Wood transported from Africa, Asia,
Australia, South America. Imported
by containers. Seafreight.

Drewno transportowane przez MANN z
Polski, Skandynawii i Państw Nadbałtyckich.
Transport drogowy.

Timber transported from Poland
Scandinavia and Baltic Sea Region.
Road transport.

Drewno suszone komorowo do wilgotności
16% +/- 2%. Istnieje również materiał tzw
„SD” – „special dry” suszony do wilgotności
10, 12%.
Drewno mokre, nie szuszone.

Wood kiln dried to moisture content
of 16% = / - 2%. Material also can be
called "SD" - special dry - moisture
content of 10 or 12%.
Fresh, wet timber.

Materiał z drewna sosnowego.

Pine, red wood. RW

Materiał z drewna liściastego.

Solid wood.

Materiał z drewna świerkowego.

Spruce, white wood. WW

Tarcica. Materiał dostarczany przez MANN z
tartaków Polskich, Skandynawskich oraz
krajów z rejonu Państw Nadbałtyckich.
Tarcica nieobrzynana. Cięta na tzw. „ostro”.

Sawn. The material is supplied by
MANN from Polish, Nordic countries
and the Baltic Sea Region.
Unedged material.

Profile strugane (podbitka, podłoga, taras,
obiciówka, itp.).

Profile boards (panel, floor, terrace,
etc.).

Drewno konstrukcyjne KVH.

KVH construction material.

Materiał przeznaczone na dachy /
konstrukcyjny.

Construction roof components.

Tarcica wycięta z głównego materiału. Z tzw.
„pryzmy”.

Center cut material.

Tarcica boczna.

Side boards material.

Tarcica strugana 4 stronnie.

Planed material from 4 sides.

Strona

Drewno transportowane przez MANN z
Afryki, Azji, Australii, Ameryki południowej
kontenerami. Transport morski.
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Opis ikon produktowych/product descriptions:

Tarcica 4 stronnie cięta na trakach lub
wielopile.

Sawn processed by frame sawing
machine. 4 sides cutting.

Drewno impregnowane przez MANN. 1 – 4
klasa impregnacji.

Impregnated wood 1 – 4 class of
impregnation.

Drewno certyfikowane posiadające cert. CE.

CE - Certified wood.

Drewno certyfikowane posiadające cert.
FSC.

FSC - Certified wood.

Opakowania wykonywane z drewna
certyfikowanego IPPC.

Packaging made from IPPC certified
wood.

Program ogrodowy.

Garden products.

Domy lub elementy domów wykonane w
technologii pasywnej lub CLT.

Houses or components made of
passive technology or CLT.

Tarcica dostarczana przez MANN posiada
jedną i tą samą długość w paczce.

The MANN’s material has one and
the same length in the package.

Materiał dostarczany przez MANN posiada
różne długości w jednej paczce.

The MANN’s material has different
lengths in the package.

Paczki zabezpieczone plastikiem.

Plastic cover for full package.

Tarcica na przekładkach.

Sticking desks.

Kilka desek lub profili połączonych taśmą
spinającą. MANN spina kolorem zielonym
lub białym.

A few boards or profiles connected
together with green or white tapes.
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Planed material, rounded edges.
Radius depends on customer
requirements.

Strona

Materiał strugany, kanty zaokrąglone.
Promień zależny od wymagań klienta.

