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Deska elewacyjna
Podbitka

5 zasad

Ulotka jest własnością P.P.H.U. „TARTAK” Stanisław Szymerkowski. Kopiowanie, powielanie i redystrybucja - surowo zabronione.

1. Montuj elewację na konstrukcji nośnej - tzw.
”ruszcie” - łata o wymiarach 4x6 lub 4x5
o wilgotności zbliżonej do deski elewacyjnej. Łaty
montuje się pod kątem 90° w stosunku do deski
elewacyjnej, w odstępie max. 60cm.
2. Pomiędzy deską a ścianą budynku zachowaj
przerwę min. 20mm – zapewni to swobodną
cyrkulację powietrza sprzyjającą wysychaniu desek
i będzie stanowić izolację budynku.

DESKA ELEWACYJNA
trwałość

– deski wykonane są z wysokiej jakości drewna,
a proces technologiczny obróbki zapewnia optymalną trwałość
produktu

ciepło– elewacje drewniane są doskonałą izolacją termiczną
bezpieczeństwo – staranność wykonania ochroni przed urazami

3. Układaj deski od dołu do góry, zawsze piórem do góry.
4. Odległość pierwszej deski od podłoża powinna wynosić ok. 30cm –
ochroni to przed działaniem wody opadowej.
5. Zapewnij wentylację, a otwory zabezpiecz nierdzewną siatką,
co
ochroni
konstrukcję
przed
gryzoniami
i owadami.

P.P.H.U. Tartak Stanisław Szymerkowski
oferuje:
- więźby dachowe — drewno konstrukcyjne
- drewno budowlane (kantówki, krawędziaki, deski, łaty, kontrłaty)
- wyroby stolarskie (deska tarasowe, deska podłogowa, podbitki,
deska elewacyjna, mała architektura ogrodowa)
- tarcicę stolarską

Duży wybór — oferujemy wiele rodzajów i wzorów drewna obiciowego
i tarasowego

- wyroby z certyfikatem fitosanitarnym IPPC ISPM No. 15
- palety, opakowania, nietypowe wyroby drewniane

Estetyka wykonania — wszystkie wyroby poddawane są drobiazgowej
kontroli jakości
Kompleksowa obsługa — oferujemy sprzedaż wszystkich elementów
montażowych
Gwarancja jakości — wyroby wykonywane są zgodnie z wszelkimi
normami jakościowymi
Korzystne rabaty — dla stałych klientów i przy większych
zamówieniach oferujemy atrakcyjne ceny
Realizacja nietypowych zamówień
Elastyczne terminy — dostosowujemy terminy wykonania zamówień
i dostaw do wymagań klienta

Stawiając na Naturę,
stawiamy na Jakość
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