
SK£AD  DRZEWNYSK£AD  DRZEWNY
ul. S³oneczna 15   66-100 Sulechów

jesieñ - zima 2016

pojemnoœæ 
10 litrów

 

50 z³

pojemnoœæ 
10 litrów

 

50 z³

choinka 
œwierk pospolity
 

œwierk pospolity, ciêty
z lubuskich plantacji
wysokoœæ 2,50 - 3,50 m
 
bezp³atne pakowanie w siatki 
zakupionych drzewek

w sprzeda¿y od 15 grudnia 2016

 

od 
40 z³
od 

40 z³
stojak
do choinki
 

wykonany z mocnego tworzywa stojak na choinkê 
o wysokoœci do 2,5 m. Stojak jest tak skonstruowany, 
¿e umo¿liwia szybki monta¿ choinki. 
- pojemnoœæ donicy: 10 litrów
- œrednica doniczki: 31 cm
- wysokoœæ doniczki: 25 cm
- max. otwór mocowania: 10,5 cm
- waga: 3 kg
 

wynajmê plac 
29000 m  (0,9 ha)

plac : 
- ogrodzony
- utwardzony
- oœwietlony
- monitorowany (mo¿liwoœæ zdalnego podgl¹du)
- dozorowany    

media :
- woda i kanalizacja
- energia
- internet i telefon

œwietna lokalizacja :
- 2 km do wjazdu na drogê ekspresow¹ S3
- 20 km do wjazdu na autostradê A2 
- Berlin 200 km
- Œwinoujœcie 280 km
- Jakuszyce 200 km
- Poznañ 130 km

idealne miejsce na plac spedycyjny,
parking dla tirów lub hurtowni¹ np.budowlan¹
istnieje mo¿liwoœæ wynajêcia pomieszczenia 

2biurowego - pawilon z p³yty obornickiej o pow.30 m

 



od 
350 z³

od 
350 z³

45 z³45 z³ 60 z³60 z³budka 
lêgowa
 

wykonana z drewna impregnowanego

wysokoœæ  300 mm
œrednica 180 mm
otwór  35 mm
 
³atwy dostêp do œrodka

wzór zastrze¿ony

karmnik 
stoj¹cy
 

wykonany z drewna 
impregnowanego, kryty pap¹
w kolorze zielonym

wysokoœæ:   115 cm

buda 
ocieplana
 

wykonana z drewna impregnowanego, kryta pap¹
w kolorze zielonym, ocieplana styropianem 2 cm,
œrodek p³yta pilœniowa

                              wymiary :
                        
                            ma³a         71  x  72  x  74 cm
                            œrednia     86  x  86  x  87 cm
                            du¿a       104 x 118 x 110 cm



podpa³ka
ekologiczna
 

drewno w 100% sosnowe, wosk, naturalna ¿ywica
do rozpalania w kominku, piecu oraz grilla.
paczka zawiera 10 sztuk
 

opakowanie 
10 sztuk

 

12 z³

opakowanie 
10 sztuk

 

12 z³

opakowanie 
10 kg

 

12 z³

opakowanie 
10 kg

 

12 z³

brykiet
drzewny

 

Wartoœci energetycznej jednej tony 
brykietu drzewnego odpowiada 

:
33-4 m  drewna opa³owego

520 litrów oleju opa³owego
3

580 m  gazu ziemnego
940 kg wêgla brunatnego.

 opakowanie 
6 kg

 

7 z³

opakowanie 
6 kg

 

7 z³

brykiet
drzewny

 

idealnie zastêpuje wêgiel, drewno, koks, mia³,
posiada wysok¹ wartoœæ energetyczn¹: 18-26 MJ/kg 

(dla porównania wartoœæ energetyczna 
wêgla kamiennego to: 17-30 MJ/kg)

czas ¿arzenia to ok 4-6 godz.
 



domek ogrodowy 
z drewna œwierkowego
 

domek do samodzielnego monta¿u wykonany 
ze œwierku skandynawskiego

wystêpuje w 3 rozmiarach: 

2 ma³y :    2640 x 2640 x 2380 mm       6,97 m 
2œredni :    3540 x 4140 x 2515 mm    14,65 m 
2

 du¿y :    4140 x 4740 x 2515 mm    19,62 m 

domek narzêdziowy 
z drewna impregnowanego
 

domek do samodzielnego monta¿u wykonany 
z drewna impregnowanego ciœnieniowo

wystêpuje w 2 rozmiarach: 

2 ma³y :    1500 x 2130 x 2160 mm      3,20 m 
2  du¿y :    2200 x 2130 x 2160 mm      4,69 m 

2
 19,62 m 

 
8250 z³

2
 19,62 m 

 
8250 z³

2
 3,20 m 

 
1150 z³

2
 3,20 m 

 
1150 z³

altana z drewna 
impregnowanego
 

altana do samodzielnego monta¿u
wymiary: 2900 x 2900 mm
kryta gontem
drewno impregnowane ciœnieniowo

 OPCJA DODATKOWA
 mo¿liwoœæ zabudowania boków 
 standardowymi p³otami (przeœwit na bokach 1,8 m)

tylko 
2700 z³
tylko 

2700 z³

huœtawka ogrodowa
z daszkiem
 

huœtawka wykonana z drewna impregnowanego 
ciœnieniowo

wymiary:
2000 x 1500 x 1700 mm

w ofercie posiadamy równie¿ huœtawkê
bez daszku

 

tylko 
580 z³
tylko 
580 z³
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