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CUMARU / TEAK
Egzotyczna deska
/ fryza
12x60x380mm
WYPRZEDAŻ
Cena brutto

125,00 zł

Cena netto

101,63 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

12x60x380

Kod producenta

12x60x380

Opis produktu
Unikalna, o wyśmienitych właściwościach
lita deska / fryza egzotyczna,
CUMARU (TEAK BRAZYLIJSKI)
włoskiego producenta
ALPINA
w wyprzedażowej cenie:
125 zł / m2 brutto!!!
za deskę o wymiarach:
grubość: 12 mm
szerokość: 60 mm
długość: 330-380 mm
dostępne 89m2

Pod kątem twardości Cumaru jest zbliżone do IPE. Posiada klasę twardości ''A'' czyli taką samą jak stal zbrojeniowa !!
Co więcej, wysoka gęstość i naturalna obecność substancji tłuszczowych w strukturze drewna determinują jego stabilność i
trwałość.
Dzięki m.in. bardzo dużemu ciężarowi właściwemu (przy wilgotności 12%) : prawie 1150kg/m3 !!! drewno Cumaru jest twarde
jak diament oraz ma bardzo dużą stabilność.
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Cumaru jest odporne na gnicie czy próchnicę.
Niewielkie wartości skurczów w kierunku stycznym i promieniowym świadczą o małej tendencji drewna do paczenia się
i pękania. Dzięki temu przy zmianach wilgotności zniwelowane jest prawdopodobieństwo rozsychania się parkietu.
Świetnie dlatego sprawdzi się w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności.
Wysoka twardość, stabilność i odporność na ścieranie sprawia, że deska ta będzie również idealna do pomieszczeń o
najbardziej intensywnym natężeniu ruchu jak np. biura, sklepy, urzędy itp.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY DESKI:
możliwość cyklinowania: tak, wielokrotnie

wykończenie - surowe, polerowane
sposób montażu: przyklejana do podłoża
pióro-wpust: brak

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/elewacja z drewna Cumaru z pewnością spełni niejedną pokładaną
w nim nadzieję.
CZAS REALIZACJI 24h !!!
MOŻLIWY DOWÓZ W OKOLICACH SZCZECINA

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

