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Drewno jest materiałem o niepowtarzalnym charakte-
rze. Jego natulany zapach, brzmienie i przyjemność 
w dotyku jest powrotem do naszych naturalnych 
korzeni, symbolem naszej nierozłączności z naturą.

❚ Nowoczesny design i architektura odchodzą 
od sztucznych materiałów i odkrywają czystość 
i piękno tych naturalnych.

❚ Drewno jest niepowtarzalne oraz wytrzymałe 
i ma szerokie możliwości zastosowania, wnosi do na-
szego otoczenia ciepłą i niepowtarzalną atmosferę.
Drewno pochodzące od RAMIDREW jest jeszcze 
bardziej niepowtarzalne. Już od początku pieczołowi-
cie wybierane surowce pochodzące z odnawialnych 
certyfikowanych lasów. Tylko to najlepsze jest wystar-
czająco dobre dla marki RAMIDREW.

❚ W poszczególnych procesach jest ono pieczoło-
wicie suszone do normalizowanej wilgotności dzięki 
której jest wyraźnie bardziej stabilne mechanicznie 
obrabiane na profesjonalnych bardzo dokładnych 
maszynach gwarantujących wysoką dokładność 
obróbki.

❚ Gotowe wyroby transportowane są do Was 
w ochronnych opakowaniach chroniących je przed 
różnego rodzaju uszkodzeniami oraz promieniami 
słonecznymi.

❚ Wierzymy że praca z wyrobami RAMIDREW oraz jej 
efekt końcowy przyniosą Wam inspirację, radość oraz 
poczucie dobrze wykonanej pracy z wysokiej jakości 
materiału z niepowtarzalnym charakterem.

Niepowtarzalny 
charakter

RAMIDREW – jeden z wiodących  
importerów drewna struganego i innych 
wysokoobrabianych wyrobów z drewna.
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➲ Elewacje z drewna są trendem obecnych 
czasów.Elewacje drewniane umożliwiają 
charakterystyczny wygląd budowli. Od 
wieków są one używane w budownictwie  
i stale pokazują nowe możliwości  
w nowoczesnym zastosowaniu stylowym  
i energooszczędnym.

➲ Drewno jest jednym z najstarszych 
materiałów o wielostronnym zastosowaniu. 
Ma wspaniałe budowlane oraz fizyczne 
właściwości które mają zastosowanie w 
konstrukcjach i innych pracach budowlano 
wykończeniowych. Odznacza się wysoką 
stabilnością, nośnością przy niewielkich 
rozmiarach. Jego wewnętrzna struktura 
powoduje że jest to materiał z ekstremalnie 
długą żywotnością jeżeli jest użyte  
w prawidłowy sposób a w razie potrzeby 
odpowiednio zabezpieczone.

➲ Zapach i dotyk drewna są niepowtarzalne, 
daje ciepło oraz przyjemną atmosferę 
w domu. Pomieszczenia wyłożone drewnem 
wpływają pozytywnie na człowieka, zniża 
to nakłady na ogrzewanie i powoduje 
przyjemne samopoczucie.
Drewno w znacznym stopniu powoduje 
lepszy klimat w pomieszczeniach dlatego  
że samo reguluje wilgotności powietrza  
w otoczeniu.

➲ Drewno ma długą żywotność, jest to 
materiał z nieskończonymi możliwościami 
zastosowania. Szczególnie na zewnątrz 
można stosować go dla wszelkich prac 
czy to do wykonania tarasów, na pergole, 
zasłony, płoty, ściany dźwiękochłonne, 
garaże lub zabawki. Drewno powoduje  
że w każdym zastosowaniu  
jest niepowtarzalne. Nowoczesne 
architektury w wewnątrz oraz na zewnątrz 
nie mogą się obejśc bez zastosowania tego 
odnawialnego produktu. Zawsze stwarza 
niepowtarzalny wizualny efekt  
czy to z naturalną patyną  
czy olejowane lub malowane.

❱ SpecjalNe 
rozwiązaNia

Wśród naszego standardoWego 
asortymentu możemy reagoWać na 
Wasze specjalne życzenia. chętnie 
z Wami znajdziemy indyWidualne 
rozWiązanie W zastosoWaniu dreWna.

 mieszkania 

 ogród 

 EleWacje 

 budoWanie 

❱ SpecjalNe 
profile

❚ rodzaje dreWna  
❚ rozmiary, profile



CZyM SIę RóżNIą  
WyROby RAMIDREW ?

1Wygląd
Dzięki dokładnemu 

przestrzeganiu jakościowych norm 
produkcyjnych mają Państwo 
gwarancję tego że Wasza praca 
będzie estetycznie doskonała. 
Informujcie się przed zakupem  
w jakiej jakości będą Wam 
potrzebne nasze wyroby.

2Łatwy i szybki montaż
Markowe wyroby RAMIDREW  

produkowane są za pomocą 
nowoczesnych technologii które 
gwarantują dokładność rozmiarową 
dla tego ich montaż jest łatwy i 
szybki bez odpadów.

3 powtarzalność jakości
Markowe drewno RAMIDREW 

uzyskuje bardzo dokładny stopień 
suszenia przez co uzyskuje 
ono powtarzalne rozmiary  
a co powoduje brak ryzyka  
ulegania niedozwolonych zmian jego 
rozmiarów. Pamiętajcie że jest to 
materiał naturalny który w różnych 
warunkach otoczenia narażony 
jest na zmiany temperatury oraz 
wilgotności 
i stale pracuje.

4 szeroki asortyment
Już ze standardowej oferty 

produtkowej markowych wyrobów  
RAMIDREW  wybierzecie idealny 
wyrób dla swoich projektów. 

Nie musicie iść na kompromis  
aby dopasowywać Wasze potrzeby  
do możliwości producenta.
Dodatkowo jeżeli potrzebujecie 
niestandardowe profile  
w większej ilości możemy je dla Was 
wyprodukować na zlecenie.

5 jakość opakowania
Wysokiej jakości opakowania 

markowych wyrobów  
RAMIDREW  chronią produkty 
przez zabrudzeniem, promieniami 
UV oraz przed uszkodzeniami 
mechanicznymi podczas 
manipulacji.
Zawsze macie możliwość  
odebrać produkt w takiej  
jakości w jakiej opuścił produkcję.

jakość którą docenicie  
dzisiaj i po miesiącach.

MARkOWE WyROby ramidreW 
ObNIżAJą kOSZTy PRACy

❚  Używając wyrobów RAMIDREW oszczędzacie Wasz czas  
oraz pieniądze. Dzięki jakości i szerokiemu asortymentowi 
wyrobów zrealizujecie swój projekt minimalizując nakłady  
poprzez minimum odpadu oraz szybkiemu montażowi. 

 
❚  Jakość markowych wyrobów RAMIDREW zapewni Wam  

nie tylko bezproblemowy i szybki montaż ale długą trwałość  
montowanego drewna. Jakość tą docenicie dosłownie dzisiaj,  
po miesiącach i po latach ze względu na jego estetykę  
oraz funkcjonalność.

MARkOWE 
WyROby  

ramidreW  
 TO NAJlEPSZE 

DlA JAkIEGOkOl-
WIEk PROJEkTU.
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 EleWacje 

profil c
klasyczny  

profil E
softline

profil f
górski

❱Świerk

 mieszkania 
 EleWacje 

❱Świerk

❱Modrzew  
SyberyjSki

❱Swierk❱SoSNa 
sezonowy towar

❱SoSNa 
sezonowy towar
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profil o

podłoga  

 mieszkania 

 mieszkania 

profil s
ścienny  

profil p

profil 
fasada

profil d
konkawny

❱Świerk

❱Świerk

❱Świerk

 EleWacje 

❱Świerk

 EleWacje 

❱Świerk
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 EleWacje 

 EleWacje 

profil
diagonalny  

profil
Rhombus  

profil A

❱Świerk
budoWlane 

 EleWacje 

❱Świerk

budoWlane 
 EleWacje 

❱Modrzew  
SyberyjSki

❱Modrzew  
SyberyjSki

❱Modrzew  
SyberyjSki
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i kantóWki

profil
łukowy

profil
tarasowy

ogrody

❱Modrzew  
SyberyjSki

ogrody

❱Modrzew  
SyberyjSki

budoWlane 
 ogrody 

❱Świerk

budoWlane 
ogrody

❱Świerk
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Niepowtarzalny 
      charakter

RAMIDREW – jeden z wiodących  
importerów drewna struganego i innych 
wysokoobrabianych wyrobów z drewna.
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dopuszczalne: 
❚ czarne ołówkowe sęki do 5 mm, 
jeśli nie tworzą grup; 
❚ zdrowe zrośnięte sęki do 10 % szerokości 
+ 35 mm; 
❚ częściowo zrośnięte sęki, sęki z korą, sęki 
skrzydlate, niezrośnięte sęki (niewypadające) do 
10% szerokości +15mm; 
❚ pojedyncze małe sęki wypadające oraz uszko-
dzone sęki
skrajne do 20 % największego dozwolonego roz-
miaru sęków, jeśli nie zostało uszkodzone pokry-
cie; 
❚ zaślepki sękowe do największego dozwolone-

go rozmiaru w przypadku maks. 10 % produktów 
niedopuszczalne: wypadające sęki, otwory 
po sękach oraz zgniłe sęki dopuszczalne: 
❚ czarne ołówkowe sęki do 5 mm 
❚ zdrowe zrośnięte sęki, częściowo zrośnięte sęki, 
sęki z korą, sęki skrzydlate i niezrośnięte sęki 
do 10 % szerokości + 50 mm; 
❚ sęki skrajne bez ograniczeń, 
wraz z wypadającymi i uszkodzonymi, 
jeśli nie uszkodzono 
pokrycia („po usunięciu bez otworów“) 
❚ pojedyncze sęki wypadające, otwory po sękach 
oraz zgniłe sęki do 15 mm 
❚ zaślepki z tego samego rodzaju drewna

dopuszczalne:
 w okolicach sęków: do 20 % powierzchni sęku; w 
innych przypadkach: do 20 % maksymalnej wiel-
kości sęku (jedno miejsce na metr)

dopuszczalne: 
w okolicach sęków: do 40 % powierzchni sęku w 
innych przypadkach: do 40 % maksymalnej wiel-
kości sęku

Twardzica dozwolona, wykrzywienia oraz inne deformacje dozwolone przy założeniu, 
że pióro i wpust zapewnią dobre połączenie na całej długości

sęki

cecha klasa a klasa b

wyrwane włókna 
(miejsca uszkodzone 
podczas obróbki)

drewno kompresyjne 
(twardzica), deformacje

sęki smołowe dopuszczalne: 
❚ pojedyncze do 2 mm × 25 mm lub tej sa-
mej powierzchni (w mm2) - jeden sęk smołowy  
do 3 mm × 40 mm lub tej samej
powierzchni w mm2 na każdy 1,5 m długości

dopuszczalne: 
❚ do rozmiaru 2 mm × 35 mm lub tej samej po-
wierzchni w stopniu nieograniczonym; 
❚ trzy sęki smołowe do szerokości 6 mm oraz dłu-
gości całkowitej 150 mm lub tej samej powierzch-
ni (w mm2) na 1 metr długości

SortowaNie 
drewNa 
wedŁug 
NorMy 2009.

pęknięcia

różnice w kolorach

miękisz

uszkodzenia na skutek 
działania grzybów

uszkodzenia na skutek 
działania owadów

zaokrąglenia

zakorek

dopuszczalne: 
na długości o szerokości maks. 5 mm

dopuszczalne

dopuszczalne

niedopuszczalne

dopuszczalne: na stronie wewnętrznej, jeśli nie naruszono ani wpustu ani pióra

dopuszczalne: pojedyncze do rozmiaru 5 mm × 
50 mm lub tej samej powierzchni (w mm2)
naruszono ani wpustu ani pióra

klasa c
klasa „klASA C“ zawiera deski elewacyjne 
i podłogowe, które nie spełniają wymogów 
klasy „klASA b“. Muszą jednak spełniać 
wymagania dla ich ostatecznego zastoso-
wania – boazerii lub podłogi.
klasa ab
Przynajmniej 40 % desek elewacyjnych lub 
podłogowych odpowiada swoimi cechami 
wymogom klasy „klASA A“ a maksymalnie 
60 % dostawy odpowiada, swoimi cechami, 
wymogom klasy „klASA b“. Maksymalnie 
5 % dostawy może nie spełniać wymogów 
klasy „klASA b“, musi jednak spełniać wy-
mogi klasy „klASA C“.
wilgotność
W momencie dostawy wilgotność desek 
podłogowych musi oscylować w zakresie (9 
± 2) % (do przestrzeni ocieplanych we wnę-
trzach) lub (17 ± 2) % (do innego zastosowa-

nia). Maksymalnie w przypadku 5 % dosta-
wy wilgotność może się różnić o 3 %, jeśli 
produkty zostaną wykorzystane wewnątrz 
budynków a 4% zostanie przeznaczone do 
innego zastosowania. W momencie dostawy 
wilgotność desek elewacyjnych musi oscy-
lować w zakresie (17 ± 2) % lub w zakresie 
(12 ± 2) %. Różnice w wilgotności produk-
tów muszą zostać zatwierdzone przez strony 
Umowy.
Na skutek zmian wilgotności powietrza może 
dojść do zmiany wilgotności drewna a tym 
samym również momentalnych rozmiarów 
gotowego produktu w chwili dostawy.
Grubość i szerokość zazwyczaj wzrośnie lub 
spadnie o 0,25 % w przypadku każdego 1 
% podwyższenia lub obniżenia wilgotności 
drewna.
obliczenie ceny
Cena desek elewacyjnych i podłogowych 

ustala się najczęściej za m2 (metry kwadra-
towe) wyjątkowo za bm (metry bieżące). Aby 
wyliczyć powierzchnię m2 należy zastoso-
wać zawsze szerokość deski elewacyjnej 
wraz z piórem.
wady produktów
Wszelkie ew. błędy dot. klasyfikacji jak i 
odchylenia w zakresie wilgotności desek 
elewacyjnych i podłogowych od powyższej 
normy uważane są za wady widoczne. Mo-
mentem decydującym do oceny jakości jak 
i wilgotności jest moment przekazania to-
waru odbiorcy. Producent nie może udzielić 
gwarancji na wady (głównie zmiany wilgot-
ności), które powstały podczas dalszego 
przechowywania oraz przemieszczenia to-
waru. Ewentualne wady można reklamować 
wyłącznie w przypadku produktów, które nie 
były potem poddawane obróbce (np. skra-
cane, zmiany na powierzchni itp.)

dopuszczalne

strona zewnętrzna: bez żadnego zabarwienia
 (zabarwienie na stronie wewnętrznej 
jest dopuszczalne)

dopuszczalne: 
lekkie zabarwienie – czerwone i niebieskie plamy 
(zabarwienie na stronie wewnętrznej 
jest dopuszczalne)

dopuszczalne: 
❚ pęknięcia typu włos (ledwo widoczne) 
❚ pęknięcia wychodzące na czoło nie dłuższe niż 
szerokość deski niedopuszczalne: 
❚ przenikające pęknięcia z wyjątkiem tych wycho-
dzących na czoło; 
❚ pęknięcia przebiegające ze strony zewnętrznej 
na bok; 
❚ pęknięcia odłupujące - pęknięcia po wewnętrz-
nej stronie, ciągnące się na całej
długości deski

dopuszczalne: 
❚ przenikające pęknięcia na stronę zewnętrzną
(maks. 1 mm szerokości) do 300 mm długości; 
❚ pęknięcia wychodzące na czoło nie dłuższe niż 
dwukrotna szerokość deski niedopuszczalne: 
❚ pęknięcia odłupujące



➲    DANE kONTAkTOWE
  www.ramidrew.pl
  radosław bielski
  ul. Bartników 1
 17-200 hajnówka
 tel. 502 353 788
 mail: biuro@ramidrew.pl


