


CZYM JEST THERMORY
Thermory nie jest dla każdego. Jest dla tych którzy doceniają trwałość i stabilność 
oraz oszałamiającą estetykę starzejącego się drewna, lecz jeśli szukasz gotowego 
produktu, który łączy w sobie piękno i długowieczność wówczas Thermory to je-
dyny możliwy wybór.

Od ponad 20 lat zapewniamy najwyższą jakość i niezrównane piękno naszych 
produktów. Rezultatem naszego procesu mody�kacji są wyra�nowane, trwałe pro-
dukty, które uznawane są przez branże drzewną jako niedoścignione pod wzglę-
dem długowieczności i odporności na próchnienie. Nasze zaangażowanie w inno-
wacje nie kończy się na produktach z drewna. Z Thermory instalacja i konserwacja 
jest łatwiejsza niż kiedykolwiek.

Naturalnie ulepszamy drewno używając tylko ciepła i pary. Ciepło całkowicie zmie-
nia parametry drewna a para daje nam kontrolę nad tym procesem.

Nasze zaangażowanie w kontrolę jakości rozpoczyna się w momencie sortowania 
drewna. Starannie pozyskujemy i selekcjonujemy surowiec tak, by oferowane pro-
dukty przekraczały Twoje oczekiwania.  

Nasz proces mody�kacji termicznej stosuje zaawansowaną technologię aby uzy-
skać doskonałość i powtarzalność każdej partii.

<mody�kacja w całym przekroju deski nie pozostawiając ani jednego włókna nie- 
zmienionego<

<doskonała odporność na próchnienie
<niezwykła stabilność wymiarowa
<niskie przewodzenie ciepła
<jednorodny kolor osiągnięty na wskroś deski
<odpowiedni dla alergików, przyjazny środowisku



Oferujemy ekskluzywne deski tarasowe o najlepszych parametrach techni-
cznych jakie można osiągnąć stosując naturalne materiały. Efekt ten osiągne-
liśmy dzięki specjalnej mody�kacji termicznej jesionu amerykańskiego oraz 
sosny skandynawskiej.

Thermo Jesion Amerykański jest produktem klasy SELECT o niezwykłej bar-
wie przypominającej gatunki drewna egzotycznego. Jest to materiał najbar-
dziej stabilny wymiarowo spośród wszystkich rodzajów drewna - jego stabil-
ność jest większa od plastiku, metalu czy nawet betonu! 
Thermory thermo jesion amerykański jest zaklasy�kowany przez światowy 
Instytut badawczy CATAS do 1 grupy materiałów pod względem żywotności 
i wytrzymałości na działanie warunków atmosferycznych – żywotność 25 lat + 
bez konserwacji i zabezpieczania.

Sosna Skandynawska wzrastająca w surowym kli-
macie charakteryzuje się małymi przyrostami roczny-
mi, dzięki mody�kacji termicznej jest  materiałem o 2 
klasie wytrzymałości oznaczającej 20-25 lat żywotności 
bez zabezpieczania i impregnacji. Dodatkowo drewno 
po obróbce termicznej nabiera oryginalnej miodowej 
barwy. 

Deski tarasowe Thermory występują także w systemie 
QuickDeck polega on na zamontowaniu desek na 
podkładach z tworzywa sztucznego dzięki czemu 
montuje się je jak klocki. System ten jest dedykowany 
dla balkonów.
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Deski elewacyjne Thermory dają wiele możliwości w kre-
owaniu fasady domów, biur oraz budynków użyteczności 
publicznej. Szeroka gama pro�li, struktur oraz niepow-
tarzalna kolorystyka drewna sprawia, iż każdy znajdzie tu 
coś dla siebie. 
Poza niezwykłą barwą atutem drewna Thermory jest jego 
długa żywotność oraz stabilność uzyskana dzięki podda-
niu materiału specjalnej mody�kacji termicznej. 
Oferujemy pro�le elewacyjne wykonane z mody�ko-
wanej termicznie sosny skandynawskiej, sosny bezsę-
cznej oraz jesionu amerykańskiego.

Elewacje z drewna Thermory z powodzeniem wypierają 
obecnie pro�le elewacyjne wykonane z drewna egzoty-
cznego nie tylko ze względu na ich stabilność i żywot-
ność, ale również walory wizualne.
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DREWNO DO WNĘTRZ
Wśród produktów Thermory dostępne są także eksklu-
zywne pro�le drewniane dedykowane dla wnętrz ta-
kie jak deski podłogowe, pro�le saunowe/boazeryjne 
oraz mozaiki dekoracyjne.

Podłogi Thermory wykonane są z jesionu amerykań-
skiego poddanego mody�kacji termicznej średniej 
bądź intensywnej. Charakteryzują się wysoką stabil-
nością dzięki czemu doskonale sprawdzają się w wil-
gotnych pomieszczeniach takich jak kuchnie czy ła-
zienki.

Pro�le saunowe Thermory są z powodzeniem stoso-
wane zarówno w profesjonalnych SPA jak i w domo-
wych saunach. Zróżnicowana kolorystyka uzyskana 
dzięki różnym stopniom mody�kacji termicznej spra-
wia, iż kreowana przestrzeń nabiera niezwykłego cha-
rakteru. Wykańczając wnętrze można wybierać spoś-
ród paneli wykonanych z termowanej osiki bądź ma-
gnolii.

W ofercie Thermory znajduje się także mozaika 
drewniana wykonana z thermo jesionu amerykań-
skiego w dwóch odcieniach będąca idealnym elemen-
tem ozdobnym o doskonałej stabilności.

1 KLASA
JAKOŚCI

GWARANCJA
PRODUCENTA EKO



THERMORY BY BOLEFLOOR
Thermory by Bole�oor to intrygujące rozwiązanie ta-
rasowe bazujące na 6 kształtach desek, które idealnie 
pasują do siebie tworząc nieskończony wzór o niezwy-
kle naturalnym wyglądzie.

Thermory by Bole�oor łączy w sobie stabilność, trwa-
łość i głęboką barwę mody�kowanego termicznie je-
sionu amerykańskiego z oryginalnym kształtem Bole-
�oor. Osiągnięty efekt jest wprost oszałamiający!

GONT THERMORY
Gont wykonany z Thermory thermo jesionu dzięki 
intensywnej teksturze i wyeksponowanym słojom 
drewna stanowi modny materiał do wykończenia 
ścian we wnętrzach jak i na zewnątrz budynków.

Gonty dostępne są zarówno w systemie szybkiego 
montażu PacSystem jak i tradycyjnych deszczułek two-
rząc oryginalny efekt końcowy.
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Cierpliwość może być cnotą, ale namiętność może sprawić,
że będziesz niecierpliwy. 

Drift daje Ci możliwość uzyskania rustykalnego, srebrnego 
wykończenia, na które musiałbyś czekać latami. 
Ponieważ wiesz co? Czasami cnota jest przereklamowana.

Oprócz mody�kowanego jesionu i sosny do produkcji serii Drift stosuje się 
mody�kowany świerk, w celu stworzenia oszałamiającego produktu z 25+ 
odpornością na biodegradację.

Osiągnij wygląd postarzanego drewna bez niewiadomych, a także 
bezkonkurencyjną stabilność i odporność na biodegradację produktów 
Thermory.

REBEL SERIES

Świerk
Zewnętrzny

Świerk
Zewnętrzny

SMOKED BRANDY 
Świerk

Wewnętrzny

SANDY PEARL
Świerk

Wewnętrzny

GUN POWDER
Świerk

Wewnętrzny

SILVER STORM
Świerk

Wewnętrzny

Jesion amerykański
Zewnętrzny

Sosna skandynawska
Zewnętrzny
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PLATINUM BLACK PEARL MOONLIGHT RUM OCEAN MIST
Świerk

Zewnętrzny i Wenętrzny

NATURAL
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