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Stała odporność na zginanie  
795 kg/cm².  

Moduł spręŜystości   
74.000 kg/cm². 

Wytrzymałość na ściskanie  
400 kg/cm².  

Ze wzgledu na specyficzne właściwości 

mechaniczne (elastyczność i twardość 

sosny nadmorskiej) oraz odpowiedni 

poziom wilgotności drewna, uzyskany w 

naszych suszarniach, jesteśmy w stanie 

zagwarantować, Ŝe nasze produkty 

posiadają:  

SELEKCJA DREWNA  
Płyty wykonane są z drewna sosny 

nadmorskiej (Pinus Pinaster), znanej 

równieŜ jako sosna galicyjska. 

 

 Wszystkie deski są szlifowane i 

sprasowywane pod ciśnieniem. 

Właściwości techniczne Sosny 

nadmorskiej  

 

 Wysoką trwałość i odporność na 
obciąŜenia. 

 Doskonałą elastyczność (przy 
mniejszym cięŜarze niŜ u płyt 
metalowych, plastikowych czy teŜ płyt z 
twardszego rodzaju drewna). 

SYSTEM MONTAśU  

Jesteśmy jedynym producentem w Hiszpanii, który stosuje podwójny system 

wczepów klinowych (połączenie na tzw. „jaskółczy ogon”) co powoduje, Ŝe do 

montaŜu naszych produktów nie są potrzebne Ŝadne narzędzia, kleje, a nasz 

system łączenia umoŜliwia naturalne rozszerzanie i kurczenie się drewna, 

zapobiegając tym samym pojawianiu się pęknięć na deskach  

System ten zapewnia wysoką jakość i 

gwarantuje:  

 Płyty bez Ŝadnych wypaczeń 

 Równomierne drgania na całej 
powierzchni 

 Krótszy czas wibracji 

 Zwiększoną trwałość 

 Bardziej ujednoliconą produkcję 

 Oszczędność enegrii 
Połączenie na tzw 

“podwójny jaskółczy ogon”  

 

 



 

 
 

     DESKI POPRZECZNE 

 

 

OCYNKOWANE PROFILE  

Płyty posiadają ocynkowane profile o 

grubości 2mm. 

 
Zakończenie profilu wykonane jest 
poprzez zaginanie stalowych 
wykończeń, bez spawania 
(opatentowany w całej Europie 
system). 
 Dzięki temu moŜemy Państwa 

zapewnić, Ŝe nasze płyty nie blokują 

się w wibroprasach i systemach 

transportowych. 
 

Płyty produkowane są z wyłącznie z całych, 

jednorodnych desek. 

 
Nawet jeśli proces selekcji jest przez to 
droŜszy uwaŜamy, Ŝe wszelkie łączenia 
mogą powodować powstanie słabych 
punktów w płycie. 

Palety wykonane są z szerokich desek a 

ich brzegi są sfazowane. 

Wszystko to powoduje, Ŝe płyty  są:   

 Wytrzymałe i solidne. 



 

 
 
 

Zawsze stawia sobie za cel utrzymanie wysokiej 

jakości swoich produktów oraz zadowolenie i 

satysfakcję naszych klientów z całego świata. 

 
Posiadamy potwierdzający jakość naszych 
produktów Certyfikat ISO 9001/2000, 
poświadczony w 2005 roku. 
 
 
 

 

 

mondo.  

PUNKTY WZMACNIJĄCE  

OBRÓBKA  
W celu zabezpieczenia Płyty  są konserwowane poprzez zanurzenie w specjalnym 

preparacie (na bazie oleju i rozpuszczalników), co zwiększa ich odporność. 

 
Dzięki temu drewno jest skutecznie zabezpieczone przed wilgocią i pleśnią. 

 

Płyty posiadają sześć punktów 

wzmacniających (po trzy z kaŜdej strony) 

hydraulicznie wytworzonych na 

ocynkowanych profilach. 

W ten sposób profil jest odpowiednio 
dopasowany do deski i ochrania drewno 
na brzegach płyt. 

jest świadomy roli środowiska i dokłada 

wszelkich starań, aby metody produkcyjne nie 

szkodziły środowisku.  

Dlatego teŜ otrzymaliśmy Certyfikat Chain of 

Custody, który gwarantuje, Ŝe wykorzystywane 

przez nas drewno pochodzi z lasów 

zarządzanych w zrównowaŜony sposób. 

 

i boschi.  

Nasza firma posiada równieŜ certyfikat NIMF 

15 (ISPM 15), którego celem jest zredukowanie 

ryzyka rozprzestrzeniania się szkodników 

znajdujących się w drewnie. 

  

CERTYFIKATY  

 

CERTYFIKAT  

ISO  
9001:2000  
ES 05/0964  
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