
Cz³owiek urodzi³ siê w s³oñcu.

Jego najstarsze œlady znaleziono
w tropikach. Z tropików przywozimy

Pañstwu naturalne ciep³o i komfort

drewnianych pod³óg, tarcic i fornirów egzotycznych.

W ich kolorze, oczami wyobraŸni, odnajdziecie soczyst¹

zieleñ Borneo, biel plantacji kauczukowej Sumatry i rudy

odcieñ kopca termitów z Wybrze¿a Koœci S³oniowej.

W ich zapachu odnajdziecie Pañstwo smak migda³ów,

goŸdzików, kardamonu i szafranu. Ich obecnoœæ nada

pomieszczeniom ciep³y i niepowtarzalny wygl¹d,

wyj¹tkowy charakter i wyszukan¹ elegancjê.
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Badi

Badi

Nauclea diderrichii

Wystêpuje w Afryce zachodniej i centralnej.

Charakterystyka techniczna:
- gêstoœæ œwie¿o œciêtego drewna (kg/m ):
- gêstoœæ przy wilgotnoœci 12% (kg/m ) œrednia:
- skurcz styczny (T %):
- skurcz promieniowy (R %):
- wytrzyma³oœæ na œciskanie (MPa):
- zginanie statyczne (MPa):
- modu³ sprê¿ystoœci (MPa):

1000-1100
760
8,0
4,7
62

134
11800

3

3

Badi - drewno pe³ne egzotycznego s³oñca

Najbardziej charakterystyczn¹ cech¹ drewna Badi jest
ciep³y, pastelowy, ¿ó³to-pomarañczowy kolor. Wygl¹da to, jakby
roœlina utrwali³a w swym wnêtrzu gor¹ce promienie
afrykañskiego s³oñca, przys³oniête nieco drobinami piasku
unosz¹cymi siê nad Sahelem. S³oñce Afryki, Z³ocisty Mahoñ to
romantyczne nazwy, które okreœlaj¹ Badi.

Drewno Badi ze wzglêdu na w³aœciwoœci i du¿¹ naturaln¹
trwa³oœæ sprawdzi³o siê jako materia³ do budowy konstrukcji
os³onowych wybrze¿y morskich i brzegów rzek, np. œluz
i umocnieñ wodnych na Sekwanie, a tak¿e w budowie ³odzi oraz
konstrukcjach doków. Wykorzystywano je z powodzeniem
w kopalniach i jako podk³ady kolejowe (równie¿ w Polsce). Badi
to dobry materia³ do wykorzystania w produkcji ró¿nych
elementów architektury zewnêtrznej, np. tarasów, altan,
p³otów, mebli ogrodowych. A ostatnio jest tak¿e u¿ywane do
elewacji budynków i ekranów dŸwiêkoch³onnych przy trasach
szybkiego ruchu. Drewno to zagoœci³o równie¿ w reprezen-
tacyjnych wnêtrzach obiektów publicznych i mieszkañ
prywatnych w postaci pod³óg, schodów i mebli.

Badi to efekt S³oñca Afryki uchwycony w pod³odze naszego
mieszkania.

Kolorystyka i us³ojenie drewna w naturze mog¹ ró¿niæ siê od prezentowanych w katalogu5



Bambus Karmel Sztorc

Bambus Jasny Horizontal

Bambus

Phyllostachys pubescens

Wystêpuje po³udniowo-wschodniej Azji i Oceanii.

Charakterystyka techniczna:
- gêstoœæ œwie¿o œciêtego drewna (kg/m ):
- gêstoœæ przy wilgotnoœci 12% (kg/m ) œrednia:
- skurcz styczny (T %):
- skurcz promieniowy (R %):
- wytrzyma³oœæ na œciskanie (MPa):
- zginanie statyczne (MPa):
- modu³ sprê¿ystoœci (MPa):

800
650
3,5
3,0
80

110
12000

3

3

Bambus - bursztynowe” drewno z ³odyg traw

Drewno Bambusa pozyskuje siê z wielkich, pustych w
œrodku, drewniej¹cych ³odyg traw, które mog¹ mieæ nawet
30 cm œrednicy i 40 m wysokoœci. Bambus niezwykle szybko
roœnie, nawet do 60 cm na dobê, tworz¹c trawiaste lasy.
W ci¹gu trzech lat od posiania uzyskuje siê pe³nowartoœciowy
surowiec. M³ode pêdy s¹ jadalne, stanowi¹c podstawowy
pokarm dla wszystkim znanych pand.

Drewno i ³odygi Bambusa w naturalnym rejonie wystê-
powania by³o u¿ywane od tysiêcy lat i ma ponad 1500
udokumentowanych, tradycyjnych zastosowañ. S³u¿y³y jako
lekki, wytrzyma³y materia³ budowlany i stolarski, galanteryjny,
papierniczy, tkacki i plecionkarski.

Obecnie dziêki nowym technologiom pojawi³y siê kolejne
mo¿liwoœci. Odpowiednio ciête i sklejane œcianki ³odyg w
postaci p³yt i paneli stanowi¹ pe³nowartoœciowy materia³ do
produkcji mebli i materia³ów pod³ogowych. Przyk³adem mo¿e
byæ pod³oga w bibliotece by³ego prezydenta USA B. Clintona w
Arkansas.

Drewno Bambusa urzeka sw¹ niepowtarzaln¹ struktur¹
(jest ona zupe³nie inna ni¿ drewna pozyskiwanego z drzew) oraz
bursztynow¹ barw¹, któr¹ mo¿na zmieniaæ przez odpowiedni¹
obróbkê termiczn¹ - wygrzewanie.

„

7 Kolorystyka i us³ojenie drewna w naturze mog¹ ró¿niæ siê od prezentowanych w katalogu



Doussie / Lingue

Afzelia africana

Doussie Duo

Doussie

Wystêpuje w Afryce zachodniej i centralnej.

Charakterystyka techniczna:
- gêstoœæ œwie¿o œciêtego drewna (kg/m ):
- gêstoœæ przy wilgotnoœci 12% (kg/m ) œrednia:
- skurcz styczny (T %):
- skurcz promieniowy (R %):
- wytrzyma³oœæ na œciskanie (MPa):
- zginanie statyczne (MPa):
- modu³ sprê¿ystoœci (MPa):

1100-1200
750
4,6
3,1
74

173
13700

3

3

Doussie - królewskie” drewno

Doussie ma ciep³y pomarañczowo-br¹zowy kolor, który
pod wp³ywem œwiat³a i zawartego w powietrzu tlenu
stopniowo ciemnieje upodobniaj¹c siê kolorystycznie do
drewna mahoniowego.

Doussie to ten rodzaj drewna egzotycznego, który nadaje
pomieszczeniom ciep³y i niepowtarzalny wygl¹d. W jego barwie
zawarty jest blask tropikalnego s³oñca, który rozbudza
wyobraŸniê i dobry smak - nie bez przyczyny nazywane jest
królewskim drewnem. Bogaty wygl¹d wzorzystego pod³o¿a z
drewna Doussie podkreœla charakter i elegancjê pomieszczeñ.

Niewielkie wartoœci skurczów w kierunku stycznym i promie-
niowym œwiadcz¹ o ma³ej tendencji drewna do paczenia siê
i pêkania. Podczas II Wojny Œwiatowej Doussie u¿ywano na
Wyspach Brytyjskich w przemyœle stoczniowym oraz do
wytwarzania tablic rozdzielczych, pulpitów kontrolnych, sto³ów
i ³aw laboratoryjnych.

Drewno to trudno przyjmuje substancje o niekorzystnym
dzia³aniu, nie plami siê na trwa³e rozlan¹ herbat¹ czy kaw¹,
mo¿e wiêc byæ stosowane bez pokrywania jego powierzchni
pow³okami ochronnymi. Otwarta struktura pozwala na
„oddychanie” drewna, które w wyniku wymiany wilgoci z
powietrzem, zapewnia korzystniejsze warunki mikroklima-
tyczne w pomieszczeniach.

„
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Garappa / Grapia

Apuleia leiocarpa

Garappa Avangard

Charakterystyka techniczna:
- gêstoœæ œwie¿o œciêtego drewna (kg/m ):
- gêstoœæ przy wilgotnoœci 12% (kg/m ) œrednia:
- skurcz styczny (T %):
- skurcz promieniowy (R %):
- wytrzyma³oœæ na œciskanie (MPa):
- zginanie statyczne (MPa):
- modu³ sprê¿ystoœci (MPa):

1000
790
7,5
4,2
63

116
15900

3

3

Garappa - drewno o s³omkowym odcieniu

Garappa, drewno o jasno¿ó³tym zabarwieniu, nale¿y do
zupe³nie nowych rodzajów drewna egzotycznego, jakie pojawi³y
siê na rynku europejskim.

O sukcesie nowego materia³u, szczególnie w zastosowaniu
na pod³ogi, zadecydowa³y wysokie w³aœciwoœci mechaniczne i
du¿a odpornoœæ na œcieranie, wynikaj¹ca ze znacznej gêstoœci.
Kolejnym atutem jest wysoka wydajnoœæ pozyskania dobrej
jakoœci tarcicy z prostych, bezsêcznych pni o d³ugoœci do 20 m.
Jest ona doskona³ym materia³em w obróbce i pozwala uzyskaæ
doskona³¹ jakoœæ wykoñczonych powierzchni.

Naturalna odpornoœæ drewna Garappa na dzia³anie grzybów
i bakterii pozwoli³a na szerokie zastosowanie go w krajach
pochodzenia. Jest ono wykorzystywane jako materia³
konstrukcyjny. Wykonuje siê z niego ³odzie i kajaki, a tak¿e
podk³ady kolejowe, elementy pojazdów i trzonki narzêdzi. S³u¿y
równie¿ do produkcji opakowañ i mebli.

Jasne, s³omkowe drewno Garappa tworz¹ce pod³ogê
rozjaœni nawet ma³e, pozbawione okien pomieszczenia,
optycznie zwiêkszaj¹c ich kubaturê.

Wystêpuje w Ameryce Po³udniowej.
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Iroko

Iroko

Chlorophora excelsa

Wystêpuje w Afryce zachodniej, œrodkowej i wschodniej.

Charakterystyka techniczna:
- gêstoœæ œwie¿o œciêtego drewna (kg/m ):
- gêstoœæ przy wilgotnoœci 12% (kg/m ) œrednia:
- skurcz styczny (T %):
- skurcz promieniowy (R %):
- wytrzyma³oœæ na œciskanie (MPa):
- zginanie statyczne (MPa):
- modu³ sprê¿ystoœci (MPa):

1000-1100
650
5,5
3,5
57

118
9900

3

3

Iroko - drewno ciesz¹ce oko

Radosna cytrynowa barwa jest typowa tylko dla œwie¿o
przetartego drewna. Z biegiem czasu pod wp³ywem dzia³ania
powietrza i s³oñca powierzchnia drewna stopniowo ciemnieje,
przyjmuj¹c kolor ¿ó³tobr¹zowy do ciemnobr¹zowego.

Drewno Iroko charakteryzuje siê znaczn¹ stabilnoœci¹
wymiarow¹, co jest szczególnie istotne przy wykorzystaniu tego
drewna na materia³y pod³ogowe.

Zastosowanie drewna Iroko jest wszechstronne. Wykonuje siê
z niego stolarkê zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹, s³u¿y równie¿ do
produkcji eleganckich bram wjazdowych i ogrodzeñ oraz jako
materia³ konstrukcyjny do budowli l¹dowych i wodnych, np. pale
mostowe, umocnienia portowe i falochrony. W ekskluzywnych
sklepach z armatur¹ mo¿na czasami zobaczyæ ekstrawaganckie
umywalki i wanny wykonane w³aœnie z drewna Iroko.

Ozdobne forniry Iroko z pasiastym skrêtem w³ókien
wykorzystywane s¹ do okleinowania mebli. Z drewna tego
wykonuje siê tak¿e schody i pod³ogi.

Wymienione w³aœciwoœci Iroko predysponuj¹ je do pracy
w kontakcie z wod¹, z tego wzglêdu przyci¹ga ono uwagê
szkutników. Skoro drewno Iroko sprawdza siê w tak trudnych
warunkach pracy, to z pewnoœci¹ spe³ni swoje funkcje jako
pod³oga w naszej ³azience czy korytarzu. Bez obaw mo¿emy je
wykorzystaæ do tego celu. Przez wiele lat u¿ytkowania takiej
pod³ogi mo¿emy cieszyæ siê jej trwa³oœci¹ i niegasn¹cym
urokiem.
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Jatoba

Jatoba Avangard

Jatoba

Hymenaea spp.

Wystêpuje w Ameryce Œrodkowej i Po³udniowej.

Charakterystyka techniczna:
- gêstoœæ œwie¿o œciêtego drewna (kg/m ):
- gêstoœæ przy wilgotnoœci 12% (kg/m ) œrednia:
- skurcz styczny (T %):
- skurcz promieniowy (R %):
- wytrzyma³oœæ na œciskanie (MPa):
- zginanie statyczne (MPa):
- modu³ sprê¿ystoœci (MPa):

1100
955
7,1
3,8
107
198

20870

3

3

Jatoba - diamentowa wiœnia

Drewno Jatoba, nazywane czasem diamentow¹ wiœni¹
(diamond cherry), pochodzi z Ameryki Œrodkowej i Po-
³udniowej. W porównaniu z krajow¹ wiœni¹ jej drewno jest
rzeczywiœcie „diamentowo” twarde.

Drewno to jest bardzo trwa³e, posiada du¿¹ naturaln¹
odpornoœæ na niekorzystne wp³ywy atmosferyczne, rozk³ad
przez grzyby i mikroorganizmy oraz owady - szkodniki drewna.

Jatoba ze wzglêdu na swe korzystne w³aœciwoœci
wytrzyma³oœciowe oraz dekoracyjny rysunek znajduje szerokie
zastosowanie. W rejonie wystêpowania wykorzystywana jest
w budownictwie wewnêtrznym i zewnêtrznym, w konstrukcjach
wodnych (np. mosty) lub p³ywaj¹cych (³odzie, kutry). W postaci
elementów litych lub oklein s³u¿y do produkcji mebli. Jatoba
jest dobrym materia³em snycerskim i do toczenia. Z tego
drewna wykonywane s¹ tak ró¿ne przedmioty jak np.: podk³ady
kolejowe, skrzynie, rzeŸby, uchwyty narzêdzi, ko³a zêbate,
trzonki wiose³ i stopnice w schodach.

Jatoba ze wzglêdu na swoje naturalne cechy z ³atwoœci¹
spe³nia stawiane jej wymagania w pomieszczeniach
mieszkalnych, a nawet w trudnych warunkach u¿ytkowania w
pomieszczeniach przemys³owych oraz na zewn¹trz.
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Kempas

Kempas Avangard

Kempas Dur 3L

Kempas

Koompassia malaccensis

Charakterystyka techniczna:
- gêstoœæ œwie¿o œciêtego drewna (kg/m ):
- gêstoœæ przy wilgotnoœci 12% (kg/m ) œrednia:
- skurcz styczny (T %):
- skurcz promieniowy (R %):
- wytrzyma³oœæ na œciskanie (MPa):
- zginanie statyczne (MPa):
- modu³ sprê¿ystoœci (MPa):

1000-1100
800
7,0
6,0
66

126
18600

3

3

Kempas - azjatycki per³owy mahoñ

Ze wzglêdu na swój kolor potocznie nazywany jest
„Per³owym Mahoniem”. W rzeczywistoœci miewa wiele kolorów
od jasnoró¿owego do ciemnowiœniowego. Najczêœciej jednak
przybiera odcieñ ciemnoró¿owo-jasnoczerwony i podobnie jak
Doussie okreœlany jest jako gatunek o ciep³ej, a nie ciemnej
barwie, o spokojnej, a nawet s³abo widocznej strukturze
drewna.

Najokazalsze drzewa tego gatunku maj¹ proste pnie i doœæ
rzadkie roz³o¿yste korony, osi¹gaj¹c wysokoœæ do oko³o 50 m.
Daj¹ one twarde, trudno œcieralne i wytrzyma³e drewno o
znacznej naturalnej trwa³oœci.

Kempas jest szczególnie popularny w krajach dalekiego
wschodu. Jest on stosowany do wyposa¿enia wnêtrz mieszkañ
i ich otoczenia. Mo¿na go zobaczyæ w postaci bramy wjazdowej,
parkanu, mebla ogrodowego jak równie¿ schodów, okien,
rega³ów. Ze wzglêdu na po³¹czenie walorów estetycznych
z odpornoœci¹ na œcieranie jest on szczególnie predestyno-
wany do produkcji materia³ów pod³ogowych, w tym pracuj¹cych
w trudnych warunkach u¿ytkowych, np. w laboratoriach (jest
równie¿ odporny na dzia³anie kwasów).

Kempas równie dobrze nadaje siê na pod³ogê do gwarnego
biura, czêsto u¿ytkowanego korytarza, jak i zacisznego
poddasza.

Wystêpuje w po³udniowo-wschodniej Azji i Oceanii.
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Lapacho

Lapacho Avangard

Lapacho / Ipe

Tabebuja spp.

Wystêpuje w Ameryce Centralnej i Po³udniowej.

Charakterystyka techniczna:
- gêstoœæ œwie¿o œciêtego drewna (kg/m ):
- gêstoœæ przy wilgotnoœci 12% (kg/m ) œrednia:
- skurcz styczny (T %):
- skurcz promieniowy (R %):
- wytrzyma³oœæ na œciskanie (MPa):
- zginanie statyczne (MPa):
- modu³ sprê¿ystoœci (MPa):

1300
1050

6,5
5,2
95

184
18800

3

3

Lapacho - ¿elazne drewno z dorzecza Amazonki

Drewno o naturalnej, g³êbokiej barwie od oliwkowo-
br¹zowej do czarno-br¹zowej, czêsto z jaœniejszymi lub
ciemniejszymi smugami. Lapacho czêsto przyjmuje tak¿e
odcieñ ciemno-czerwony, niespotykany w drewnie drzew ze
strefy umiarkowanej.

Twardoœæ tego drewna, jak i stabilnoœæ, jest wyj¹tkowo
wysoka, co jest szczególnie cenn¹ w³aœciwoœci¹ przy
wykorzystaniu na materia³y pod³ogowe. Ponadto jest bardzo
odporne na atak przez grzyby i owady, w tym termity. Wykazuje
równie¿ niezwyk³¹ odpornoœæ ogniow¹. Pod tym wzglêdem wg
norm amerykañskich posiada klasê A-1, tak¹ sam¹ jak stal
zbrojeniowa.

Ze wzglêdu na wymienione wy¿ej zalety drewno Lapacho
znajduje szerokie zastosowanie. Wykonuje siê z niego
podk³ady kolejowe, wytrzyma³e konstrukcje, np. doki, wyroby
toczone, trzonki narzêdzi, broñ do wschodnich sztuk walki,
dekoracyjne forniry, meble ogrodowe oraz pok³ady statków,
nawierzchnie przemys³owe i chodniki w pasa¿ach handlowych.

Doskona³ym przyk³adem uwiarygodniaj¹cym powy¿sze
stwierdzenie s¹ chodniki Lapacho, dominuj¹ce w pasa¿ach
handlowych i w kasynach miasta Atlantic City w USA.
Praktyczne obserwacje dowiod³y, ¿e chodniki te maj¹ trwa³oœæ
ok. 25-30 lat, a wykonane z drewna sosnowego tylko 7 lat.
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Merbau Solid/Dur 3L/Duo

Merbau Avangard

Merbau Maritim

Merbau Deco

Merbau

Intasia spp.

Wystêpuje w po³udniowej, po³udniowo-wschodniej
i zachodniej Azji oraz Australii.

Charakterystyka techniczna:
- gêstoœæ œwie¿o œciêtego drewna (kg/m ):
- gêstoœæ przy wilgotnoœci 12% (kg/m ) œrednia:
- skurcz styczny (T %):
- skurcz promieniowy (R %):
- wytrzyma³oœæ na œciskanie (MPa):
- zginanie statyczne (MPa):
- modu³ sprê¿ystoœci (MPa):

1100-1300
830
5,0
3,0
70

130
15400

3

3

Merbau - drewno „inkrustowane z³otem”

Charakterystyczne dla drewna Merbau jest, ¿e niektóre z
naczyñ wype³nione s¹ ¿ó³tym, po³yskuj¹cym py³em, który pod
przeŸroczystymi pow³okami malarsko-lakierniczymi do
z³udzenia przypomina misternie wykonane z³ote inkrustacje w
kszta³cie drobnych pasemek. Drewno Merbau wzbogacone jest
wiêc przez naturê w delikatne z³ocenia.

Kolorystyka i w³aœciwoœci mechaniczne drewna Merbau
szczególnie predysponuj¹ je do wyrobu ekskluzywnych pod³óg
i parkietów w pomieszczeniach reprezentacyjnych w budynkach
u¿ytecznoœci publicznej i domach prywatnych. G³êboki br¹zowy
kolor drewna rozjaœniony z³o tymi cêtkami podkreœla
dostojnoœæ miejsca i doskonale wspó³gra z nowoczesnym
wyposa¿eniem. Jednoczeœnie ciemna barwa nawierzchni
maskuje ewentualne zabrudzenia i zarysowania. Dziêki temu
pod³oga d³u¿ej zachowuje pe³ne walory estetyczne, tym
bardziej, ¿e drewno Merbau posiada wyj¹tkow¹ stabilnoœæ
wymiarow¹ i jest twarde, a wiêc bardzo odporne na œcieranie i
wgniecenia.

Merbau charakteryzuje siê równie¿ du¿¹ naturaln¹
odpornoœci¹ na dzia³anie grzybów i owadów. Daje to mo¿liwoœæ
stosowania tego drewna w trudnych warunkach, np. w
kolejnictwie na podk³ady kolejowe i wagony, w budownictwie
wodnym na pale falochronów i pomostów, czy w przemyœle
chemicznym na opakowania do chemikaliów.
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Tauari Avangard

Tauari

Couratari spp.

Tauari

Wystêpuje w Ameryce Po³udniowej.

Charakterystyka techniczna:
- gêstoœæ œwie¿o œciêtego drewna (kg/m ):
- gêstoœæ przy wilgotnoœci 12% (kg/m ) œrednia:
- skurcz styczny (T %):
- skurcz promieniowy (R %):
- wytrzyma³oœæ na œciskanie (MPa):
- zginanie statyczne (MPa):
- modu³ sprê¿ystoœci (MPa):

900
620
7,0
4,5
48
87

14500

3

3

Tauari - d¹b brazylijski„ ”

Tauari to jasne drewno o specyficznym zapachu. Do jego
u¿ycia zachêca wysoka wydajnoœæ materia³owa zwi¹zana z
regularnym kszta³tem pni, do znacznej wysokoœci pozba-
wionych ga³êzi. Tauari ze wzglêdu na swoje walory estetyczne,
a przede wszystkim wysok¹ stabilnoœæ wymiarow¹, wyko-
rzystywane jest do produkcji materia³ów pod³ogowych. To
egzotyczne drewno wyró¿nia specyficzny, doœæ trwa³y zapach
podobny do oleju lnianego, wobec którego trudno pozostaæ
obojêtnym - ma on swoich gor¹cych zwolenników i przeciw-
ników.

Jako ciekawostkê nale¿y dodaæ, ¿e kora Tauari dziêki du¿ej
zawartoœci taniny jest stosowana do garbowania skór. W
krajach wystêpowania na niewielk¹ skalê u¿ywa siê jej równie¿
przy produkcji cygar, a samego drewna do wykonywania
opakowañ i palet oraz zabawek. Jest to tak¿e materia³ lubiany
przez meblarzy.
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Wystêpuje w Azji po³udniowej i po³udniowo-wschodniej.

Charakterystyka techniczna:
- gêstoœæ œwie¿o œciêtego drewna (kg/m ):
- gêstoœæ przy wilgotnoœci 12% (kg/m ) œrednia:
- skurcz styczny (T %):
- skurcz promieniowy (R %):
- wytrzyma³oœæ na œciskanie (MPa):
- zginanie statyczne (MPa):
- modu³ sprê¿ystoœci (MPa):

880-1000
640-750

6,0
3,0

60-80
106

10400-12400

3

3

Teak - król lasów monsunowych

Drewno Teakowe by³o znane i stosowane w Azji po³udniowo-
wschodniej od ponad dwóch tysiêcy lat. Belki Teakowe
odnajdywane w ponadtysi¹cletnich budowlach w Indiach i
Birmie czêsto znajduj¹ siê w bardzo dobrym stanie
technicznym. Do Europy drewno Teakowe w znacz¹cych
iloœciach zaczêto importowaæ w XIX wieku i sta³o siê wówczas
cenionym materia³em do produkcji eleganckich mebli w stylu
wiktoriañskim.

Teak to drewno wyj¹tkowe, dziêki posiadanej strukturze i
du¿ej zawartoœci naturalnych olejków oraz kwasu krzemowego
jest bardzo stabilne wymiarowo i posiada niezwyk³¹ trwa³oœæ,
szczególnie w œrodowisku wodnym. Odk¹d odkryto drewno
teakowe, by³o one cenione i poszukiwane. Wykonywano z niego
miêdzy innymi czêœci statków nara¿one na szybkie zu¿ycie,
np. pok³ady.

Dlatego od dawna wykorzystywano go do wytwarzania
elementów statków i jachtów. W umocnieniach portowych
i rzecznych jest spotykany rzadziej, gdy¿ stanowi zbyt cenny
materia³ do takich zastosowañ.

Teak to tak¿e predysponowany materia³ na pod³ogi,
szczególnie w ³azienkach, saunach lub obiektach u¿ytecznoœci
publicznej. Ciemny kolor maskuje ewentualne zabrudzenia, a
b³oto i du¿a iloœæ wilgoci wnoszona na butach nie stanowi
problemu.

Teak Avangard

Teak

Teak

Tectona grandis
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Wenge / Gombeira

Millettia laurentii /

Melanoxylon brauna

Wenge

Wystêpuje w Afryce centralnej.

Charakterystyka techniczna:
- gêstoœæ œwie¿o œciêtego drewna (kg/m ):
- gêstoœæ przy wilgotnoœci 12% (kg/m ) œrednia:
- skurcz styczny (T %):
- skurcz promieniowy (R %):
- wytrzyma³oœæ na œciskanie (MPa):
- zginanie statyczne (MPa):
- modu³ sprê¿ystoœci (MPa):

1100-1200
870

10,0
6,3
85

200
17000

3

3

Wenge - drewno o magicznej mocy

Wenge to wyj¹tkowy gatunek drewna pe³en magicznej mocy.
Przez tysi¹ce lat drewno to by³o u¿ywane przez rdzennych
mieszkañców czarnego l¹du do wyrobu ceremonialnych masek
oraz statuetek nieznanych nam pogañskich bo¿ków.
Uczestniczy³o w mistycznych obrzêdach, wzmacniaj¹c tajemne
zaklêcia szamanów.

Dzia³o siê tak, bowiem wyrazisty rysunek naprzemiennie
przebiegaj¹cych jaœniejszych i ciemniejszych pasm drewna
tworzy zaskakuj¹ce wzory pobudzaj¹ce wyobraŸniê. Równie
interesuj¹ca intensywna ciemno-br¹zowa barwa czyni z Wenge
ceniony materia³. Wenge to idealne drewno do wyrobu silnie
eksploatowanych pod³óg, szczególnie w obiektach u¿ytecz-
noœci publicznej (hotele, banki i bary), nadaj¹c im ekskluzywny
charakter. Z wysok¹ gêstoœci¹ Wenge zwi¹zana jest wysoka
odpornoœæ na œcieranie, a ponadto na ciemnej powierzchni nie
widaæ œladów ewentualnych zabrudzeñ. Kolejny atut tego
prawdziwie egzotycznego drewna to wysoka naturalna
trwa³oœæ.
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Wenge Avangard
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I-FLOOR Line

Merbau Line

Coctail Line

Kempas Line

D¹b Line

Hevea Line
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Charakterystyka techniczna D¹b Line:
- gêstoœæ œwie¿o œciêtego drewna (kg/m ):
- gêstoœæ przy wilgotnoœci 12% (kg/m ) œrednia:
- skurcz styczny (T %):
- skurcz promieniowy (R %):
- wytrzyma³oœæ na œciskanie (MPa):
- zginanie statyczne (MPa):
- modu³ sprê¿ystoœci (MPa):

1000
650
7,8
4,0
55
90

12500

3

3

Charakterystyka techniczna Hevea Line:
- gêstoœæ œwie¿o œciêtego drewna (kg/m ):
- gêstoœæ przy wilgotnoœci 12% (kg/m ) œrednia:
- skurcz styczny (T %):
- skurcz promieniowy (R %):
- wytrzyma³oœæ na œciskanie (MPa):
- zginanie statyczne (MPa):
- modu³ sprê¿ystoœci (MPa):

800
640
5,0
2,0
32
66

9200

3

3

Charakterystyka techniczna Kempas Line:
- gêstoœæ œwie¿o œciêtego drewna (kg/m ):
- gêstoœæ przy wilgotnoœci 12% (kg/m ) œrednia:
- skurcz styczny (T %):
- skurcz promieniowy (R %):
- wytrzyma³oœæ na œciskanie (MPa):
- zginanie statyczne (MPa):
- modu³ sprê¿ystoœci (MPa):

1000-1100
800
7,0
6,0
66

126
18600

3

3

Charakterystyka techniczna Merbau Line:
- gêstoœæ œwie¿o œciêtego drewna (kg/m ):
- gêstoœæ przy wilgotnoœci 12% (kg/m ) œrednia:
- skurcz styczny (T %):
- skurcz promieniowy (R %):
- wytrzyma³oœæ na œciskanie (MPa):
- zginanie statyczne (MPa):
- modu³ sprê¿ystoœci (MPa):

1100-1300
830
5,0
3,0
70

130
15400

3

3

Charakterystyka techniczna Coctail Line:
- œrednia gêstoœæ œwie¿o œciêtego drewna (kg/m ):
- œrednia gêstoœæ przy wilgotnoœci 12% (kg/m ):
- œredni skurcz styczny (T %):
- œredni skurcz promieniowy (R %):
- œrednia wytrzyma³oœæ na œciskanie (MPa):
- œrednie zginanie statyczne (MPa):
- œredni modu³ sprê¿ystoœci (MPa):

1000
730
6,2
3,8
56

103
13900

3

3
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ZALE¯NOŒÆ WILGOTNOŒCI DREWNA OD TEMPERATURY I WILGOTNOŒCI OTOCZENIA

Wilgotnoœæ wzglêdna
powietrza (%)

Temperatura powietrza (°C)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

100 29.0 28.7 28.5 28.4 28.3 28.2 28.1 28.0 28.0

95 24.6 24.4 24.2 24.0 23.8 23.8 23.6 23.2 23.0

90 21.0 20.8 20.6 20.4 20.2 20.0 19.7 19.4 19.1

85 19.2 18.8 18.5 18.3 18.1 17.8 17.5 17.2 16.8

80 17.5 17.2 17.0 16.7 16.3 16.0 15.7 15.3 15.0

75 15.3 15.2 15.0 14.9 14.7 14.4 14.1 13.8 13.6

70 13.6 13.4 13.2 13.1 13.0 12.8 12.6 12.4 12.1

65 12.3 12.2 12.0 11.8 11.6 11.4 11.2 11.0 10.8

60 11.3 11.0 10.8 10.6 10.5 10.4 10.3 10.1 10.0

55 10.2 10.1 10.0 9.9 9.8 9.7 9.5 9.3 9.1

50 9.6 9.4 9.2 9.1 9.0 8.8 8.6 8.4 8.2

45 8.8 8.7 8.6 8.5 8.3 8.1 7.9 7.7 7.5

40 8.2 8.1 8.0 7.8 7.6 7.4 7.2 7.0 6.8

35 7.2 7.0 6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 6.4 6.2

30 6.3 6.2 6.1 6.0 5.9 5.8 5.7 5.6 5.4

25 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 4.6

20 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 4.0 3.9

15 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1

10 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5

30

c)

d)

b)

a)

a) 5-7 warstw lakieru ekologicznego utwardzanego
promieniami ultrafioletowymi

b) warstwa licowa wykonana z drewna szlachetnego
o gruboœci od 3 do 5 mm

c) warstwa drewna konstrukcyjnego 6-9 mm
d) warstwa forniru skrawanego obwodowo 1-2 mm

a) 5-7 warstw lakieru ekologicznego utwardzanego
promieniami ultrafioletowymi

b) warstwa licowa wykonana z drewna szlachetnego o
gruboœci 3,5 mm

c) warstwa drewna konstrukcyjnego 6,5mm

c)

b)

a)

Schemat panela 3-warstwowego

Schemat deski podlogowej litej

Schemat panela 2-warstwowego

60 ÷ 140 mm

1
4

÷
2

2
m

m

5
m

m

7 mm

pióro wpust

TABELA TWARDOŒCI ORAZ SKURCZU

Skurcz ca³kowity

drewna wilgotnego
objêtoœciowy w % Stabilnoœæ

���

��

���

���

��

�

Nazwa Gêstoœæ przy 12%
w kg/m3 Twardoœæ

Acajou 570 �� 11,6

Amazakoue 820 ��� 14,6

Aniegre 560 �� 12,4

Avodire 600 �� 11,1

Badi

Bangkirai

760

970

���

����

14,5

17

��

��

Bete (mansonia)

Bintangor

650

670

��

��

14,5

13,9

�Buk 730 17,6

��Bubinga 925 ���� 15,6

���

31 bardzo wysoka wysoka œrednia niska������ ����

���

���

Cumaru 1070 ���� 12

Cedr
indonezyjski 510 � 11

����

���

����

���

���

���

�

�

Czereœnia
amerykañska 560 �� 9,2

D¹b szypu³kowy 650 �� 12,6

Doussie (Lingue) 750 ��� 9,4

Faveira 470 �

�

11,1

Frake 640 �� 12,6

Framire 495

���

10,3

Guatambu 820 16

���Lapacho (Ipe) 1050 ���� 12,5

����

���

���

��

���

Iroko 650 �� 9,4

Jatoba 955 ���� 11,7

Jesion 720 13,6

Kempas 800 ���

���

14

Kosipo 690 �� 13,2

�Koto 610 �� 16,7

���

���

���

����

���

����

����

��

���

���

��

���

���

����

�

�

Meranti czerwone

Massaranduba

500

1100

�

����

11,1

17

Meranti d’Afrique

Merawan

440

700

� 13,1

10

Merbau 830 ���

���

9

Orzech
amerykañski 680 �� 10,2

Padouk 770 ��� 9,1

Samba 380 � 8,9

Sapeli 680 �� 14,1

Sipo 610 �� 12,8

Sosna pospolita 520 � 12,4

Sucupira 915 ��� 14

Tatajuba 795 ��� 11

Tauari 620 �� 12,9

Teak 690 �� 9,1

Wenge 870 ��� 17,1

Zebrano 790 ��� 17,1


