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· Kovalex
· Kosche
D-53804 Much

· Häussermann
· Holzwerke
· Fichtenberg
· Kambio
D-71560
Sulzbach/Murr

· Mirako
A-3334 Gaflenz

Grupa häussermann
Grupa häussermann jest jednym z najbardziej innowa-
cyjnych niemieckich przedsiębiorstw przemysłu drzew-
nego, którego tradycje sięgają 115 lat wstecz, kiedy to  
w Sulzbach firma otworzyła swój pierwszy tartak.

Obecnie  Grupa häussermann posiada kilka zakładów 
produkcyjnych, w których przy zastosowaniu zaawan-
sowanych rozwiązań technologicznych produkowane są 
przyjazne środowisku wyroby z litego drewna, wyroby 
drewnopochodne oraz kompozytowe.

W centrum uwagi przedsiębiorstw z Grupy häussermann 
niezmiennie znajduje się jakość i ekologia. Surowiec 
drzewny wykorzystywany w zakładach häussermann 
pochodzi tylko z certyfikowanych lasów, w których pro-
wadzona jest zrównoważona gospodarka leśna. Firma 
jest certyfikowana w FSC i PEFC.

Korzyści ze współpracy
z häussermann.
W każdym kraju häussermann prowadzi dystrybucję 
swoich produktów poprzez sieć profesjonalnych partne-
rów handlowych, którzy na swoich lokalnych rynkach 
obsługują Klientów detalicznych, wykonawców, firmy 
budowlane oraz prowadzą sprzedaż półhurtową. Dzięki 
takiemu modelowi współpracy Klienci mogą liczyć na fa-
chowe doradztwo i szybki zakup produktów häussermann  
w okolicy swojego zamieszkania, natomiast dystrybuto-
rzy häussermann mogą rozwijać swój biznes w oparciu  
o sprawdzonego i lojalnego dostawcę.

Zostań dystrybutorem
häussermann.
Współpraca dystrybucyjna z Grupą häussermann oznacza 
natychmiastowy dostęp dystrybutora do bardzo szerokiej 
gamy atrakcyjnych rynkowo produktów, które są wytwa-
rzane w kilku zakładach produkcyjnych Grupy häusser-
mann.
W codziennym biznesie oznacza to dla dystrybutora wy-
mierne korzyści: jedna osoba kontaktowa, jeden wypra-
cowany model współpracy, jedna faktura, jeden łączony 
transport, bardzo szeroka paleta produktów. Współpra-
ca dystrybucyjna z häussermann to szansa dla lokalnych 
firm na rozwój własnego biznesu w oparciu o partnerską 
i długookresową współpracę z solidnym producentem  
o ugruntowanej pozycji rynkowej, który posiada kilka za-
kładów produkujących szeroką gamę atrakcyjnych rynko-
wo produktów w konkurencyjnych cenach.

häussermann
 > Drewno profilowane, elewacje drewniane, podbitki dachowe, bo-

azerie, deski i kantówki czterostronnie strugane, ryflowane deski 
tarasowe, elementy strugane i profilowane na zamówienie spe-
cjalne, poddawanie drewna fabrycznemu malowaniu (również  
do stanu NRO)

Kosche
 > Listwy przypodłogowe, listwy dla przemysłu meblowego, ele-

menty lite, fornirowane, listwy na bazie MDF, na materiale no-
śnym z litego drewna; panele ścienne

Kovalex
 > Systemy tarasów kompozytowych (WPC)

Mirako
 > Tarcica poddana obróbce termicznej (termodrewno), elewacje 

drewniane z termodrewna, ryflowane deski tarasowe z termo-
drewna, płyty klejone z termodrewna, nowoczesne wewnętrzne 
boazerie z termodrewna, elementy strugane i profilowane na za-
mówienie specjalne

Holzwerk Fichtenberg
 > Tarcica

Kambio
 > Materiały palne na bazie drewna (brykiety ołówkowe, brykiety 

RUF, podpałki, pochodnie)
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häussermann
GmbH & Co. KG
| D-71560 Sulzbach/Murr
Zakład häussermann w Sulzbach jest nowoczesnym tar-
takiem przemysłowym, w którym pod jednym dachem 
wykonywane są takie procesy obróbki i uszlachetniania 
drewna jak: suszenie komorowe, przetarcie, struganie, 
frezowanie desek od czoła, łączenie drewna na mikrow-
czepy, szczotkowanie miękkich włókien (nadawanie po-
wierzchni drewna dekoracyjnej struktury), fabryczne ma-
lowanie i olejowanie drewna, obróbka termiczna drewna 
(termodrewno). Dzięki możliwości wykonania wszystkich 
tych procesów w jednej firmie oferta häussermann jest  
w najwyższym stopniu konkurencyjna i elastyczna.

Kosche Holzwerkstoffe
GmbH & Co. KG
| D-53804 Much
Kosche od ponad 40 lat zajmuje się produkcją listew 
wykończeniowych i paneli ściennych. Kosche należy  
w tym zakresie do liderów rynkowych i dostarcza swoje 
produkty do specjalistycznych firm handlowych, marke-
tów budowlanych (DIY), a także do przemysłu (głównie 
meblowego). Oferta Kosche obejmuje kilka tysięcy po-
zycji asortymentowych wyrobów standardowych. Firma 
wykonuje również zlecenia specjalne.
KOVALEX. Od 2000 roku Kosche produkuje również pod 
marką Kovalex najwyższej jakości systemy tarasów kom-
pozytowych (WPC).

Mirako GmbH
| A-3334 Gaflenz
Mirako specjalizuje się w modyfikacji termicznej drew-
na iglastego oraz liściastego i posiada w tym zakresie 
kilkunastoletnie doświadczenie. Oprócz tego Mirako  
w austriackim Gaflenz przeciera drewno okrągłe, które 
pochodzi z lokalnych górskich regionów i charakteryzuje 
się bardzo wysoką jakością. 

Pozostałe przedsiębiorstwa 
Grupy häussermann
W skład Grupy häussermann wchodzą także: Holzwerk 
Fichtenberg | D-71560 Sulzbach/Murr - tartak, którego 
specjalnością jest przerób i suszenie komorowe tarcicy 
oraz Kambio Holzprodukte GmbH | D-74427 Fichtenberg - 
producent materiałów palnych na bazie drewna.

häussermann
w Polsce
Wyłącznym dystrybutorem produktów
Grupy Häusermann w Polsce jest
Eko Drewno  sp.j. | PL-55114 Kryniczno.
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CLASSIC
Drewno profilowane häussermann to zawsze wysokiej 
jakości, certyfikowane PEFC lub FSC gatunki drewna, wy-
soka jakość obróbki, estetyczne opakowanie. Elementy 
drewniane zawsze są wysuszone komorowo do ok. 10-
16% (w zależności od przeznaczenia), gładko strugane, 
profilowane, łączone najczęściej na pióro/wpust, pako-
wane w estetyczne paczki po 4-8 szt i palety. 

Odbiorcami produktów z linii CLASSIC są Klienci indywi-
dualni, cieśle, parkieciarze, producenci saun, producenci 
domków i domów z drewna, firmy budowlano-montażo-
we oraz przemysł.

Oprócz standardowych gatunków drewna, wymiarów i wzo-
rów strugania häussermann oferuje również wyroby na za-
mówienie specjalne, produkowane wg. wytycznych Klienta.

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Świerk skand. surowa RP2 A 14,0 121,0 2,10-5,40 224 7
Świerk skand. surowa RP2 B 14,0 121,0 wg. st. mag. 224 7
Świerk skand. surowa wilg. 10-12 % RP2 A 14,0 146,0 4,20-4,80 * 196 7
Świerk skand. surowa RP2 US/SF 19,0 121,0 3,00-5,40 160 5
Świerk skand. surowa RP2 V + 19,0 121,0 3,90-5,40 320 5
Świerk skand. surowa RP2 A 19,0 146,0 3,00-5,40 140 5
Świerk skand. surowa RP2 US/SF 19,0 146,0 3,00-5,40 140 5
Świerk skand. surowa RP2 B 19,0 146,0 wg. st. mag. 140 5

RP 2 (Soft Line, Rundprofil)
- deska elewacyjna, podbitkowa, boazeryjna , *4 x pióro/wpust

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Świerk skand. surowa 10 US/SF 19,0 121,0 3,00-5,40 160 5
Świerk skand. surowa 10 A 19,0 146,0 3,00-5,40 140 5
Świerk skand. surowa 10 US/SF 19,0 146,0 3,00-5,40 140 5
Świerk skand. surowa 10 V+ 19,0 146,0 wg. st. mag. 140 5
Świerk skand. surowa 10 US/SF 28,0 146,0 3,90-5,40 84 3

FB 10 (Profil 10 Faza)
- deska elewacyjna, podbitkowa, boazeryjna

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Świerk skand. surowa/gł. strugana KSP17 US/SF 24,0 146,0 3,00/3,60-5,40 112 4
Świerk skand. surowa/szorstkopiłow. KSP17 US/SF 24,0 146,0 300,360-540 112 4

Modrzew syber. surowa/gł. strugana KSP17 US/SF 24,0 146,0 3,00/3,60-6,00 112 4
Modrzew syber. surowa/szorstkopiłow. KSP17 US/SF 24,0 146,0 3,00/3,60-6,00 112 4

Daglezja surowa/gł. strugana KSP17 hofa I/III 24,0 146,0 3,00/4,00/5,00 112 4
Daglezja surowa/szorstkopiłow. KSP17 hofa I/III 24,0 146,0 3,00/4,00/5,00 112 4

Termososna surowa/gł. strugana KSP17 US/SF 23,0 140,0 3,90/4,50/5,10 112 4

KSP 17 (Keilspund)
- deska elewacyjna

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Modrzew syber. surowa DTP US/SF 27,0 146,0 4,00/5,10/6,00 84 3
Modrzew syber. surowa DTP US/SF 33,0 146,0 4,00/5,10 84 3
Świerk skand. surowa DTP US/SF 33,0 146,0 4,20/5,10 84 3

Jodła surowa/szorstkopiłow. DTP hofa 0/I 26,0 121,0 5,00 144 4

DTP (Doppeltrapezprofil)
- deska elewacyjna

Linia CLASSIC to produkty z litego drewna precyzyjnie 
strugane i profilowane, które są oferowane w wersji su-
rowej (bez fabrycznego malowania). W zależności od ga-
tunku drewna profile można po montażu pozostawić bez 
konserwacji (np. modrzew syberyjski) lub należy je sa-
modzielnie zabezpieczyć przed negatywnym wpływem 
warunków atmosferycznych (np. świerk)

Linia CLASSIC obejmuje m.in.:

• deski boazeryjne
• podbitki dachowe
• deski elewacyjne
• deski i kantówki czterostronnie strugane S4S

Desek tarasowych szukaj w dziale OUTDOOR (str. 14), 
desek podłogowych na str. 26, natomiast informacji o fa-
brycznym malowaniu drewna w dziale WOODCARE (str. 8).
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Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Modrzew syber. surowa/gł. strugana ETPS  US/SF 27,0 96,0 4,00/5,10/6,00 150 5
Modrzew syber. surowa/szorstkopiłow. ETPS  US/SF 27,0 96,0 4,00/5,10/6,00 150 5

ETPS (Einzeltrapezprofil), szer. krycia 74 mm
- deska elewacyjna

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Modrzew syber. surowa/gł. strugana KP US/SF 20,0 121,0 4,00/5,10/6,00  128    4   

KP (Kombiprofil) - deska elewacyjna, wypełnienie bram i ogrodzeń
(profil uniwersalny, profilowany z obu stron: jedna strona Soft Line, druga Faza)

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Jodła surowa/szorstkopiłow.* TPS 21 hofa 0/I 20,0 65,0 5,00 224 8
Jodła surowa/szorstkopiłow.* TPS 21 hofa 0/I 26,0 57,0 5,00 192 6

Jodła surowa/szorstkopiłow./
mikrowcz.* TPS 21 zasadniczo

bezsęczna 26,0 57,0 wg. st. mag. 192 6

Modrzew syber. surowa TPS 21 US/SF 20,0 69,0 wg. st. mag. 224 8
Modrzew syber. surowa TPS 21 US/SF 26,0 69,0 wg. st. mag. 192 6
Modrzew europ. surowa TPS 21 hofa I/III 26,0 69,0 4,00/5,00 192 6

Termososna surowa TPS 21 US/SF 25,0 65,0 3,90-5,10 192 6
Termojodła surowa TPS 21 hofa 0/I 26,0 57,0 5,00 152 6

Termotopola surowa TPS 21 hofa I/II 25,0 65,0 1,90-3,70 192 6

TPS 21 (żaluzja rhombus, profil romboidalny, kąt 15°, kanty zaokrąglone)
deska elewacyjna. *powierzchnia szorstkopiłowana

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Świerk skand. surowa P69 B 19,0 146,0 4,20/4,50 140 5
Świerk skand. surowa/szczotk. P69 A 19,0 146,0 4,20/4,50 140 5

Modrzew syber. surowa P69 US/SF 20,0 146,0 3,90/5,10 112 4

Profil 69 (Bardalux), szer. krycia 124 mm
- deska elewacyjna

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Modrzew syber. surowa P3-45° A 20,0 146,0 4,00 140 4
Modrzew syber. surowa P3-45° B 20,0 146,0 4,00 140 4

Profil 3 (Elégie), 45°, strugana, pióro 15 mm, DB 132
- deska elewacyjna, podbitkowa

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Świerk skand. surowa STS6 US/SF 19,0 146,0 4,20/5,10 140 5
Modrzew syber. surowa STS6 US/SF 20,0 146,0 3,90 112 4

Termoświerk surowa STS6 US/SF 20,0 142,0 4,20/5,10 140 5

STS 6 (Stulpschalung)
- deska elewacyjna

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Świerk skand. surowa TWP19 US/SF 27,0 171,0 4,20/5,10  96    2   
Modrzew syber. surowa TWP19 US/SF 27,0 171,0 4,00/5,10/5,70/6,00  96    2   

TWP 19 (Twinprofil)
- deska elewacyjna
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Standardowe gatunki drewna:

Daglezja Modrzew syberyjski Termo jesion Termo świerk

Termo sosna Termo topola Termo jodła biała Jodła biała

Oferty na termo drewno należy szukać w dziale TERMODREWNO MIRAKO (str. 22)

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Świerk skand. surowa RAH29 US/SF 34,0 54,0 4,20/5,10  120    6   
Świerk skand. surowa RAH29 US/SF 38,0 58,0 4,20/5,10  108    4   
Świerk skand. surowa RAH29 US/SF 44,0 44,0 4,20/5,10  96    6   
Świerk skand. surowa RAH29 US/SF 58,0 58,0 4,20/5,10  72    4   
Świerk skand. surowa RAH29 US/SF 58,0 78,0 4,20/5,10  56    2   

Daglezja surowa RAH29 hofa I/III 44,0 69,0 3,00/4,00  112    4   
Modrzew syber. surowa RAH29 US/SF 44,0 44,0 3,00/4,00  96    6   
Modrzew syber. surowa RAH29 US/SF 44,0 69,0 3,00/4,00  112    4   

Świerk surowa RAH29 hofa I/III 18,0 45,0 3,00/4,00/5,00  400    10   
Termososna surowa RAH29 US/SF 44,0 65,0 wg. st. mag.  64    4   
Termojesion surowa RAH29 hofa I/II 44,0 60,0 wg. st. mag.  108    4   

RAH 29 (S4S kantówki czterostronnie strugane),
np. jako legary lub kantówki dekoracyjno-konstrukcyjne ogólnego zastosowania

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Świerk skand. surowa GKB26 R US/SF 18,0 95,0 4,20-5,10 210 7
Świerk skand. surowa GKB26 R US/SF 18,0 120,0 4,20-5,10 160 5
Świerk skand. surowa GKB26 R US/SF 18,0 145,0 4,20-5,10 140 5
Świerk skand. surowa GKB26 R US/SF 18,0 170,0 4,20-5,10 96 4
Świerk skand. surowa GKB26 R US/SF 18,0 195,0 4,20-5,10 80 4
Świerk skand. surowa GKB26 R US/SF 21,0 145,0 4,20-5,10 112 3
Świerk skand. surowa GKB26 R US/SF 21,0 195,0 4,20-5,10 60 4 
Świerk skand. surowa GKB26 R US/SF 26,0 140,0 4,20-5,10 112 4
Świerk skand. surowa GKB26 R US/SF 26,0 190,0 4,20-5,10 60 3 

Modrzew syber. surowa GKB26 US/SF 20,0 94,0 3,90/5,10/6,00 180 6 
Modrzew syber. surowa GKB26 US/SF 20,0 118,0 3,90/5,10/6,00 128 4
Modrzew syber. surowa GKB26 US/SF 20,0 140,0 3,90/5,10/6,00 112 4
Modrzew syber. surowa GKB26 US/SF 20,0 168,0 3,90/5,10/6,00 72 3
Modrzew syber. surowa GKB26 US/SF 20,0 190,0 3,90/5,10/6,00 120 3
Modrzew syber. surowa GKB26 US/SF 26,0 140,0 3,90/5,10/6,00 112 4

Termojodła surowa/prawie bezsęczna GKB26 hofa 0/I 25,0 115,0 wg. st. mag. 128 4

GKB 26 - S4S deski czterostronnie strugane

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Świerk skand. surowa GKB26 AB+ 20,0 145,0 4,20-4,80 140 4
Świerk skand. surowa GKB26 AB+ 20,0 170,0 4,20-4,80 108 3
Świerk skand. surowa GKB26 AB+ 20,0 195,0 4,20-4,80 120 3
Świerk skand. surowa GKB26 AB+ 20,0 220,0 4,20-4,80 60 3

GKB 26 (Planche de Rive)
- S4S deski czterostronnie strugane (od czoła pióro/wpust)
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häussermann Wood Care ®

häussermann Wood Care ® to produkty poddane fa-
brycznemu malowaniu w fabryce häussermann. Malo-
waniu fabrycznemu poddaje się boazerie wewnętrzne, 
podbitki dachowe, elewacje drewniane, a na zamówienie 
specjalne również deski tarasowe.

Malowanie fabryczne odbywa się w komorach próżnio-
wych, metodą natryskową, w jednym ciągu technologicz-
nym obejmującym również międzyszlifowanie, suszenie  
i pakowanie desek w estetyczne opakowania foliowe.  
Na deski nakładana jest warstwa gruntująca + jedna lub 
dwie warstwy farby dekoracyjno-ochronnej. 

Po dostawie na miejsce budowy deski häussermann 
Wood Care ® są gotowe do montażu, co znacznie obniża 
koszty budowy m.in. poprzez skrócenie czasu montażu 
i eliminację przestojów technologicznych (np. w okresie 
zimowym czas schnięcia farby nanoszonej w warunkach 
budowlanych jest bardzo długi). Estetyka i trwałość po-
włoki malarskiej jest znacznie wyższa, niż w przypadku 
malowania ręcznego. Powtarzalność kolorów jest gwa-
rantowana w długim okresie czasu. Na trwałość powłoki 
malarskiej istnieje możliwość udzielenie do 10 lat gwa-
rancji.

Odbiorcami produktów häussermann Wood Care ®  
są Klienci indywidualni, firmy budowlane, developerzy, 
producenci domków i domów z drewna oraz przemysł.

Na zamówienie specjalne istnieje możliwość zabezpie-
czenia drewna do stanu NRO (B-s2, d0).

häussermann Wood Care ® Color - farby kryjące, nie po-
zostawiające widocznej struktury drewna

häussermann Wood Care ® Natur - farby transparentne, 
lazurujące, pozostawiające widoczną strukturę drewna

häussermann Wood Care ® Metallic - farby kryjące 
 w nowoczesnych odcieniach metalicznych

häussermann Wood Care ® Natur Patina - lazura posza-
rzająca.

W ofercie häussermann również fabryczne malowanie 
drewna innowacyjnymi farbami mineralnymi, kryjącymi 
KEIM Lignosil® oraz KEIM Lignosil® Verano (lazura po-
szarzająca) - szczegóły na zapytanie.
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häussermann Wood Care ® Natur Patina - lazura posza-
rzająca.

Takie gatunki drewna jak modrzew syberyjski lub termo-
drewno z czasem, pod wpływem promieniowania UV, 
wiatru oraz deszczu tracą swój naturalny kolor i pokrywa-
ją się szarą patyną. Z reguły proces ten przebiega nierów-
nomiernie (np. szybciej od strony południowej, wolniej w 
miejscach zadaszonych itd.). Stosowanie fabrycznie nano-
szonej warstwy lazury poszarzającej pozwala ten proces 
przyspieszyć i ujednolicić estetycznie. Z czasem warstwa 
lazury poszarzającej będzie się wypłukiwać i ustępować 
miejsca powstającej w sposób naturalny patynie. 

Najlepsze efekty Natur Patina osiąga się na desce o po-
wierzchni szorstko piłowanej. Technologię stosuje się 
głównie w przypadku gatunków drewna, które posiadają 
swoją naturalną odporność na warunki atmosferyczne 
np. modrzew syberyjski, daglezja.

Standardowa paleta kolorów:
• Natur Patina JASNA (oryg. hell)
• Natur Patina ŚREDNIA (oryg. medium)
• Natur Patina CIEMNA (oryg. dunkel)
• Natur Patina SZAROŚĆ ZIEMI (oryg. erdgrau)
• NaturPatina BITUM (oryg. bitumengrau)

häussermann Wood Care ® Color – farby kryjące, nie po-
zostawiające widocznej struktury drewna.

Technologia szczególnie polecana do miejsc bezpośrednio 
narażonych na negatywny wpływ warunków atmosfe-
rycznych (np. elewacja zewnętrzna). W połączeniu z deską 
o powierzchni szorstko piłowanej gwarantuje najwyższą 
trwałość. Stosowana w przypadku takich gatunków drew-
na jak świerk skandynawski.

Standardowa paleta kolorów:
• mokka
• czerwień burgundzka 
 (oryg. Braunrot RAL3011)
• cynk żółty 
 (oryg. Zinkgelb RAL 1018)
• kremowo beżowy 
 (oryg. Hellelfenbein RAL 1015)
• perłowo biały 
 (oryg. Perlweiß RAL 1013)
• morski błękit 
 (oryg. nazwa: Meeresblau)
• szaro niebieski 
 (oryg. Graublau)
• szary NCS D 3000
• szary jasny 
 (oryg. Lichtgrau RAL7035)
• biały 
 (oryg. Verkehrsweiß RAL 9016)
• inne kolory możliwe na zamówienie 
 (wg. RAL lub wg. przesłanej próbki kolorystycznej)

czerwień burgundzka

kremowo beżowy

morski błękitperłowo biały

szary NCS D 3000szaro niebieski

szary jasny

mokka

biały

cynk żółty

Natur Patina ŚREDNIA

Natur Patina SZAROŚĆ ZIEMI

Natur Patina BITUM

Natur Patina JASNA

Natur Patina CIEMNA

häussermann Wood Care ®
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häussermann Wood Care ® Metallic – farby kryjące w no-
woczesnych odcieniach metalicznych.

Zastosowanie i cechy takie same, jak w przypadku Wood 
Care ® Natur.

Standardowa paleta kolorów:
• srebrny metaliczny 
 (oryg. Silber metallic)
• antracytowy metaliczny 
 (oryg. Anthrazit metallic)
• stalowy metaliczny 
 (oryg. Stahlblau metallic)
• miedziowy metaliczny 
 (oryg. Kupfer metallic)
• perłowo czerwony metaliczny 
 (oryg. Perlrot metallic)

GWARANCJA na powłoki malarskie häussermann Wood Care ®

W przypadku konkretnego obiektu budowlanego zgło-
szonego firmie häussermann, po spełnieniu określonych 
warunków istnieje możliwość indywidualnego przedłuże-
nia okresu gwarancji nawet do 10 lat.

Strefa A - miejsca bezpośrednio narażone na negatywny 
wpływ warunków atmosferycznych;

Strefa B - miejsca mniej eksponowane, lepiej chronione 
przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.

häussermann Wood Care ® Natur – farby transparentne, 
lazurujące, pozostawiające widoczną strukturę drewna. 

Technologia stosowana w przypadku podbitek dachowych 
oraz elewacji drewnianych. Pozostawia widoczną strukturę 
drewna i usłojenie. Posiada bardzo wysokie walory este-
tyczne, ale daje mniejszą ochronę przed szkodliwym dla 
drewna promieniowaniem UV, niż Wood Care ® Color.

Standardowa paleta kolorów:
• modrzew 30 (oryg. Lärche 30)
• złoty dąb (oryg. Eiche Hell)
• ciemny dąb (oryg. Eiche)
• orzech (oryg. Walnuß)
• teak
• inne kolory możliwe na zamówienie 
 (wg. RAL lub wg. przesłanej próbki kolorystycznej)

złoty dąb

orzech

teak

modrzew 30

ciemny dąb

antracytowy metaliczny

miedziowy metaliczny

perłowo czerwony metaliczny

srebrny metaliczny

stalowy metaliczny

häussermann Wood Care ®

GWARANCJA

Gwarancja na powłokę malarską (w latach)

Farby transparentne Farby kryjące Farby metaliczne

strefa A strefa B strefa A strefa B strefa A i B

deski gładko strugane 2 5 2 5 2

deski szorstkopiłowane 2 5 5 5 5

deski szczotkowane 2 5 2 5 2
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TIGA
TIGA to nowoczesny system elewacji drewnianych z nie-
widocznym montażem wprowadzony na rynek przez fir-
mę häussermann.

Możliwość zamontowania deski elewacyjnej w sposób 
niewidoczny dla wielu Klientów jest decydująca przy wy-
borze konkretnego produktu. Z systemem TIGA montaż 
elementów drewnianych jest łatwy, szybki i bezpieczny. 
Specjalnie dopasowany profil drewniany dodatkowo za-
pewnia maksymalną ochronę domu przed czynnikami 
zewnętrznymi, takimi jak opady, promieniowanie UV czy 
wiatr. Romboidalny kształt deski TIGA poprzez grę światła 

i cieni tworzy wizualny efekt głębokości spoin i solidności 
konstrukcji elewacji.

Na system TIGA składają się z odpowiednio wyprofilowa-
na i specjalnie nafrezowana deska elewacyjna o kształ-
cie romboidalnym (żaluzja rhombus) oraz specjalnie za-
projektowane i precyzyjnie dopasowane do deski klipsy 
montażowe ze stali nierdzewnej.

Fabryczne malowanie: Istnieje możliwość zamówienia 
desek elewacyjnych TIGA fabrycznie malowanych lub po-
szarzanych w technologii häussermann Wood Care ®.

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

świerk skandynawski
Deska surowa

(gładko strugana lub szorstko piłowana).
Możliwe fabryczne malowanie farbą kryjącą

w technologii
häussermann wood care® color

lub lazurą poszarzającą
häussermann wood care® natur patina

(opcjonalnie KEIM® Verano)

TPS21 us/sf

20 65

Długości i sposób pakowania 
do ustalenia.

Produkcja możliwa dla ilości > 50 m2

20 90
26 65
26 90

Jodła biała TPS21 0/I mało sęczna

20 65
20 90
26 57
26 115

Modrzew europejski

Deska surowa
(gładko strugana lub szorstko piłowana).

Możliwe fabryczne malowanie lazurą poszarzającą
häussermann wood care® natur patina

(opcjonalnie KEIM® Verano)

TPS21
I/III 26 65

0/I bezsęczny 19 65
Daglezja TPS21 I/III 26 65

Modrzew syberyjski TPS21 us/sf

20 65
20 78
20 90 4,00 

5,10
180 6

26 65 192 6
26 78

Długości i sposób pakowania 
do ustalenia.

Produkcja możliwa dla ilości > 50 m2

26 90
Termo sosna

Deska surowa

TPS21 us/sf 25 65

Termo jodła TPS21 0/I mało sęczna
25 57
25 115

Termo jesion TPS21 I/II 

20 65
20 100
25 65
25 100

Termo topola TPS21 I/II 
20 65
25 65

> TIGA
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SILENCE
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SILENCE – deska sufitowa lub ścienna z jodły białej o wła-
ściwościach ochrony akustycznej i wysokich walorach 
estetycznych.

Drewno jodły białej – pozyskiwany w lasach europej-
skich, najwyższej jakości surowiec drzewny, poddany 
suszeniu i precyzyjnej obróbce. Specjalny wzór struga-
nia o właściwościach pochłaniających hałas oraz o wy-
jątkowych walorach estetycznych. Deska jest fabrycznie 
zabezpieczona w technologii Suncare 800 ekologiczną, 
bazującą na wodzie, chroniącą przed UV bezbarwną farbą  
z minimalną zawartością białego pigmentu.

Deska SILENCE ma zastosowanie wewnątrz budynków      
i jest przeznaczona do montażu na ścianie lub na suficie. 
SILENCE tworzy niepowtarzalny klimat w domu, biurze 
lub w budynku publicznym.

Powszechnie znaną cechą naturalnego drewna jest 
zdolność do regulowania wilgotności w pomieszczeniu,  
w którym jest zamontowane.
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SILENCE znaczy CISZA 
Połączenie drewna jodły białej ze specjalnym, nowocześnie 
wyglądającym wzorem strugania tworzy nową jakość w de-
koracji wnętrz. 

Profil SILENCE posiada zdolność absorbowania hałasu w po-
mieszczeniu, co pozytywnie wpływa na komfort i samopo-
czucie przebywających tam ludzi. 

Badanie stopnia pochłaniania dźwięków przez profil SILNECE 
zostało wykonane na podstawie normy DIN EN ISO 354 przez 
ITA Ingenieurgesellschaft far technische Akustik.

Raport Nr 0075.13-P124.

Klimat w takim pomieszczeniu jest zdrowy, a człowiek 
czuje się lepiej.

SILENCE

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

jodła biała SunCare 800
zasadniczo 
bezsęczna, 

mikrowczepy
21,0 121,0 5,00/6,00 192 4

SILENCE – deska sufitowa lub ścienna o właściwościach ochrony akustycznej,
powłoka ochronna UV
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OUTDOOR
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Linia OUTDOOR to popularne i powszechnie stosowane 
w budownictwie jednorodzinnym oraz w obiektach pu-
blicznych i wielorodzinnych ryflowane lub gładkie deski 
do wykończenia tarasów zewnętrznych i balkonów. 

Deski tarasowe OUTDOOR z oferty häussermann wyko-
nane są tylko z europejskich, certyfikowanych gatunków 
drewna. Produkty cechuje wysoka i precyzyjnie zdefinio-
wana jakość drewna, wysoka precyzja obróbki, estetycz-
ne opakowanie, a także szeroka paleta dostępnych wzo-
rów ryflowania oraz wymiarów desek.

Ofertę OUTDOOR uzupełniają tarasy kompozytowe, które 
nie wymagają żadnych zabiegów konserwacyjnych w ca-
łym okresie ich użytkowania (dział KOVALEX, str. 18).

Odbiorcami produktów z grupy OUTDOOR są m.in. klienci 
indywidualni, firmy budowlano-montażowe, develope-
rzy, firmy ogrodnicze, salony podłóg oraz składy i mar-
kety budowlane.

Tylko wybrane gatunki drewna (o niskiej kurczliwości) na-
dają się do montażu niewidocznego. W przypadku gatun-
ków egzotycznych ta metoda montażu w ogóle nie jest 
zalecana. 

Standardowe gatunki drewna:

• modrzew syberyjski
• daglezja
• termososna
• termojesion

Gatunki drewna dostępne na zamówienie 
to m.in:

• dąb europejski
• termodrewno jodły białej

OUTDOOR

Innowacją w ofercie OUTDOOR jest deska tarasowa TSP24 
z niewidocznym systemem montażu Senofix®, wykonana  
z drewna termojesionu (jesion poddany obróbce termicznej.

Termojesion stanowi ekologiczną, certyfikowaną alterna-
tywę dla gatunków egzotycznych. Podobnie jak gatun-
ki egzotyczne nie wymaga żadnej konserwacji (z cza-
sem pokrywa się naturalną szarą patyną), jest bardzo 
trwały i odporny na działanie warunków atmosferycz-
nych, po ułożeniu ma naturalny, ciemnobrązowy odcień  

Senofix®

Termojesion
i piękne usłojenie (które można podkreślić poprzez nało-
żenie oleju do drewna z filtrem UV, który dodatkowo spo-
walnia naturalny proces patynowienia). W przeciwień-
stwie do gatunków egzotycznych Termojesion jest bardzo 
stabilny wymiarowo, dzięki czemu można go montować 
w sposób niewidoczny w systemie Senofix®.

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Termojesion surowa "TSP24 
Senofix" hofa I/II 20,0 137,0 1,90-3,40 112 4

-

Senofix® łączniki Sihga
do niewidocznego montażu 

deski tarasowej
TSP24 Senofix®

- - - - - - 100

TSP 24 Senofix® deski tarasowe przeznaczone do niewidocznego montażu
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OUTDOOR

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Modrzew syberyjski surowa TSP24 US/SF 26,0 140,0 3,00-6,00 112 4
Daglezja surowa TSP24 hofa I/III 28,0 145,0 3,00-5,00 112 4

Modrzew syberyjski surowa TSP24 US/SF 33,0 140,0 4,00/5,10 84 3
Modrzew syberyjski surowa TSP24 US/SF 44,0 140,0 4,00/5,10 56 2

TSP 24 - deska tarasowa

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Modrzew syberyjski surowa TSP24WP US/SF 26,0 140,0 3,00-6,00 112 4

TSP 24 WP - deska tarasowa

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Termososna surowa TSP24F US/SF 25,0 137,0 3,00-5,10 112 4
Termojesion surowa TSP24F hofa I/II 20,0 137,0 1,90-3,40 112 4
Termojesion surowa TSP24F hofa I/II 25,0 137,0 1,90-3,40 112 4

TSP 24 F - deska tarasowa

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Termojesion surowa GKB26R hofa I/II 20,0 137,0 1,90-3,40 112 4
Termojesion surowa GKB26R hofa I/II 25,0 100,0 1,90-3,40 160 4

GKB 26 R - deska tarasowa, gładka

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Modrzew syberyjski surowa RAH29 US/SF 44,0 69,0 3,00/4,00/5,10/6,00  112    4   
Daglezja surowa RAH29 hofa I/III 44,0 69,0 2,00/3,00/4,00  112    4   

Termososna surowa RAH29 US/SF 44,0 65,0 3,00/5,10  64    4   
Termojesion surowa RAH29 hofa I/II 44,0 60,0 1,90-3,40  64    4   

Modrzew syberyjski surowa RAH29 US/VA 40,0 70,0 4,00-6,00  112    4   

RAH 29 (S4S kantówki czterostronnie strugane),
legary podkonstrukcyjne pod taras

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Modrzew syberyjski surowa TSP24TR US/SF 26,0 140,0 3,00/4,00/5,10/6,00  112    4   

TSP 24 TR - deska tarasowa



häussermann.
Ekologia w centrum uwagi 

021360

DREWNO:

Materiał przyszłości
Drewno jest niezwykłym produktem, którego zasoby 
w sposób naturalny stale się odnawiają. Masa drew-
na w lasach europejskich stale wzrasta. Lasy stano-
wią 44,5% powierzchni Europy. Drewno ma doskona-
łe parametry konstrukcyjne i stanowi alternatywę dla 
stali, aluminium czy betonu, których produkcja jest 
energochłonna.

Geniusz natury
1 m3 przyrostu masy drzewnej absorbuje 1 tonę 
szkodliwego dwutlenku węgla i produkuje 0,7 tony 
czystego tlenu. Drewno bardzo dobrze izoluje przed 
zimnem, gorącem i hałasem. Przy produkcji drewna 
zużywa się małą ilość energii.

Naturalne piękno
W otoczeniu drewna czujemy się ciepło, zdrowo  
i bezpiecznie. Elementy drewniane pasują do każ-
dego stylu architektonicznego oraz charakteru czło-
wieka. Piękno drewna ma charakter ponadczasowy 
– prawdziwe drewno starzeje się wolno i szlachetnie.
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KOVALEX



19

Kovalex® to najwyższej jakości kompozytowe deski tarasowe, 
produkowane w fabryce w Niemczech.

TRWAŁOŚĆ

Kovalex® jest odporny na warunki atmosferyczne i nie 
wymaga   żadnych zabiegów konserwacyjnych w całym 
okresie jego użytkowania. Produkt odpowiada klasie od-
porności I, oznaczającej żywotność > 25 lat. Taras kompo-
zytowy Kovalex® jest odporny na mchy, grzyby i insekty, 
wolny od drzazg i przyjemny dla stóp. Kovalex® nadaje 
się do mycia myjką ciśnieniową.

Grubości desek Kovalex

Grubość deski kompozytowej ma bezpośredni wpływ na 
jej wytrzymałość i możliwy do zastosowania rozstaw le-
garów. Im deska grubsza, tym rozstaw legarów może być 
większy.

Przy zastosowaniu legara aluminiowego i deski o grubo-
ści 20 mm istnieje możliwość zamontowania tarasu kom-
pozytowego również tam, gdzie wysokość od podłoża do 
punktu zero (najczęściej wyjście z drzwi balkonowych, 
próg itp) wynosi 32 mm.

CERTYFIKAT QG/2008/Z04, PE
Deski tarasowe kompozytowe Kovalex® posiadają 
Znak Jakości QG/2008/Z04, PE. Aby produkt kom-
pozytowy mógł otrzymać znak jakości musi speł-
niać szereg rygorystycznych wymogów. Produkty 
posiadające odznaczenie muszą być: ekologiczne, 
bezpieczne dla zdrowia, wysokiej jakości, trwałe 
oraz bezpieczne w użytkowaniu.

UNIKALNY SKŁAD CHEMICZNY

Skład chemiczny Kovalex® jest wynikiem prac laborato-
ryjnych i doświadczeń, które firma zbierała przez kilka-
naście lat.

Kovalex® aż w 70% składa się z drewna - do produkcji 
używane jest tylko drewno certyfikowane PEFC z lasów 
europejskich, czystych ekologicznie, w których prowa-
dzona jest zrównoważona gospodarka leśna. Pozosta-
łe 30% to czyste ekologicznie tworzywo PE. Kompozyt  
Kovalex® jest w 100% wolny od PVC. Po zakończeniu 
okresu użytkowania produkt podlega w 100% recyklin-
gowi.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU 
I PIENIĘDZY

Kovalex® jest jedynym na ryn-
ku tarasem kompozytowym, 
który można zamówić docięty 
na wymiar. Za dodatkową opła-
tą dostarczamy  deski tarasowe 
docięte w przedziale 1,00-6,00 
m na dokładnie zadany wymiar 
(tolerancja -1+2 cm).

Kovalex® Basic – markowy produkt w niskiej cenie.

Kovalex® dostępny jest również w wersji ekonomicznej 
Basic. Jest to deska komorowa o grubości 20 mm w ko-
lorze brązowym. Dzięki ograniczeniu oferty deski ekono-

micznej tylko do jednego wymiaru i jednego koloru udało 
się uzyskać bardzo atrakcyjną cenę, bez obniżania jakości 
materiału. Kovalex® Basic jest dobrym wyborem zarów-
no dla Klientów indywidualnych, jak i firm realizujących 
duże inwestycje.

KOVALEX

wymiary
grub - szer

[mm]
kolor

sposób ryflowania:
STANDARD

sposób ryflowania:
EXKLUSIV

sposób ryflowania:
STRUKTURA DREWNA

powierzchnia deski: powierzchnia deski: powierzchnia deski:
połysku-

jąca
szczot-
kowana

matowio-
na

połysku-
jąca

szczot-
kowana

matowio-
na

połysku-
jąca

szczot-
kowana

matowio-
na

Deska
kompozytowa

LITA
26 - 145

brązowy [braun] • • • - - - - - -
szary [grau] • • • - - - - - -
czekoladowy brąz [schokobraun] • • • - - - - - -
szaro brązowy [graubraun] • • • - - - - - -

Deska
kompozytowa

LITA
20 - 145

szary [grau] - - - - - - • - -
czekoladowy brąz [schokobraun] - - - - - - • - -
szaro brązowy [graubraun] - - - - - - • - -
orzechowy [wallnuss] - - - - - - - - •

Deska
kompozytowa 26 - 145

brązowy [braun] • • • • • • - - -
szary [grau] • • • • • • - - -
biały dąb [weisseiche] • - - - - - - - -
czekoladowy brąz [schokobraun] • • • • • • - - -
szaro brązowy [graubraun] • • • • • • - - -
palisander [palisander] • - - - - - - - -
aluminiowy/srebrzystoszary [alu/silbergrau] - - - • • • - - -

Deska
kompozytowa

komorowa
ekonomiczna 

Kovalex® Basic

20 - 145 brązowy [braun] - • - - - - - - -
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Sposoby ryflowania Kovalex

Sposoby obróbki powierzchni deski

Przekroje deski

Ryflowanie standardowe jest najczęściej wybierane przez 
Klientów z uwagi na wysokie walory estetyczne. Deski z 
ryflem standardowym dostępne są w maksymalnie szero-
kiej palecie kolorystycznej i w różnych przekrojach desek: 

Wybór sposobu obróbki po-
wierzchni deski ma cha-
rakter preferencji estetycz-
nych. Deski połyskujące są 
łatwiejsze do utrzymania  
w czystości, natomiast de-
ski o powierzchni szczotko-
wanej lub matowionej mają 
bardziej naturalny wygląd.

Deski komorowe są najczęstszym wyborem naszych 
Klientów. Posiadają dużą wytrzymałość na uszkodzenia 
mechaniczne i odporność na złamanie przy obciążeniu 
punktowym wynoszącą 3400 N. Zaletą desek komoro-
wych jest ich cena (dużo niższa w porównaniu z deskami 
litymi). Na niższą cenę desek komorowych składa się wie-
le czynników, m.in. mniejsza ilość surowca zużyta do jego 
produkcji, szybszy proces technologiczny, spowodowany 
krótszym czasem i mniejszą ilością energii, potrzebnych 
do schładzania materiału oraz niższymi kosztami trans-
portu (deska lita o takim samym przekroju co komorowa 
jest o blisko 50% cięższa).

standard exklusiv

szczotkowana matowionapołyskująca

deska
komorowa

deska lita

KOVALEX

Kolorystyka

weisseichepalisander schokobraun graubraun

deska lita 26×145 mm, de-
ska komorowa 26×145 mm 
i komorowa ekonomiczna  
Kovalex® Basic 20×145 mm.

Ryflowanie Exklusiv przy-
pomina tradycyjne grubo 
ryflowane deski tarasowe  
z drewna egzotycznego i ma 

charakter bardzo nowoczesny. Ryflowanie ze strukturą drew-
na oferujemy tylko dla desek litych o przekroju 20×145 mm. 
Ten sposób ryflowania w połączeniu z dostępną dla niego ko-
lorystyką bardzo przypomina naturalne, ciepłe drewno.

struktura
drewna

① 26x145 mm|komorowa|ryfl. standard|pow. szczotk.|braun ② 26x145 mm|komorowa|ryfl. exklusiv|pow. szczotk.|schokobraun ③ 20x145 mm|lita|ryfl. struktura drewna|pow. po-
łysk.|schokobraun ④ 26x145 mm|komorowa|ryfl. standard|pow. połysk.|graubraun ⑤ 26x145 mm|komorowa|ryfl. standard|pow. szczotk.|graubraun ⑥ 26x145 mm|komorowa|ryfl. 
standard|pow. matowiona|graubraun ⑦ 26x145 mm|lita|ryfl. standard|pow. szczotk.|graubraun ⑧ 26x145 mm|komorowa|ryfl. exklusiv|pow. szczotk.|grau ⑨ 26x145 mm|komoro-
wa|ryfl. standard|pow. połysk.|palisander ⑩ 26x145 mm|komorowa|ryfl. standard|pow. połysk.|weisseiche ⑪ 26x145 mm|komorowa|ryfl. standard|pow. szczotk.|schokobraun  
⑫ 26x145 mm|komorowa|ryfl. standard|pow. szczotk.|graubraun  ⑬ 26x145 mm|komorowa|ryfl. standard|pow. szczotk.|braun ⑭ 20x145 mm|lita|ryfl. struktura drewna|pow. 
matowiona|wallnus ⑮ 26x145 mm|komorowa|ryfl. standard|pow. szczotk.|grau ⑯ 26x145 mm|komorowa|ryfl. exklusiv|pow. połysk.|silbergrau

1 2 3

4 5 6

9 10 11 12

walnussbraun grau silbergrau

13 14 15 16

7 8
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Kod art. Zdjęcie artykułu Nazwa artykułu Opis wymiar
[mm]

długość
[m]

62152 Legar WPC schwarz 30x60 2,5

71132 Legar aluminium 12x63 2,5

71022
Legar WPC uniwersalny schwarz

40x55 3,0

71815 40x55 4,0

44346
Klips montażowy PCV

braun
25 szt.65458 schwarz

44345 grau

60259
Klips montażowy A2

A2
25 szt

72428 schwarz

71240 Klips montażowy A2 (na wkręty) 25 szt

71250 Klips montażowy A2 (na wkręty)
startowy/krańcowy 10 szt

62133

Listwa wykończeniowa
(zawiera aluminiowy profil montażowy)

braun

48x65 2,5

61697 braun szczotkowana
62132 grau
68186 grau szczotkowana
65293 schokobraun
65341 schokobraun szczotkowana
65296 graubraun
65343 graubraun szczotkowana

71668 Listwa wykończeniowa
(zawiera aluminiowy profil montażowy) alu

45x41
2,5

71137 45x59

62130

WPC listwa wykończeniowa przyścienna

braun

40x40 2,5

61694 braun szczotkowana

62131 grau
68185 grau szczotkowana
65300 schokobraun
65344 schokobraun szczotkowana
65302 graubraun
65346 graubraun szczotkowana

57675 U - profil aluminiowy, listwa wykończeniowa 28x42 2,5

61696 ALU listwa wykończeniowa przyścienna
(zawiera aluminiowy profil montażowy) 40x40 2,5

67160 ALU listwa maskująca miejsce łączenia desek
(zawiera aluminiowy profil montażowy) 22,5x60 2,5

42674 Profil z pianki fi 15 grau 5,0

64173 Podkładki gumowe grub 8 mm [90x90 mm] schwarz 12 szt.

67134 Taśma izolacyjna schwarz 8x77 2,5

69602 Preparat czyszczący do WPC 1000 ml
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TERMODREWNO 
MIRAKO

Termodrewno to drewno poddane obróbce termicznej, 
które dzięki temu procesowi posiada zwiększone para-
metry odporności na warunki atmosferyczne oraz pod-
wyższone walory estetyczne.

Mirako specjalizuje się w obróbce termicznej takich ga-
tunków drewna jak:

• jesion (po obróbce termo jesion)
• sosna (termo sosna)
• świerk (termo świerk)
• jodła (termo jodła)
• topola (termo topola)

Z tych gatunków wytwarzane są m.in. deski tarasowe, 
deski elewacyjne, deski wykończeniowe, boazerie we-
wnętrzne, płyty meblowe i blaty robocze, a także tarcica.

Proces termicznej obróbki drewna odbywa się w tem-
peraturze ok. 160-220°C , jest niezwykle zaawansowany 
technologicznie i wymaga dużej wiedzy oraz doświad-
czenia. Po obróbce termicznej wiele pospolitych gatun-
ków drewna, takich jak np. świerk czy sosna, które trady-
cyjnie uznawane są za mało odporne osiąga parametry 
zbliżone do gatunków egzotycznych.

Termodrewno posiada wysokie parametry odporności na 
warunki atmosferyczne i podobnie jak gatunki egzotycz-
ne można je pozostawić w postaci naturalnej (bez żad-
nej konserwacji). Podobnie jak gatunki egzotyczne ter-
modrewno pozostawione w postaci naturalnej z czasem 
pokrywa się szarą patyną. Spowolnienie procesu patyno-
wienia osiąga się poprzez regularne olejowanie drewna 
olejami z filtrem UV.

Najważniejsze zmiany, jakie zachodzą w drewnie po 
poddaniu go obróbce termicznej:
• zmiana koloru (po obróbce termicznej kolor 
 jasnobrązowy do ciemnobrązowego)
• poprawa odporności na zmiany wilgotności
• poprawa stabilności drewna (skurcz i pęcznienie)
• zmniejszenie nasiąkliwości drewna
• poprawa właściwości termoizolacyjnych drewna
• zwiększenie odporność na działanie grzybów

Do negatywnych skutków poddania drewna obróbce ter-
micznej należy zwiększenie kruchości drewna (łupliwość) 
oraz minimalne zmniejszenie jego masy.

Zimmermann Heiko Merkel, Leipzig.
Dachdecker Kay Grützner, Taucha.
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W ofercie MIRAKO również płyty klejnone meblowe i kle-
jone blaty robocze z termodrewna. Więcej na www.termodrewno-mirako.pl

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Termososna surowa/strugana KSP17 US/SF 23,0 140,0 3,90/4,50/5,10 112 4

KSP 17 (Keilspund) - deska elewacyjna

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Termososna surowa TPS 21 US/SF 25,0 65,0 dług. skand. 192  6
Termojodła surowa TPS 21 hofa 0/I 26,0 57,0 5 152  6

Termotopola surowa TPS 21 hofa I/II 25,0 65,0 1,90-3,70 192  6

TPS 21 (żaluzja rhombus, profil romboidalny, kąt 15°, kanty zaokrąglone)
deska elewacyjna

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Termoświerk surowa STS6 US/SF 20,0 142,0 4,00/5,10 140 5

STS 6 (Stulpschalung) - deska elewacyjna

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Termososna surowa RAH29 US/SF 44,0 65,0 wg. st. mag. 64 4
Termojesion surowa RAH29 hofa I/II 44,0 60,0 wg. st. mag. 108 4

RAH 29 (S4S kantówki czterostronnie strugane)

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Termojesion surowa "TSP24 
Senofix" hofa I/II 20,0 137,0 1,90-3,40 112 4

TSP 24 Senofix® deski tarasowe przeznaczone do niewidocznego montażu

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Termososna surowa TSP24F US/SF 25,0 137,0 3,00-5,10 112 4
Termojesion surowa TSP24F hofa I/II 20,0 137,0 1,90-3,40 112 4
Termojesion surowa TSP24F hofa I/II 25,0 137,0 1,90-3,40 112 4

TSP 24 F - deska tarasowa, ryflowana

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Termojesion surowa GKB26R hofa I/II 20,0 137,0 1,90-3,40 112 4
Termojesion surowa GKB26R hofa I/II 25,0 100,0 1,90-3,40 160 4
Termojodła surowa/prawie bezsęczna GKB26 hofa 0/I 25,0 115,0 wg. st. mag. 128 4

GKB 26 i GKB26R (S4S deski czterostronnie strugane)
- gładkie - deska tarasowa, elewacyjna, wykończeniowa

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Termojodła Neorustic surowa FB10 I/III 19,0 186,0 wg. st. mag. 60 4
Termojodła Vintage FB10 I/III 19,0 186,0 wg. st. mag. 60 4

Termojodła Altholz FB10 I/III 19,0 186,0 wg. st. mag. 60 4

häussermann NEORUSTIC, Vintage, Altholz
- powierzchnia siekana (specjalnie podniszczana)
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KOSCHE
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Pełna oferta KOSCHE obejmuje kilka tysięcy pozycji 
asortymentowych wyrobów standardowych. Aby 
pobrać aktualne katalogi KOSCHE należy wejść na 
stronę:

www.haeussermann.pl/produkty/kosche/

lub zeskanować poniższy obrazek: 

KOSCHE od ponad 40 lat zajmuje się produkcją m.in. listew 
wykończeniowych, listew dla przemysłu meblowego czy 
paneli podłogowych i należy w tym zakresie do liderów 
rynkowych. 

Odbiorcami produktów Kosche są m.in. specjalistyczne 
firmy handlowe obsługujące przemysł meblowy, markety 
budowlane (DIY), salony podłóg, firmy parkieciarskie oraz 

przemysł (produkcja stolarki okiennej, drzwiowej oraz 
meblarstwo). Oferta Kosche obejmuje kilka tysięcy po-
zycji asortymentowych wyrobów standardowych. Firma 
wykonuje również zlecenia specjalne.

W zakładach produkcyjnych Kosche wytwarzane są rów-
nież systemy tarasów kompozytowych Kovalex (więcej w 
dziale KOVALEX, str. 18).

KOSCHE

1. Listwy białe
1.1. Listwy MDF / foliowane
1.2. Listwy z drewna iglastego łączo-

ne na mikrowczepy / foliowane 
grubą folią

1.3. Listwy MDF / lakierowane
1.4. Listwy z drewna iglastego 

/ lakierowane
1.5. Listwy MDF / gruntowane na 

biało, do lakierowania
1.6. Listewki konstrukcyjne (kantów-

ki, narożniki, ćwierćwałki itp.)
2. Listwy fornirowane
2.1. Listwy z drewna iglastego 

/ drewno lite fornirowane

3. Listwy z drewna litego
3.1. Listwy z twardych gatunków 

drewna / drewno lite
3.2. Listwy z drewna iglastego, 

sosnowego / długie & drew-
no iglaste sosnowe / długie, 
lakierowane

3.3. Listwy z drewna iglastego, 
sosnowego / krótkie (kantów-
ki, listwy trójkątne, wałki, pół-
wałki, ćwierćwałki, narożniki, 
kątowniki itp.)

3.4. Listwy z drewna twardego, 
bukowego  / krótkie

3.5. Listewki dla majsterkowicza

4. Listwy foliowane
4.1. Listwy dekoracyjne 

/ przypodłogowe
4.2. Listwy dekoracyjne / panele
5. Akcesoria do listew i paneli
5.1. Klipsy montażowe
5.2. Narożniki wewnętrzne, 

zewnętrzne, końcówki 
do listew przypodłogowych

6. Listwy drzwiowe
7. Listwy dla przemysłu 

meblowego

Grupy produktowe KOSCHE
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PODŁOGI

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Modrzew syber. 2 x olejowane MHD A 19,0 142,0 198  192 6

Opis: szer. krycia 135 mm, 4 x pióro/wpust, kanty z wszystkich stron lekko fazowane, wilgotność ok. 9%, wstępnie szlifowana
Montaż: przykręcanie (max. rozstaw wkrętów 40 cm), klejenie na pełnej powierzchni (nie nadaje się na ogrzewanie podłogowe), podłoga pływająca mon-
towana na klamry (max. szerokość 4,00 m)

Dzięki zaawansowanej technologii produkcji oraz proce-
sowi, w którym kontroli podlega każda pojedyncza sztuka 
deski podłogowej häussermann z litego drewna modrze-
wia syberyjskiego prezentują wysoką jakość, znaną dotąd 
z produkcji parkietu. 

Deska nadaje się do montażu na ogrzewaniu podłogowym.

Modrzew syberyjski ma gęstość i twardość zbliżoną do 
dębu, drewno ma jasną, złocisto-miodową kolorystykę 
oraz piękny rysunek usłojenia. Surowiec do produkcji po-
chodzi tylko z certyfikowanych lasów. Deska jest wypro-

dukowana z litego drewna, bez użycia jakichkolwiek kle-
jów, dlatego klimat w pomieszczeniu jest w 100% wolny 
od emisji szkodliwych substancji.

Deski podłogowe z drewna świerkowego nadają się do 
pomieszczeń mieszkalnych, które nie są intensywnie użyt-
kowane, np. sypialnie lub jako dekoracyjna sufito-podło-
ga. W niższej klasie jakości B często są wykorzystywane 
jako ślepa podłoga, deskowanie, wykończenia na strychu/
poddaszu, w przemyśle: do produkcji domków i domów 
z drewna, do różnego rodzaju zabudów, np. przyczep lub 
jako deska pióro/wpust ogólnego zastosowania.

Lite deski podłogowe z modrzewia syberyjskiego i świerka

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Świerk skand. surowa wilg. 10 % MHD11 A 21,0 146,0 3,00/3,60/
4,20-5,40 112 4

Świerk skand. surowa wilg. 10 % MHD11 B 21,0 146,0 3,00/3,60/
4,20-5,40 112 4

Świerk skand. surowa wilg. 10 %
4 x pióro/wpust MHD11 A 21,0 146,0 2,05 112 4

Świerk skand. surowa wilg. 10 % MHD11 A 27,0 146,0 3,00/3,60/
4,20-5,40 84 3

Świerk skand. surowa wilg. 10 % MHD11 B 27,0 146,0 3,00/3,60/
4,20-5,40 84 3

MHD 11 - deska podłogowa z litego drewna,
deski na pióro/wpust lub 4 x pióro/wpust

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Modrzew syber. klasa natur, surowa MHD 1. sort. 19,0 142,0 198 192 6
Modrzew syber. klasa rystykal, surowa MHD rustyk. 19,0 142,0 198 192 6

MHD - deski podłogowe z litego drewna modrzewia syberyjskiego,
w jakości parkietowej

Opis: szer. krycia 135 mm, 4 x pióro/wpust, kanty z wszystkich stron lekko fazowane, wilgotność ok. 9%, wstępnie szlifowana
Montaż: przykręcanie (max. rozstaw wkrętów 40 cm), klejenie na pełnej powierzchni (nie nadaje się na ogrzewanie podłogowe), podłoga pływająca mon-
towana na klamry (max. szerokość 4,00 m)

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Modrzew syber. klasa natur, surowa MHD 1. sort. 25,0 190,0 198 160 5
Modrzew syber. długie deski, surowe MHD 1. sort. 25,0 190,0 398 90 5

Opis: szer. krycia 183 mm, 4 x pióro/wpust, kanty z wszystkich stron lekko fazowane, wilgotność ok. 9%, wstępnie szlifowana
Montaż: przykręcanie (max. rozstaw wkrętów 60 cm)

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary Sposób pakowania

Grubość Szerokość Długość Paleta Paczka
mm m szt.

Modrzew syber. 2 x olejowane MHD 1. sort. 15,0 142,0 198 256 8

MHD - deski podłogowe z litego drewna modrzewia syberyjskiego,
w jakości parkietowej. Deski fabrycznie olejowane

Opis: szer. krycia 135 mm, 4 x pióro/wpust, kanty z wszystkich stron lekko fazowane, wilgotność ok. 9%, wstępnie szlifowana
Montaż: klejenie na pełnej powierzchni (nadaje się na ogrzewanie podłogowe), podłoga pływająca montowana na klamry (max. szerokość 4,00 m)
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TARCICA
W zakładzie Holzwerke Fichtenber prowadzone jest prze-
tarcie i suszenie komorowe tarcicy iglastej oraz liściastej. 
Te same procesy wzbogacone o obróbkę termiczną pro-
wadzone są w zakładzie MIRAKO. Tarcica stanowi uzupeł-
nienie oferty häussermann na polskim rynku. 

Oferta tarcicy liściastej kierowana jest głównie do zakła-
dów rzemieślniczych i przemysłowych z branży meblowej, 
natomiast tarcia termo do krajowych wytwórców produk-
tów z termodrewna (producenci tarasów drewnianych, 
podłóg drewnianych czy elewacji i boazerii z drewna).

Tarcica iglasta

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary

Grubość Szerokość Długość
mm m

Termojesion Tarcica - I/II 26,0 różne różne
Termojesion Tarcica - I/II 32,0 różne różne
Termojesion Tarcica - I/II 40,0 różne różne
Termojesion Tarcica - I/II 50,0 różne różne
Termoświerk Tarcica - SF różne różne różne
Termososna Tarcica - SF różne różne różne
Termojodła jodła biała Tarcica - 0/I różne różne różne
Termotopola Tarcica - I/II różne różne różne
Klon europ. Tarcica - I/II 26,0 różne różne
Klon europ. Tarcica - I/II 32,0 różne różne
Klon europ. Tarcica - I/II 50,0 różne różne
Klon europ. Tarcica - I/II 60,0 różne różne
Klon różany Rosenahorn Tarcica - I/II 32,0 różne różne
Klon różany Rosenahorn Tarcica - I/II 50,0 różne różne
Klon różany Rosenahorn Tarcica - I/II 70,0 różne różne
Klon jawor Riegelahorn Tarcica - I/II 32,0 różne różne
Klon jawor Riegelahorn Tarcica - I/II 50,0 różne różne
Klon jawor Riegelahorn Tarcica - I/II 70,0 różne różne
Grusza Birnbaum Tarcica - I/II 32,0 różne różne
Grusza Birnbaum Tarcica - I/II 50,0 różne różne
Buk rdzeniowy Kernbuche Tarcica - I/II 32,0 różne różne
Buk rdzeniowy Kernbuche Tarcica - I/II 40,0 różne różne
Buk rdzeniowy Kernbuche Tarcica - I/II 50,0 różne różne
Buk rdzeniowy Kernbuche Tarcica - I/II 60,0 różne różne
Dąb europejski Tarcica - I/II 32,0 różne różne
Dąb europejski Tarcica - I/II 50,0 różne różne
Dąb europejski Tarcica - I/II 60,0 różne różne
Dąb europejski Tarcica - II 40,0 różne różne
Dąb europejski Tarcica - II 50,0 różne różne
Dąb europejski Tarcica - II 60,0 różne różne
Jesion mix Tarcica - I/II 32,0 różne różne
Jesion mix Tarcica - I/II 50,0 różne różne
Jesion mix Tarcica - I/II 60,0 różne różne

Gatunek drewna Opis Profil Jakość
Wymiary

Grubość Szerokość Długość
mm m

Świerk skand. Tarcica - SF 38,0 100/125 różne
Świerk skand. Tarcica - SF 44,0 100/125/150/200 różne
Świerk skand. Tarcica - SF 50,0 100/125/150/175/200/225 różne
Świerk skand. Tarcica - SF 63,0 100/125/150/175/200 różne
Świerk skand. Tarcica - SF 75,0 150 różne
Sosna skand. Tarcica - SF 38,0 125 różne
Sosna skand. Tarcica - SF 44,0 125 różne
Sosna skand. Tarcica - SF 50,0 150 różne
Modrzew syber. Tarcica - SF 32,0 125/150/175/200 różne
Modrzew syber. Tarcica - SF 38,0 150 różne
Modrzew syber. Tarcica - SF 50,0 100/125/150/175/200 różne
Modrzew syber. Tarcica - SF 63,0 150/175/200 różne
Modrzew syber. Tarcica - SF 95,0 95 różne
Daglezja Tarcica - I/III 50,0 150 różne
Daglezja Tarcica - I/III 63,0 125/150 różne
Modrzew europ. Tarcica - I/III 32,0 150 różne
Modrzew europ. Tarcica - I/III 50,0 150 różne
Jodła biała Tarcica - 0/I 50,0 100/125/150 różne
Jodła biała Tarcica - 0/I 63,0 125 różne
Daglezja rodzima Tarcica - 0/I 32,0 100/125 różne
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Grupa häussermann:

Zawartość folderu, zarówno w formie tekstu, jak i grafiki (zdjęcia, ilustra-
cje, szkice, znaki towarowe, logotypy, opisy itp) stanowi własność häus-
sermann/Eko Drewno lub podmiotów trzecich, za zgodą których została 
umieszczona i jest chroniona prawem własności przemysłowej oraz pra-
wem własności intelektualnej.

Kopiowanie zawartości folderu w całości lub w części celem publikacji 
i/lub dystrybucji w wersji niezmienionej lub zmodyfikowanej, zarówno 
w formie elektronicznej jak i drukowanej, wymagają pisemnej zgody  
häussermann/Eko Drewno.

Przedstawione w folderze produkty, kolory, wymiary, gatunki drewna itp 
mogą zostać w każdej chwili zmienione, zastąpione innymi lub całkowicie 
wycofane. Przedstawione produkty, w szczególności kolory mogą z powo-
dów drukarskich odbiegać od rzeczywistości.

Treści opublikowane w niniejszym folderze mają charakter wyłącznie in-
formacyjny i nie stanowią oferty. Mimo zachowania należytej staranności  
häussermann/Eko Drewno nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości lub 
błędy w treści oraz za jakiekolwiek straty i/lub utracone korzyści, bezpośred-
nio lub pośrednio wynikające z działań podejmowanych w oparciu o te treści.
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