


Komplex Market to jeden z czołowych importerów i dystrybutorów produktów drzew-
nych od ponad 10 lat zaopatrujący sklepy specjalistyczne, firmy budowlane, ekipy mon-
terskie, jak i inwestycje budowlane - komercyjne i prywatne na terenie kraju i Unii Euro-
pejskiej.

Jako bezpośredni importer gwarantuje najwyższą jakość i powtarzalność oferowanych 
produktów.
Bezpośrednia współpraca z największymi fabrykami zlokalizowanymi w różnych zaką-
tkach świata jest gwarantem najniższych cen przy jednoczesnej wysokiej jakości pro-
duktów.

Szereg przedstawicielstw renomowanych firm takich jak:
Thermory, Seca, MosoBamboo, Noble Collection, Sihga, Remmers, Osmo i innych 
świadczy o zaufaniu jakim cieszy się Komplex Market w branży drzewnej. 

Komplex Market posiada także szereg marek własnych, jedną z nich jest marka 
RelaxWood, oferująca gotowe do montażu, uszlachetniane drewniane deski tarasowe 
i elewacyjne w szerokiej gamie kolorystycznej.

Komplex Market to nie tylko produkty, lecz przede wszystkich ludzie – grono ekspertów 
wyróżniających się nie tylko wiedzą i znajomością branży, ale i prawdziwą pasją.
Korzystając z oferty Komplex Market możesz być pewien profesjonalnego podejścia 
oraz rzetelnego i fachowego doradztwa. 

<drewno konstrukcyjne lite
<drewno konstrukcyjne klejone KVH i BSH
<akcesoria i chemię do drewna
<oraz wiele więcej

<deski tarasowe drewniane i kompozytowe
<deski elewacyjne
<podbitkę drewnianą i boazerię
<deski podłogowe

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

DECK CLAD



Taras jest nieodłącznym elementem każdego domu. To swoiste przedłużenie strefy przy-
domowej, która w okresie od wiosny do późnej jesieni pełni istotną rolę w życiu mieszkańców. 
Jest nie tylko miejscem spotkań z rodziną i przyjaciółmi, ale również idealną przestrzenią do 
relaksu i wyciszenia po dniu pełnym zgiełku i obowiązków.

Wybór odpowiedniego materiału jest kluczową kwestią dla trwałości i stabilności, a także bez-
problemowego użytkowania tarasu.
Aby wybrać materiał najodpowiedniejszy na Twój taras powinieneś wziąć pod uwagę nie tylko 
walory estetyczne, ale przede wszystkim to kto, w jaki sposób oraz z jaką częstotliwością 
będzie go użytkował.

W Komplex Market znajdziesz szeroki wybór desek tarasowych wykonanych z drewna igla-
stego, egzotycznego, modyfikowanego termicznie jak i kompozytu.

Z chęcią pomożemy Ci w doborze najodpowiedniejszego materiału.

Podstawową deską tarasową jest deska świer-
kowa, będąca niskobudżetowym rozwiąza-
niem, które przy corocznej konserwacji spra-
wdzi się na tarasie. Ze względu na jasną barwę 
i łatwość wybarwiania deska świerkowa jest dość 
popularnym materiałem na taras.

DESKI TARASOWE

Świerk

PROFIL GRUBOŚĆ SZEROKOŚĆ KLASA JAKOŚCI

24 mm 145 mm AB VEHD32

24 mm 145 mm

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE

AB VEH



Sporo trwalszym rozwiązaniem na taras jest des-
ka tarasowa wykonana z modrzewia syberyjskie-
go. Modrzew syberyjski dzięki wzrastaniu w suro-
wym klimacie jest drewnem twardszym, o ma-
łych przyrostach rocznych i przy tym trwalszym. 
Charakteryzuje się lekko pomarańczową zróżni-
cowaną barwą i stosunkowo niewielkimi sękami. 
Obecnie jest to najbardziej popularny gatunek 
drewna stosowany na tarasach.

Modrzew
syberyjski

PROFIL GRUBOŚĆ SZEROKOŚĆ KLASA JAKOŚCI

24 mm 145 mm

24 mm 145 mm

Bangkirai
Jeszcze kilka lat temu równie pożądanym ma- 
teriałem na taras było drewno egzotyczne, 
a w szczególności deski tarasowe bangkirai.
Niemniej jednak ze względu na spustoszenie la-
sów tropikalnych spowodowane masową wycin-
ką drzew, jak również coraz większą świado-
mość wśród inwestorów materiał ten jest coraz 
rzadziej stosowany na tarasach. Oferowane dre-
wno Bangkirai to gatunek yellow balau charakte-
ryzujący się wysoką trwałością. Materiał jest su-
szony komorowo (KD) co zdecydowanie zwię-
ksza jego stabilność. Deski tarasowe bangkirai 
importujemy bezpośrednio z Indonezji, a proces 
pozyskania surowca jest przez nas wnikliwie 
kontrolowany.

PROFIL GRUBOŚĆ SZEROKOŚĆ KLASA JAKOŚCI

25 mm 145 mm Standard&Better

D32

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE

AB VEH

AB VEH



Doskonałą alternatywą dla drewna egzotycznego jest drewno marki Thermory, będącej 
światowym liderem thermomodyfikacji. Firma Komplex Market jest wyłącznym przedstawi-
cielem Thermory w Polsce.Thermory thermo drewno w przeciwieństwie do drewna egzo-
tycznego nie przyczynia się do spustoszenia lasów tropikalnych, surowiec pozyskiwany jest 
z lasów o zrównoważonej gospodarce leśnej. Drewno Thermory charakteryzuje się nieprze-
ciętnymi parametrami wytrzymałościowymi i odpornościowymi. 
W zależności od gatunku drewna zaliczane jest do 1 lub 2 klasy żywotności. Drewno Ther-
mory nie wymaga impregnacji, można je olejować jak każde inne drewno w celu zachowania 
koloru, pozostawione bez malowania pod wpływem warunków atmosferycznych z biegiem 
czasu zmieni kolor na srebrzystoszary, co w odróżnieniu od drewna niepodanego modyfikacji 
termicznej, nie wpłynie na jego trwałość i stabilność. Drewno Thermory posiada gwarancję 
producenta wynoszącą nawet do 20 lat.

Deski tarasowe Thermory wyposażone są w systemy ukrytego montażu, które zdecy-
dowanie usprawniają montaż, jak również zwiększają walory użytkowe i wizualne tarasu. 

Deski tarasowe Thermory produkowane są z sosny skandynawskiej oraz jesionu ame-
rykańskiego.



Sosna skandynawska Thermory to drewno sę-
czne, o ciepłej miodowo-brązowej barwie, zali-
czane do 2 klasy trwałości oznaczającej 20 lat 
żywotności bez impregnacji. 
Przestrzeń z zastosowaniem sosny Thermory 
nabiera skandynawskiego charakteru.

PROFIL GRUBOŚĆ SZEROKOŚĆ KLASA JAKOŚCI

26 mm 118 mm

26 mm 115 mm Natur

Natur

Sosna
skandynawska
Thermory

Jesion Thermory 

Jesion Thermory zaliczany jest do najwyższej, 
1 klasy trwałości oznaczającej ponad 25-letnią ży-
wotność drewna bez impregnacji. Dzięki specjal-
nej modyfikacji termicznej jesion Thermory jest 
niezwykle stabilny wymiarowo i ma najmniejsze 
tendencje do wypaczania ze wszystkich rodza-
jów drewna. Jesion Thermory jest gatunkiem 
bezsęcznym, charakteryzującym się eleganckim 
usłojeniem i piękną, głęboką czekoladową barwą. 
Jesion Thermory dodaje splendoru każdej prze-
strzeni.

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE

PROFIL GRUBOŚĆ SZEROKOŚĆ KLASA JAKOŚCI

20 mm 132 mm SelectD32

21 mm 118 mm Select

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE



MOSO Bamboo X-treme to deska tarasowa wy-
konana z prasowanego bambusa uprzednio po-
ddanego specjalnej modyfikacji termicznej.
Moso Bamboo to doskonały materiał na taras in-
tensywnie użytkowany. Dzięki niespotykanej 
twardości sprawdzi się w nawet najtrudniejszych 
warunkach. Dodatkowym atutem niespotyka-
nym przy produktach drzewnych jest niepalność 
materiału potwierdzona certyfikatami.
Deski są oferowane w wersji gotowej do mon-
tażu (zaolejowane), wyposażone w system ukry-
tego montażu, jak również w system end-ma-
tching na końcach, dzięki czemu można je nie-
skończenie łączyć po długości.
Deski tarasowe MOSO Bambo X-treme posia-
dają 25-letnią gwarancję producenta.

PROFIL GRUBOŚĆ SZEROKOŚĆ KLASA JAKOŚCI

20 mm 155 mm Select

PROFIL GRUBOŚĆ SZEROKOŚĆ KOLOR

25 mm 140 mm
brąz/orzech
szary/grafit

MOSO 
Bamboo X-treme

20 mm 137 mm Select

Alternatywą dla drewna na taras jest kompozyt. 
Oferujemy deski tarasowe kompozytowe reno-
mowanego polskiego producenta wykonane 
z PVC o wysokiej trwałości, niepalności i odpor-
ności na warunki atmosferycze. Dzięki 25-letniej 
gwarancji masz pewność, że taras Noble będzie 
Ci służył przez wiele lat. Deski tarasowe Noble są 
obustronnie szczotkowane, dzięki czemu ich po-
wierzchnia jest antypoślizgowa. 

Kompozyt 
Noble Collection

BRĄZ ORZECH SZARY GRAFIT

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE



RelaxWood to gotowe deski tarasowe doskonałe 
do montażu idealnego tarasu.
Deski tarasowe RelaxWood są w 100% ekolo- 
giczne i przyjazne środowisku, do ich produkcji 
stosowany jest surowiec pochodzący z lasów 
o zrównoważonej gospodarce leśnej, a zastoso-
wane powłoki malarskie nie zawierają rozpusz-
czalników, ani żadnych innych substancji che-
micznych.

Specjalny system powłok malarskich oparty na 
innowacyjnej technologii zapewnia najlepszą 
ochronę drewna przed warunkami atmosferycz-
nymi. Dzięki unikalnej recepturze deski tarasowe 
z kolekcji RelaxWood są zabezpieczone nie tylko 
przed działaniem wody czy promieni UV, ale rów-
nież przed grzybami i szkodnikami. 
Deski tarasowe RelaxWood występują w wersji 
gładkiej jak i ryflowanej, w różnych kolorach wy-
kończenia, dzięki temu każdy znajdzie tu odpo-
wiednie dla siebie rozwiązanie.

Jak przebiega proces produkcji desek 
RelaxWood?

Wysokiej jakości surowiec po suszeniu komoro-
wym, struganiu i 3-krotnym sortowaniu jest 
uszlachetniany poprzez maszynowe nanoszenie 
specjalnych powłok malarskich ze wszystkich 
stron: powłoki gruntująco-impregnującej oraz ko-
loryzującej.

Co zyskujesz kupując deski tarasowe 
RelaxWood?

<deski malowane maszynowo w pomieszcze-
niu zamkniętym, w środowisku niezapylonym <
o stałej temperaturze i wilgotności<

<deski pokryte stałą grubością powłoki impre-
gnującej i wykończeniowej<

<możliwość natychmiastowego montażu ta-
rasu, bez straty czasu na przygotowanie ma-<
teriału, impregnację i olejowanie<

<dobór podkonstrukcji i wszystkich niezbęd-
nych akcesoriów montażowych<



DESKI ELEWACYJNE
Elewacja drewniana jest doskonałym wyborem przy wykańczaniu fasady budynku. Obecnie 
to najbardziej popularny surowiec, zarówno do krycia całych ścian zewnętrznych, jak również 
do wykonywania wstawek dekoracyjnych. Drewno całkowicie zmienia charakter budynku, 
sprawia, że jest przytulny i przyjazny dla mieszkańców oraz dla gości. Decydując się na ele-
wację drewnianą niezwykle istotny jest wybór odpowiedniego materiału, który będzie spełniał 
oczekiwania zarówno wizualne, jak i użytkowe. W Komplex Market znajdziesz szeroki wybór 
desek elewacyjnych wykonanych z drewna iglastego oraz modyfikowanego termicznie.

Oferowane deski elewacyjne występują  w wielu kształtach i rozmiarach, dzięki czemu z pe-
wnością znajdziesz odpowiedni dla siebie produkt.



Drewno świerkowe ze względu na atrakcyjny 
stosunek ceny do jakości jest popularnie wy-
korzystywane na elewacjach budynków, jako 
podbitka dachowa oraz wewnętrzna okładzina 
ścienna. Świerk posiada jasną barwę, dzięki cze-
mu jest łatwy w wybarwianiu.
Aby zachować drewno świerkowe w dobrej 
kondycji należy je cyklicznie impregnować w 
celu ochrony przed pleśniami, próchnicą i 
szkodnikami.

Świerk

PROFIL GRUBOŚĆ SZEROKOŚĆ KLASA JAKOŚCI

19 mm

19 mm

24 mm

24 mm

14/19 mm

14/19 mm

146 mm

146 mm

146 mm

68 mm

121/146 mm

121/146 mm

AB VEH
Budmax

Budmax Extra

Diag

Rhombus

Standard

Softline

AB VEH

AB VEH

AB VEH

AB VEH

AB VEH

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE



PROFIL GRUBOŚĆ SZEROKOŚĆ KLASA JAKOŚCI

20 mm

20 mm

146 mm

146 mm

AB VEH
Budmax

King

Diag

Rhombus

Rhombus Tiga

24 mm

20 mm

24 mm

146 mm

95 mm

68 mm

Deski z modrzewia syberyjskiego są trwałym i so-
lidnym rozwiązaniem na elewację. Dzięki małym 
przyrostom rocznym, a co za tym idzie, dużej gę-
stości, modrzew syberyjski charakteryzuje się 
w stosunku do drewna świerkowego podwyż-
szonymi parametrami wytrzymałościowymi.
Profile wykonane z modrzewia syberyjskiego 
stosowane są zarówno jako elewacja zewnę-
trzna, podbitka dachowa jak i boazeria.

Modrzew 
syberyjski

AB VEH

AB VEH

AB VEH

AB VEH

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE



Deski elewacyjne Thermory nadadzą niepowtarzalnego charakteru każdemu budynkowi. 
Stosując drewno Thermory posiadasz nieskończoną ilość możliwości w kreowaniu własnej 
przestrzeni. Szeroka gama profili, struktur oraz oryginalna kolorystyka drewna sprawia, że 
wśród profili Thermory każdy znajdzie dla siebie idealne rozwiązanie. Przewagą drewna 
Thermory nad innymi rodzajami drewna poza estetyką wykonania jest doskonała stabilność 
wymiarowa i trwałość, które są niezbędnymi cechami okładzin ściennych, o ile chcemy cie-
szyć się nimi przez długie lata.
Deski elewacyjne Thermory produkowane są z sosny/ świerku skandynawskiego, sosny 
bezsęcznej oraz jesionu, dzięki różnorodności gatunków można je dostosować do każdego 
budynku. Deski elewacyjne Thermory nie wymagają impregnacji, ewentualne malowanie sto-
suje się jedynie w celu zachowania koloru drewna bądź wybarwienia na inny kolor. Elewacja 
pozostawiona bez malowania z biegiem czasu pod wpływem styczności z promieniami sło-
necznymi i wodą opadową spatynuje na srebrzysto-szary kolor, co jest efektem coraz czę-
ściej pożądanym przez inwestorów.

Sosna
skandynawska
Thermory 

Dzięki ciepłej miodowo-brązowej barwie, jak rów-
nież naturalnym sękom, sosna Thermory dodaje 
budynkom skandynawskiego charakteru przy je-
dnoczesnym ociepleniu przestrzeni.

PROFIL GRUBOŚĆ SZEROKOŚĆ KLASA JAKOŚCI

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE

C3 C1

D4

C7

C8

20 mm

26 mm

20 mm

20 mm

26 mm

140 mm

140 mm

65 mm

67 mm

 68 mm

NATUR

NATUR

NATUR

NATUR

NATUR



Nowozelandzka sosna bezsęczna Thermory (ra-
diata) charakteryzuje się pięknym dekoracyjnym 
usłojeniem o zróżnicowanej kolorystyce. Posiada 
ciemniejszą barwę od sosny skandynawskiej.
Idealnie pasuje zarówno do nowoczesnego jak
i tradycyjnego otoczenia.

Sosna
bezsęczna
Thermory

Jesion Thermory charakteryzuje się nie tylko 
pierwszą klasą trwałości oznaczającą ponad 25 
lat żywotności bez impregnacji, ale również nie-
spotykaną wśród materiałów drzewnych stabil-
nością, co jest niezwykle istotne przy elewacjach 
z drewna. Jesion Thermory jest gatunkiem bez-
sęcznym, o eleganckim usłojeniu i pięknej głębo-
kiej, czekoladowej barwie. Jesion Thermory jest 
materiałem szlachetnym spełniającym oczekiwa-
nia nawet najbardziej wymagających inwesto-
rów.

Jesion
Thermory

20 mm

20 mm

138 mm

65 mm

SELECT

SELECT

PROFIL GRUBOŚĆ SZEROKOŚĆ KLASA JAKOŚCI

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE

C3

PROFIL GRUBOŚĆ SZEROKOŚĆ KLASA JAKOŚCI

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE

20 mm

20 mm

20 mm

155 mm

72 mm

52 mm

C6

C7

SELECT

SELECT

SELECTC4J



DREWNO 
KONSTRUKCYJNE

Drewno konstrukcyjne to najpopularniejszy materiał do budowy solidnych konstrukcji. 
Komplex Market oferuje drewno konstrukcyjne suszone komorowo lite oraz klejone o róż-
nych przekrojach, dzięki czemu z pewnością znajdziesz tu odpowiedni produkt dla Twojego 
projektu. Dzięki współpracy z najlepszymi producentami oferującymi materiał wysokiej ja-
kości, w ofercie Komplex Market znajdziesz wyłącznie pewne rozwiązania. Poniżej znajdziesz 
profile dostępne w naszej standardowej ofercie, sezonowo mogą się pojawiać również inne 
przekroje - jeśli nie znalazłeś interesującego Cię przekroju skontaktuj się z nami.

Kantówki i deski drewniane są niezastąpio-
nym materiałem konstrukcyjnym i ważnym 
elementem architektonicznym stosowanym 
zarówno jako elementy nośne, jak i dekora-
cyjne. Deski i kantówki konstrukcyjne produ-
kowane są z drewna świerkowego, modrze-
wia syberyjskiego oraz drewna Thermory.

Drewno lite

GATUNEK PROFILSZEROKOŚĆGRUBOŚĆ KLASA

S4S

S4S

S4S

S4S

S4S

S4S

S4S

S4S

AB VEH

AB VEH

AB VEH

AB VEH

AB VEH

MODRZEW
SYBERYJSKI

MODRZEW
SYBERYJSKI

MODRZEW
SYBERYJSKI

SOSNA
THERMORY

SOSNA
THERMORY

ŚWIERK
THERMORY

25 mm

45 mm

45 mm

45 mm

45 mm

45 mm

45 mm

45 mm

45 mm

45 mm

70 mm

90 mm

20 mm

45 mm

90 mm

26 mm

42 mm

45 mm

45 mm

70 mm

95 mm

120 mm

145 mm

170 mm

195 mm

220 mm

245 mm

70 mm

90 mm

55 mm

70 mm

90 mm

68 mm

42 mm

NATUR

NATUR

KANTÓWKI HEBLOWANE

42 mm 68 mm NATUR

GATUNEK PROFILSZEROKOŚĆGRUBOŚĆ KLASA

ŚWIERK

ŚWIERK

ŚWIERK

ŚWIERK

ŚWIERK

AB VEH94 mm

121 mm

146 mm

146 mm

194 mm

18,5 mm

18,5 mm

18,5 mm

24 mm

24 mm

MODRZEW
SYBERYJSKI 145 mm20 mm

DESKI HEBLOWANE

145 mm24 mmMODRZEW
SYBERYJSKI

SOSNA
THERMORY

JESION
THERMORY

NATUR

SELECT

115 mm

132 mm

26 mm

20 mm

ŚWIERK

ŚWIERK

ŚWIERK

ŚWIERK

ŚWIERK

ŚWIERK

ŚWIERK

ŚWIERK

ŚWIERK

ŚWIERK

ŚWIERK

ŚWIERKAB VEH

AB VEH

AB VEH

AB VEH

AB VEH

AB VEH

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE

S4S

S4S



Drewno konstrukcyjne klejone KVH to nowo-
czesny materiał drzewny produkowany z drew-
na świerkowego, suszony do wilgotności 15% 
+/-3%, czterostronnie strugany i klejony wzdłuż-
nie na mikrowczepy do długości 13 metrów. 
Elementy drewniane KVH stanowią idealny ma-
teriał między innymi do konstrukcji ścian, stro-
pów, belek do suchej zabudowy czy legarów 
pod deski podłogowe. Nazwa KVH jest znakiem 
zastrzeżonym dla produktów wytwarzanych 
przez niemieckie i austriackie koncerny, dzięki 
czemu kupując drewno KVH zyskujesz gwaran-
cję wysokiej jakości.

Drewno KVH

Drewno konstrukcyjne klejone BSH jest 
wszechstronnie stosowanym materiałem, ide-
alnym wszędzie tam, gdzie ważna jest nośność, 
stabilność kształtów oraz estetyka wykonania. 
Drewno BSH jest drewnem świerkowym, klejo-
nym warstwowo i wzdłużnie, powstałym wsku-
tek sklejenia od kilku do kilkunastu warstw lameli 
drewnianych. Lamele są sprawdzane i sorto-
wane pod kątem klasy wytrzymałości GL 24 
z normą DIN EN1480:2013. Oferowane drewno 
klejone BSH przeznaczone jest przede wszyst-
kim do zastosowań widocznych, gdyż produko-
wane jest w klasie wizualnej SI. W Komplex Mar-
ket drewno BSH oferowane jest w dwóch dłu-
gościach: 6 i 12 metrowych.

Drewno BSH

C24 Nsi

C24 Nsi

C24 Nsi

C24 Nsi

100 mm

100 mm

120 mm

140 mm

100 mm

200 mm

120 mm

140 mm

SZEROKOŚĆGRUBOŚĆ KLASA

C24 Nsi

C24 Nsi

C24 Nsi

C24 Nsi

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

100 mm

120 mm

140 mm

160 mm

C24 Nsi80 mm 140 mm

C24 Nsi80 mm 180 mm

SZEROKOŚĆGRUBOŚĆ KLASA

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIE

SZEROKOŚĆGRUBOŚĆ KLASA SZEROKOŚĆGRUBOŚĆ KLASA

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

80 mm

80 mm

80 mm

120 mm

140 mm

160 mm

200 mm

160 mm

200 mm

240 mm

DREWNO BSH DREWNO BSH

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

100 mm

120 mm

120 mm

140 mm

140 mm

140 mm

160 mm

200 mm

120 mm

240 mm

140 mm

200 mm

280 mm

160 mm

INNE PRZEKROJE NA ZAPYTANIESi100 mm 100 mm

DREWNO KVHDREWNO KVH
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