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DOUSSIE
Egzotyczna deska
/ fryza
14x70x500mm
WYPRZEDAŻ
Cena brutto

120,00 zł

Cena netto

97,56 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

14x74x500

Kod producenta

14x74x500

Opis produktu
Unikalna lita deska egzotyczna
DOUSSIE / AFZELIA
renomowanego włoskiego producenta
ALPINA
w wyprzedażowej cenie:
120 zł / m2 brutto!!!
za deskę o wymiarach:
9x55x220-320mm(21,2m2)
9x50x220-270mm(6m2)
10x60x300mm (41m2) - 125zł/m2
14x75x300-500mm (40m2 większość 500mm) -140zł/m2
DOUSSIE to ten rodzaj drewna egzotycznego, który nadaje pomieszczeniom ciepły i
niepowtarzalny wygląd. W jego barwie zawarty jest blask tropikalnego słońca, który
rozbudza wyobraźnię.
DOUSSIE posiada ponadprzeciętną naturalną odporność
i właściwości fizyko mechaniczne. Jest odporne na kwasy, ataki grzybów i insektów, bardzo twarde,
wytrzymałe, wodoodporne i nie podlega gniciu.
Zgodnie z zasadą, że im twardsze i bardziej gęste drewno, tym lepiej przewodzi ciepło,
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deski do 10mm grubości dobrze się sprawdzą na ogrzewaniu podłogowym.
Elementy są wąskie i krótkie, przez co zminimalizowany jest efekt paczenia i pękania
drewna. Niewielkie wartości skurczów w kierunku stycznym i promieniowym dodatkowo
jeszcze redukują taką możliwość.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY DESKI:
możliwość cyklinowania: tak, wielokrotnie
wykończenie - surowe, polerowane
sposób montażu: przyklejana do podłoża
pióro-wpust: brak
wzór montażu: jodełka, cegiełka itp
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
Iroko z pewnością spełni niejedną pokładaną w nim nadzieję.

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