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Deska Tarasowa Bangkirai
21x145 (5,20m)
Drobny/Gruby
Cena

361,90 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

5904100485642

Kod EAN

5904100485642

Producent

Drewno Dla Domu

Opis produktu
Deska tarasowa Bangkirai 21x145 mm (dł. 5,20 m)
drobny/gruby ryfel
Bangkirai nie przez przypadek określany jest w branży drewnem idealnym. Ten południowoazjatycki gatunek wykazuje
niezwykłą trwałość i odporność na zmienne temperatury oraz wilgoć. Struktura Bangirai jest bezsęczna, wyjątkowo
gęsta i nie rozszczepia się jak drewno występujące w naszym klimacie. Zależnie od terenu, w którym rośnie drzewo, ten
gatunek posiada kilka wersji kolorystycznych. Najczęściej kolor można określić jako brązowo-złoty, ale można spotkać
jaśniejsze i ciemniejsze wersje tych desek tarasowych.
Jest to rozwiązanie idealne dla osób ceniących sobie czas na odpoczynek. Ten gatunek nie wymaga przesadnej
pielęgnacji i uwagi. Wystarczy tylko pamiętać o sporadycznej impregnacji i zapewnieniu wkrętów ze stali nierdzewnej
podczas montażu. Gwarantuje Ci to nienaganny wygląd egzotycznego tarasu przez długie lata.
Stawiając na Bangkirai przeniesiesz się do najdalszych, najgorętszych stron świata, nie wychodząc poza teren własnego,
drewnianego tarasu.
Deska Bangirai jest dwustronnie ryflowana. Po jednej stronie ryfel jest drobny, a po drugiej grubszy. Pełni on funkcję
antypoślizgową, estetyczną oraz odpowiada za odprowadzanie z tarasu nadmiaru wody podczas obfitych opadów deszczu.
Możesz wybrać, która strona deski bardziej wpasowuje się w koncepcję Twojego tarasu.

PS. Warto doliczyć materiał na zapas tj. 10% materiału.
Przed zakupem każdego rodzaju drewna (konstrukcyjnego, desek) należy dokładnie policzyć, jaka ilość będzie nam potrzebna.

Dlaczego warto kupować drewno z zapasem?
trzeba wziąć pod uwagę straty, które mogą powstać przy ew. docinaniu drewna
straty, które mogą wynikać z konieczności dopasowywania konstrukcji
drewno będąc materiałem naturalnym, może różnić się od siebie odcieniem lub fakturą
koszt transportu kilku sztuk towaru może być niewspółmierny do kosztu zamówienia
może wystąpić brak dostępności towaru z daną specyfikacją
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