


O nas

Wywodząca się z Danii firma DLH od ponad dwudziestu 

pięciu lat jest marką kojarzoną nie tylko z drewnem 

oraz z produktami drewnopochodnymi, ale także 

z najwyższym profesjonalizmem, energią, otwartością

i odpowiedzialnością tworzących ją ludzi. Ich pomysły, 

idee, umiejętności i odwaga pozwoliły DLH rozwijać 

się i skutecznie podbijać międzynarodowe rynki, 

przestrzegając przy tym niezmiennie wysokich 

standardów w kwestii ochrony środowiska, praw 

człowieka oraz odpowiedzialności społecznej.

Drewno jest fundamentem na którym powstało DLH. 

Dlatego firma szczególną uwagę przywiązuje 

do odpowiedzialności za naturę: zrównoważonej 

gospodarki leśnej, ochrony lasów i zachowania 

równowagi w ekosystemach. Potwierdzają to dwa 

najbardziej prestiżowe certyfikaty kontroli pochodzenia 
®produktu  drzewnego  na  świecie:  FSC   i  PEFC.     

Z pasji do drewna

Odpowiedzialność za naturę
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®Pytaj o certyfikowane produkty FSC  
w naszej ofercie.

DLH istnieje od 1990 roku. Przez te lata zdobyła pozycję 

lidera wśród dostawców drewna egzotycznego 

i krajowego na polskim rynku. Stało się tak, ponieważ 

najważniejszymi celami jej działania są profesjonalna 

obsługa klientów oraz dostarczanie im produktów 

najwyższej jakości. Dziś DLH to zespół specjalistów 

– doświadczonych i dysponujących rozległą wiedzą 

na temat drewna oraz wytwarzanych z niego produktów. 

To także rozbudowana sieć sprzedaży na terenie całego 

kraju ułatwiająca wygodne dokonanie zakupów i wybór 

z niezwykle szerokiej oferty. Wreszcie to sprawna logistyka, 

terminowość i jak najbardziej  dogodna  dla  klienta  forma  

dostaw.

Wyjątkowa oferta

W ofercie DLH znajdują się podłogi drewniane, deski 

tarasowe i elewacyjne, blaty klejone, kantówka, forniry 

naturalne, tarcica, płyty i sklejki, płyty konstrukcyjne 

Megapan. Te podstawową gamę produktów uzupełniają 

drewniane żaluzje wewnętrzne, mozaiki drewniane, meble 

ogrodowe, drzwi wewnętrzne, deski  ogrodzeniowe,  płyty  

betonowe,  grille oraz wiele innych produktów. 

Profesjonalna obsługa,
produkt najwyższej jakości
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Blaty z drewna klejonego nadają wnętrzom ciepły, 
przyjazny charakter. Niezależnie od decyzji, czy 
wykorzystamy je w domowej kuchni, sklepie, pubie, 
hotelu czy w spa podkreślą wyjątkowość tego miejsca 
oraz pomogą  nadać  mu  niepowtarzalny   klimat. To 
propozycja dla wszystkich, którzy cenią naturalne 
materiały  wysokiej  jakości  oraz oczekują  trwałości 
i odporności.

Zainspiruj się
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Blaty drewniane
NATURALNE PIĘKNO I TRWAŁOŚĆ

Drewno jako materiał naturalny charakteryzuje się 
niepowtarzalnym rysunkiem i pięknymi kolorami. 
Ponadto znakomicie komponuje się z innymi 
materiałami, co  pozwala  stosować  je   zarówno 
we wnętrzach nowoczesnych, jak i stylowych czy 
rustykalnych. Klienci mają do wyboru kilkanaście 
gatunków drewna o zróżnicowanym charakterze oraz 
kolorystyce, dzięki czemu mogą wybrać blat idealnie 
pasujący do każdego wnętrza.

Nowocześnie 
I STYLOWO

Drewno klejone jest znakomitym materiałem na blaty. 
Proces klejenia eliminuje naturalne naprężenia drewna, 
co zapobiega wypaczaniu i pękaniu. Blaty drewniane 
można  też  z  dużą  łatwością  przycinać 
i nadawać im dowolne kształty.  Pozwala  to  także 
na swobodne projektowanie mebli kuchennych, lad, 
recepcji czy kontuarów. Blaty z  drewna  klejonego 
są proste w montażu. Do ich wyboru zachęca również 
atrakcyjna cena.
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ODPORNOŚĆ i elastyczność 
stosowania

Wykorzystanie najtwardszych, bardzo wytrzymałych 
i stabilnych wymiarowo gatunków drewna sprawia, 
że blaty DLH są odporne na zarysowania, uderzenia 
oraz na wilgoć i wahania temperatury. W przypadku 
intensywnie użytkowanych powierzchni roboczych
 ma to niebagatelne znaczenie.

NAJLEPSZE na blaty

Drewniany blat to produkt ekologiczny. Jest przyjazny 
ludziom i  c iep ły w dotyku.  Odpowiednio  
pielęgnowany i właściwie użytkowany będzie nam 
służył przez wiele lat. Można go wielokrotnie 
odnawiać, co zdecydowanie przedłuża jego 
żywotność. Uszkodzenia w postaci rys lub wgłębień 
można łatwo usunąć poprzez szlifowanie i ponowne 
zabezpieczenie powierzchni.

NATURALNIE przyjazne
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30 x 620 x 2820 mm



30 x 620 x 2820 mm

30 x 620 x 2820 mm



ORZECH
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TEN  EFEKTOWNY  BLAT  MOŻE   BYĆ   PUNKTEM   WYJŚCIA 
DO STWORZENIA CAŁEJ ARANŻACJI WNĘTRZA - TAKI 
POTENCJAŁ MA Z PEWNOŚCIĄ ORZECH.

Jest to drewno o bardzo atrakcyjnej, brązowej kolorystyce. Bardzo 
chętnie stosowane przez stolarzy ze względu na łatwość obróbki 
i wyjątkowy rysunek.

19 x 600 x 3000 mm
19 x 600 x 3000 mm

27 x 800 x 3000 mm
27 x 650 x 4200 mm
38 x 600 x 3000 mm
38 x 800 x 3000 mm
38 x 650 x 4200 mm

Klasy selekcji drewna AB / BC 
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3Średnia Gęstość przy 12% wilgotności : 680 kg/m  



19 x 600 x 3000 mm
27 x 600 x 3000 mm
27 x 650 x 4200 mm
38 x 600 x 3000 mm
38 x 650 x 4200 mm

Klasy selekcji drewna AB / BC 
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27 x 600 x 3000 mm
19 x 600 x 3000 mm

27 x 650 x 4200 mm
38 x 600 x 3000 mm
38 x 650 x 4200  mm

Klasy selekcji drewna AB / BC 
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3Średnia Gęstość przy 12% wilgotności : 680 kg/m  
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27 x 600 x 3000 mm

DĄB COUNTRY
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DĄB COUNTRY URZEKA SWOIM NIEPOWTARZALNYM 
RUSTYKALNYM   STYLEM.

Urozmaicony rysunek i kolorystyka drewna, uzyskana dzięki dużej 
ilości sęków oraz pęknięć wypełnionych masą szpachlową w kolorze 
drewna, podkreślają naturalność szlachetnej dębiny.

Dąb Country – klejony z listew łączonych na długości 
z wypełnieniami w kolorze drewna

3Średnia Gęstość przy 12% wilgotności : 680 kg/m  

40 x 650 x 4000 mm*
30 x 620 x 3020 mm

FRAKE 

*pod zamówienie
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DREWNO FRAKE CZARNE CHARAKTERYZUJE SIĘ NIEZWYKLE 
UROZMAICONYM  RYSUNKIEM  I  KOLORYSTYKĄ.

Niepowtarzalny wygląd sprawi, że blaty z tego drewna będą 
niewątpliwą ozdobą wnętrza w którym zostaną wykorzystane.
 

Blat Frake - klejony z listew łączonych na długości

3Średnia Gęstość przy 12% wilgotności : 600 kg/m  



30 x 620 x 3020 mm

AMAZAKOUE 

 40 x 650 x 4000* mm

* pod zamówienie
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AMAZAKOUE JEST JEDNYM Z NAJSZLACHETNIEJSZYCH 
GATUNKÓW DREWNA POCHODZĄCYM Z CZARNEGO LĄDU.

Ciemna kolorystyka oraz ciekawe usłojenie, nadają blatom z 
Amazakoue szlachetności i elegancji a wysoka gęstość i twardość 
drewna sprawia, że jest to materiał o wysokich parametrach 
technicznych.

 Blat Amazakoue – klejony z listew łączonych na długości

3Średnia Gęstość przy 12% wilgotności : 820 kg/m  

40 x 800-900 x 2000/2100 mm

MERBAU Z OFLISEM – LITY

*pod zamówienie
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BLATY WYKONANE SĄ Z LITYCH DREWNIANYCH ELEMENTÓW 
KLEJONYCH TYLKO NA SZEROKOŚCI A NIE ŁĄCZONYCH NA 
DŁUGOŚCI BLATU. 

Dodatkowego uroku nadają blatom oflisy znajdujące się na bocznych 
krawędziach dzięki, którym blat wygląda jak wycięty z pełnej 
drewnianej kłody.

Blat Merbau – klejony z litych listew z nieregularnym oflisem 
na bocznych krawędziach.

3Średnia Gęstość przy 12% wilgotności : 830 kg/m  



40 x 800-900 x 2000/2100 mm

TEAK Z OFLISEM – LITY
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LITE BLATY TEAKOWE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ NIE TYLKO 
ZNAKOMITYMI PARAMETRAMI ALE RÓWNIEŻ BARDZO 
CIEKAWĄ  STYLISTYKĄ.

Stoły wykonane z tych blatów prezentują się niezwykle naturalnie, 
dzięki zastosowaniu bocznych krawędzi w kształcie nieregularnego 
oflisu.

Blat Teak - klejony z litych listew z nieregularnym oflisem 
na bocznych krawędziach.

3 Średnia Gęstość przy 12% wilgotności : 690 kg/m
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Zabezpieczenie oraz pielęgnacja blatów drewnianych.

Top Olej Osmo
Top-Olej do blatów kuchennych Osmo to powłoka na bazie naturalnych olejów i wosków opracowana specjalnie do drewnianych 
blatów kuchennych i mebli. Został stworzony na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. Pozwala drewnu swobodnie oddychać, 
nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Pokryta nim powierzchnia jest odporna na zabrudzenia z wina, piwa, coli, kawy, herbaty, 
soków owocowych, mleka, wody itd. zgodnie z normą DIN 68861-1A. Zachowuje naturalne piękno drewnianych powierzchni, chroniąc 
je przed wilgocią, powstawaniem plam oraz domowymi środkami czystości.
Po wyschnięciu ta ekologiczna powłoka jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (jest bezpieczną powłoką zabawek dziecięcych 
zgodnie z EN 71.3 oraz odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160). Została też dopuszczona do kontaktu z żywnością. Występuje w 
wersji połysk, mat, surowe drewno i akacja.

Dopuszczony do kontaktu z żywnością
Mikroporowata powłoka pozwala drewnu oddychać
Odporny na ścieranie
Odporny na ślinę i pot – bezpieczny dla zabawek dziecięcych

Zalety

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego  parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy 
wykonać próbę.

Hydrofobowy i odporny na brud
Bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin 
Nie pęka, nie łuszczy się ani nie odpryskuje jak tradycyjny lakier 
do drewna

Osmo Płyn Czyszczący, Spray do wewnątrz 
Praktyczny płyn przeznaczony do codziennej pielęgnacji i czyszczenia powierzchni drewnianych olejowanych i wykończonych 
powłokami Osmo.
Szczególnie zalecany do powierzchni pokrytych Top-Olejem do blatów kuchennych Osmo.
Zawiera mydła na bazie naturalnych olejów, które czyszczą powierzchnię bez naruszania olejów i wosków w powłoce zabezpieczającej. 
Dzięki temu nie wysusza drewna podczas czyszczenia, tylko delikatnie je pielęgnuje.

Jest ekologiczny i bezpieczny – przyjazny dla skóry, biodegradowalny, bezemisyjny, nie zawiera barwników, substancji zapachowych 
ani rozpuszczalników.

Czyści szybko i skutecznie
Nie wysusza drewna
Zabezpiecza i regeneruje powłokę ochronną

Zalety

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego  parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy 
wykonać próbę.

Łatwy i wygodny w użyciu
Nadaje się do wszystkich rodzajów drewna wewnątrz 
olejowanych lub wykończonych powłokami Osmo

Osmo Zestaw pielęgnacyjny do blatów
Praktyczny i wygodny zestaw do czyszczenia, pielęgnacji i renowacji drewnianych blatów kuchennych, roboczych oraz innych 
powierzchni mebli drewnianych wykończonych powłokami Osmo lub olejowanych. Nadaje się również do drewna korkowego i płyt 
OSB.
Zestaw zawiera wszystko, co niezbędne do przeprowadzenia wstępnej pielęgnacji, codziennego czyszczenia oraz pielęgnacji, a w razie 
potrzeby do odświeżenia zmatowiałej i zużytej powłoki ochronnej.
Preparaty Osmo do czyszczenia i regeneracji zawarte w zestawie są idealnie dopasowane do potrzeb drewna – ich regularne 
stosowanie pomoże zachować naturalne piękno drewnianych blatów i mebli przez wiele lat. Są też ekologiczne – idealne do użycia na 
powierzchniach, które mają kontakt z żywnością, takich jak drewniane blaty kuchenne.

Płyn do czyszczenia w spray‘u do wewnątrz (500 ml)
Top-Olej 3058 (500 ml)
Rączka do pada

Zestaw zawiera

UWAGA!: Efekt końcowy zależy od gatunku drewna i jego  parametrów (np. typu powierzchni), dlatego przed aplikacją zawsze należy 
wykonać próbę.

Włóknina do Aplikacji
Włóknina do szlifowania

Olej Woca Worktop
Olej do impregnacji blatów kuchennych i łazienkowych. Worktop oil przeznaczony jest zarówno do  niezabezpieczonych jak i wcześniej 
za olejowanych powierzchni drewna. Olej sprawia, że powierzchnia jest wysoce odporna na wodę i brud. Woca worktop oli nadaje się 
do stosowania na ciemnych oraz jasnych gatunkach drewna - takich jak mahoń, merbau, czereśnia, jesion, dąb, buk, klon, brzoza, sosna 
itp. Olej w kolorze naturalnym nadaje drewnu łagodny, złocisty kolor. Natomiast Biały Woca, delikatnie rozświetla drewno.

Zapewnia ochronę przed wodą i brudem
Może być stosowany zarówno do jasnych jak i ciemnych 
gatunków drewna

Zalety

Uwydatnia kolor drewna
Posiada atest FDA do kontaktu z żywnością

Pojemność: 0,5l

Pojemność: 0,5l

Pojemność: 0,75l



DLH Global S.A. 
 BIURO: ul. Sosnkowskiego 1D

02-495 Warszawa  
Tel. +48 695 350 047
Fax +48 22 667 42 88

dlh.pl Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma jedynie charakter informacyjny.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz błędów w druku. 


