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WITAMY W ŚWIECIE 

Komplex Market to jeden z czołowych importe-
rów i dystrybutorów produktów drzewnych od 
ponad 10 lat zaopatrujący sklepy specjalistyczne, 
firmy budowlane, ekipy monterskie, jak i inwesty-
cje budowlane - komercyjne i prywatne na tere-
nie kraju i Unii Europejskiej. 
Jako bezpośredni importer gwarantuje najwyż-
szą jakość i powtarzalność oferowanych pro-
duktów. Bezpośrednia współpraca z najwię-
kszymi fabrykami zlokalizowanymi w różnych za-
kątkach świata jest gwarantem najniższych cen 
przy jednoczesnej wysokiej jakości produktów. 
Szereg przedstawicielstw renomowanych firm 
takich jak Thermory, SECA, Kronospan, Sihga, 
Remmers i innych świadczy o zaufaniu jakim 
cieszy się Komplex Market w branży drzewnej.

Komplex Market to także zespół profesjonalis-
tów i specjalistów posiadających rozległą wiedzę 
na temat oferowanych produktów, którzy zaw-
sze służą radą i pomocą.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:
<deski tarasowe drewniane i kompozytowe
< deski elewacyjne
<podbitkę drewnianą, panele saunowe 
<i boazeryjne
<deski podłogowe
<drewno konstrukcyjne lite 
<drewno konstrukcyjne klejone KVH i BSH
<płyty OSB i sklejkę
<płyty 3-warstwowe drewniane
<akcesoria i chemię do drewna
<i wiele więcej

P R E M I U M

DECK



Taras jest nieodłącznym elementem każdego 
domu. To swoiste przedłużenie strefy przydo-
mowej, która w okresie od wiosny do później je-
sieni pełni istotną rolę w życiu mieszkańców. 
Jest nie tylko miejscem spotkań z rodziną i przy-
jaciółmi, ale również idealną przestrzenią do re-
laksu i wyciszenia po dniu pełnym zgiełku i obo-
wiązków.

W Komplex Market znajdziecie Państwo sze-
roki wybór desek tarasowych wykonanych 
z drewna iglastego, egzotycznego, modyfiko-
wanego termicznie jak i kompozytu.
Kupując materiał w Komplex Market macie 
Państwo pewność otrzymania produktów naj-
wyższej jakości o odpowiednich parametrach 
technicznych i wysokim standardzie wykoń-
czenia.

DESKI TARASOWE

Świerk Modrzew 
europejski

Modrzew 
syberyjski

Bangkirai Thermory thermo
sosna skandynawska

Thermory thermo
jesion amerykański

Kompozyt
Mydeck

Kompozyt
Mydeck Premium

Kompozyt
Twinson



Drewno jest materiałem ponadczasowym, 
doskonale komponuje się zarówno z archite-
kturą tradycyjną jak i nowoczesną nadając bu-
dynkom niepowtarzalnego charakteru.
Stosując profile drewniane na elewacji możli-
wości wykończeń jest nieskończenie wiele – 
końcowy efekt zależy tylko od wyobraźni archi-
tektów i właścicieli budynków.
Komplex Market oferuje deski elewacyjne wy-
konane z różnych gatunków drewna, od igla-
stego po modyfikowane termicznie i kompo-
zyty. Profile występują w różnych kształtach 
i rozmiarach dzięki czemu każdy z pewnością 
znajdzie tu coś dla siebie.

DESKI ELEWACYJNE

Świerk Modrzew 
syberyjski

Thermory thermo
sosna skandynawska

Thermory thermo
sosna bezsęczna

Thermory thermo
jesion amerykański

Kompozyt



Podbitka drewniana dodaje szlachetności 
każdej budowli. Oferujemy podbitkę wykonaną 
z drewna świerkowego jak i modrzewia 
syberyjskiego o różnych profilach wykończenia.
Drewno nadaje przytulności każdej przestrzeni, 
dlatego z powodzeniem stosowane jest 
również we wnętrzach budynków nie tylko na 
podłogi ale i ściany czy sufity. Ze względu na 
różnorodność profili i możliwości wykończeń 
kolorystycznych przy zastosowaniu drewna we 
wnętrzu można całkowicie odmienić daną 
przestrzeń. 

Sporą popularnością cieszą się również domo-
we sauny. Sauna ma doskonałe właściwości re-
laksujące, oczyszczające i zdrowotne, coraz 
częściej doceniana jest przez prywatnych in-
westorów przez co przestaje być już jedynie 
atrybutem gabinetów SPA lecz przenosi się na 
grunt domowy.
Do stworzenia przytulności w saunach propo-
nujemy w szczególności Thermory thermo ma-
gnolię.

Świerk 

Thermory thermo
sosna skandynawska

Modrzew 
syberyjski

Thermory thermo
magnolia 

PROFILE 
SAUNOWE 
BOAZERIA

PODBITKI DREWNIANE



W naszej ofercie znajdziecie Państwo także po-
dłogi drewniane – lite/surowe jak i dwuwarstwo-
we/wykończone wykonane z drewna świerko-
wego, modrzewia, dębu oraz jesionu amery-
kańskiego Thermory, który z powodzeniem 
może być montowany w bezpośrednim konta-
kcie z wodą np. w łazienkach. Oferowane deski 
podłogowe występują w różnych grubościach 
i szerokościach.

PODŁOGI DREWNIANE

DESKI ELEWACYJNE
 I ŚCIENNE WYKOŃCZONE

Coraz większą popularnością cieszą się deski 
elewacyjne wewnętrzne i zewnętrzne w wersji 
postarzanej, lecz nieczęsto inwestorzy mają 
możliwość i chęć czekać na uzyskanie takiego 
efektu. By wyjść naprzeciw zapotrzebowaniom 
naszych klientów wprowadziliśmy 
do oferty szerokie deski ścienne 
malowane z kolekcji Thermory Drift. 
Deski wykonane są ze szczotkowa-
nego Thermory thermo świerku, 
dostępne w różnych kolorach
wykończenia.

Dąb bielonyDąb naturalnyThermory thermo
jesion amerykański

Thermory thermo
 jesion amerykański



Komplex Market jest bezpośrednim importe-
rem drewna konstrukcyjnego.
Oferujemy szeroki wybór drewna litego oraz 
klejonego przeznaczonego do budowy wszel-
kiego rodzaju konstrukcji i podkonstrukcji, 
pergol, wiat, zadaszeń, więźb dachowych etc.

Materiał ten jest certyfikowany oraz zgodny 
z normami Unii Europejskiej.

W ofercie:
<kantówki i deski heblowane
<drewno lite S4S
<drewno klejone KVH
<drewno klejone warstwowo BSH

W ofercie Komplex Market znajdziecie Państwo 
także płyty OSB, sklejkę oraz płyty warstwowe 
drewniane,

Płyta OSB jest materiałem drzewnym produ-
kowanym z wiórów płaskich i specjalnej wodo-
odpornej żywicy, przy zastosowaniu wysokiej 
temperatury i ciśnienia.
Płyta OSB ma szerokie zastosowanie w bu-
downictwie i meblarstwie.

Proponujemy także wysokiej klasy płyty wars-
twowe  drewniane  stosowane przede 
wszystkim w meblarstwie i budownictwie cha-
rakteryzujące się doskonałą wytrzymałością.

DREWNO
KONSTRUKCYJNE

PŁYTY
DREWNOPOCHODNE
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