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Link do produktu: https://www.fulmen-parkiety.pl/parkiet-tigerwood-lakierowany-11x65x400-1400-p-225.html

Parkiet Tigerwood lakierowany
11x65x400-1400
Cena brutto

229,00 zł

Cena netto

186,18 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Wielu producentów

Opis produktu
Muiracatiara / Tiger Wood

Parkiet lakierowany fabrycznie lakierem UV 4 stronnie fazowany z drzewa egzotycznego TIGER WOOD o wymiarach : grubość
11 mm, szerokość 65 mm w miksie długości od 400 mm do 1400 mm. Dostępny rozmiar 18x140x300-1400 w cenie 460,00 zł /
m2.

Końcówka magazynowa
Ciężar właściwy: 900 kg/m3 (przy 12% wilgotności)
Kolor: brązowo-czerwony z naturalnymi smugami w kolorze czarnym,
Charakterystyka: naturalne smugi w kolorze czarnym powoduję, że drewno wygląda jak skóra tygrysa, nadając mu unikalny
wygląd. Drewno jest twarde, wytrzymałe na warunki atmosferyczne
Produkt już nie sprowadzany ( końcówka magazynowa ), ze względu na ochronę lasów tropikalnych. Materiał i cena z 2010 r.
Produkt może nie trzymać wymiarowania szerokości. Wskazany montaż przez profesjonalnych parkieciarzy z uwzględnieniem
+ 5 - 8 % więcej materiału na rozkusz. Efekt można osiągnąć jak zdjęciach z realizacji.
OPIS

Nazwa

deska podłogowa

Rodzaj podłogi

podłoga z drewna litego gotowa do zamontowania bez cyklinowania

Gatunek

Muiracatiara ( Tiger wood )

Wykończenie

lakier UV pół matowy

Powierzchnia

gładka

Fazowanie

czterostronne V4

Łączenie

pióro-wpust

Montaż

klejenie do podłoża

Możliwość renowacji

wielokrotna, użytkowanie nawet przez 100 lat

Wymiary w mm

grubość 11/18, szerokość 65/140, różne długości od 400 do 1400.
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W gorącym i wilgotnym klimacie lasów amazońskich rosną drzewa z gatunku Astronium Lecointei. Są to duże drzewa liściaste,
osiągające wysokość 7- 30 m i do 90 cm średnicy. Porastają wilgotne tereny na wysokościach między 1500 a 9000 m n.p.m.
Najlepszy wzrost osiągają na madach, czyli glebach intensywnie zalewanych przez wody rzeczne. Drzewa te zwyczajowo
nazywane są Muiracatiarą. Podobnie jak większość drzew tropikalnych, posiadają one bardzo twarde, a zatem trudne w
obróbce drewno. Angielska nazwa tego drewna „tigerwood” odwołuje się do charakterystycznych pomarańczowo – brązowych
smug przypominających futro tygrysa. Z tego powodu w naszym kraju nazywane jest czasem drewnem tygrysim
Poza szerokim zastosowaniem tego drewna w produkcji podłóg jego charakterystyczne pasy jasno i ciemno brązowe dodają
wyjątkowej oryginalności meblom czy instrumentom muzycznym. Produkowane są również z niego zjawiskowe akcesoria
kuchenne takie jak: tace, misy czy deski do krojenia. Takie przybory są bardzo trudno dostępne i przy tym dosyć drogie. Na
przykład pojemnik do miodu w całości wykonany z drewna „tigerwood” kosztuje w USA prawie 300 dolarów!
Czy wiesz, że: tylko 30% desek z drewna Muiracatiara posiada charakterystyczne pomarańczowo – brązowe smugi. Pozostałe
deski mogą być w jednolitym kolorze.
Czy wiesz, że: drewno Muiracatiara pochodzi z drzewa Astronium lecoitei, które jest blisko spokrewnione z mango?
Montaż przez naszą firmę :
W przypadku montażu przez naszą firmę, dobieramy odpowiednią chemię pod kątem montażu w zależności od sytuacji i
potrzeb, a także podłogi lakierowane fabrycznie poddajemy specjalnemu zabiegowi pielęgnacyjnemu środkami przeciw
porysowaniu, co wydłuża żywotność podłóg oraz utrzymuje gwarancje producenta.
W przypadku montażu w lokalu mieszkalnym VAT = 8% ( ulga dla zamawiającego ) a w przypadku samej
sprzedaży 23%
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