklejona nie wydaje żadnych odgłosów, gdy po niej chodzimy
Jest też bardziej trwała i dłużej wytrzyma intensywne użytkowanie
można ją bezproblemowo cyklinować, dzięki czemu nawet mocno zniszczoną
podłogę można poddać renowacji

Ten ciekawie wyglądający gatunek drewna z pewnością spodoba się wszystkim tym,
którzy w swoim otoczeniu pragną mieć kontakt z odrobiną egzotyki. Parkiet
z drewna Bilinga z pewnością spełni niejedną pokładaną w nim nadzieję.

CZAS REALIZACJI 24h !!!
MOŻLIWY DOWÓZ W OKOLICACH SZCZECINA
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