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Mniejsze 
namnażanie bakterii
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płyta klejona lita sosnowa

płyta klejona lita dębowa

tarcica dębowa

tarcica olchowa

tarcica bukowa

tarcica brzozowa

tarcica sosnowa 

    – odziomkowa (duże ilości)

przecierania drewna powierzonego

suszenia tarcicy

impregnacji zanurzeniowej

transportu drewna z lasu do klienta

56-500 Syców

Drołtowice 16C

woj. dolnośląskie

tel./faks  62 785 01 42

tel. kom. 604 968 207

tartak.iskra@neostrada.pl

www.tartak-iskra.com.pl

ponadto wykonujemy:

TARTAK

ISKRAISKRA

oferujemy:

PROMOCJA
kantówka okienna

86-005 Białe Błota k. Bydgoszczy, ul. Centralna 67, skr. pocz. 9

tel./faks 052 381 46 10, 052 581 47 59

stalwent@stalwent.pl; biuro@stalwent.pl; www.stalwent.pl

Stalwent Sp. z o.o. jest jednym z czołowych 
producentów urządzeń i instalacji odpylających 
dla zakładów przemysłu drzewnego.
 
Szeroki asortyment produkcji obejmuje:

- Przestawne odciągi trocin
- Wentylatory transportowe
- Filtry modułowe wewn. i zewn.
- Cyklo"ltry, cyklony typu B i D
- Silosy stalowe i murowane
- Komory "ltracyjne do silosów
- Elementy instalacji odpylających (kanały, 
zasuwy, chwytacze klocków itp.)
- Suche ściany lakiernicze
- Instalacje nawiewne do lakierni

Firma posiada długoletnie doświadczenie 

w kompleksowym wykonaniu instalacji odpylania 

„od projektu do rozruchu technologicznego”

Pośredniczymy w sprzedaży 

następujących urządzeń:
 

- Rębaki i brykieciarki
- Przenośniki, dozowniki
- Wygarniacze do "ltrów i silosów

PRZYŁĘKI, ul. Wydmowa 7
86-005 Białe Błota

tel. 52 381 02 18, fax 381 01 97
e-mail: oska@oska.com.pl

www.oska.com.pl

Rębaki zasypowe serii OKRR ZD
 różnych szerokościach wału nożowego 

(400, 600, 800 lub 1000 mm) 

do przerobu krótkich odpadów 

poprodukcyjnych (drewno, 

płyty wiórowe, płyty MDF), 

wyposażone w sterowany 

docisk hydrauliczny.

Zapraszamy na targi

GREENPOWER w Poznaniu

oraz Pellets-Expo w Bydgoszczy

pawilon 9, stoisko 6Na życzenie klienta wykonujemy 

systemy podawania surowca i odbioru zrębka.

Do wewnątrz
Lakiery Silver Power to produkty 
wodne, nawierzchniowe do zasto-
sowania we wnętrzach. Ich wielką 
zaletę stanowią właściwości higie-
niczne, jakimi się charakteryzują. 
Nanocząsteczki srebra, które zosta-
ły zawarte w lakierach, sprawiają, że 
powłoki są odporne na rozwój od-
kładających się bakterii, takich jak: 
salmonella, sta'lokoki, escherichia 
coli lub candida. Tysiąckroć mniej-
sze od średnicy włosa cząstecz-
ki ograniczają namnażanie bakterii 
aż o 99 proc. Działanie higieniczne 
tych cząsteczek jest równomierne 
na całej polakierowanej powierzch-
ni dzięki doskonałej dyspersji. 

Ochrona na lata
Właściwości lakieru są długotrwałe, 
bowiem cząsteczki srebra nie ule-
gają odparowaniu oraz są odporne 
na działanie środków chemicznych. 
Powierzchnie zabezpieczone lakie-
rami Silver Power można czyścić 
dowolnymi środkami chemicznymi. 
Nie jest konieczne stosowanie środ-
ków dezynfekujących, bowiem an-
tybakteryjność zapewniają cząstki 
srebra. Lakiery z tej serii doskonale 
nadają się do powierzchni i miejsc, 
gdzie wymagana jest wysoka higie-
na, m.in.: w kuchni, łazience, po-
koju dziecięcym, miejscach uży-
teczności publicznej, w barach czy 
stołówkach. Nawierzchniowe lakie-
ry Silver Power nie zawierają biocy-
dów i nie emitują substancji niebez-
piecznych dla zdrowia.

Nie zakłócają kolorystyki
Produkty Silver Power są dostęp-
ne w wersji zarówno bezbarwnej 
i pigmentowanej. Srebro zredu-
kowane do rozmiarów nanoczą-
steczek nie zakłóca w żaden spo-
sób kolorystyki właściwej oraz nie 
wpływa na trwałość koloru. Li-

nia Silver Power zawiera lakier na-
wierzchniowy bezbarwny oraz bia-
ły. Lakiery te mogą być stosowane 
jako konwertery do wykonywania 
emalii w dowolnym kolorze z uży-
ciem past wodnego Systemu Ko-
lorów ILVY. Linia Silver Power 
jest wszechstronna w zastosowaniu 
i kompatybilna ze wszystkimi pod-
kładami zastosowania wewnętrz-

nego przeznaczonymi do lakie-
rowania elementów wyposażenia. 
Bezbarwny lakier nawierzchnio-
wy Silver Power może być ponad-
to aplikowany na emalie wodne 
ILVY. W ten sposób cykl nabie-
ra tych samych cech higienicznych 
jak zrealizowany w całości emalia-
mi Silver Power. 
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