
CATALOG DE BLATURI

Natura în casa ta



Despre noi

Din pasiune pentru lemn

Originar din Danemarca, grupul DLH este unul dintre 
cei mai mari furnizori de lemn și produse lemnoase din 
lume. De peste o sută de ani suntem un brand care se 
distinge la nivel global prin materialele distribuite, prin 
profesionalism, energia de care dăm dovadă, prin 
deschiderea și prin responsabilitatea oamenilor
care îl alcătuiesc. Ideile, competențele și curajul
lor au permis DLH să se dezvolte și să cucerească 
piețele internaționale cu succes, respectând în același 
timp constant standardele de mediu, drepturile
omului și responsabilitatea socială. La începutul celui 
de-al doilea său centenar, DLH continuă să atragă în 
echipa sa energie, pasiune, angajament și fascinație
 pentru lemn.

Responsabilitate
pentru natură

Lemnul reprezintă fundația pe care a luat naștere 
DLH. Prin urmare, compania acordă o atenție 
deosebită responsabilității pentru natură: gestionarea 
durabilă a pădurilor, protecția acestora și menținerea 
echilibrului în ecosisteme. Acest lucru este confirmat 
și prin deținerea a două dintre cele mai prestigioase 
certificate de gestionare a produselor din lemn: 
FSC®  și  PEFC.

Solicitați produse 
certificate FSC® din 
oferta noastră



Servicii profesionale,
Produse de cea mai înaltă calitate

DLH Poland a fost înființat în anul 1990. În timpul acestor
25 de ani de activitate a câștigat o poziție de lider 
printre furnizorii de lemn exotic de pe piața poloneză. 
Acest lucru s-a întâmplat datorită faptului că cele mai 
importante obiective ale activității sale sunt service-ul 
profesional și produsele de cea mai înaltă calitate. 
Astăzi, DLH Poland înseamnă o echipă de profesioniști 
- cu experiență și cu vaste cunoștințe despre lemn și 
despre produsele realizate din lemn. Înseamnă de 
asemenea o impresionantă rețea de vânzări în întreaga 
țară, facilitând astfel alegerea și achiziționarea unei 
game extrem de variate de produse. Nu în cele din urmă 
înseamnă o logistică eficientă, promptitudine și alegerea
modului cel mai convenabil de livrare către client.

Ofertă excelentă

Oferta DLH Poland cuprinde blaturi din lemn masiv, 
pardoseli din lemn, terase și placări de fațade, profile
lamelare, furnir natural, cherestea, plăci si placaje, 
panouri pentru construcții Megapan și panouri de 
placare SmartSide. Gama de bază este completată 
de jaluzele de interior din lemn, mozaicuri din lemn, 
mobilier, uși, panouri pentru gard, plăci din beton 
precum și grill-uri.
 



FI InSPIRAT

BLATURI DIn LEmn
FRUmUSEȚE nATURALĂ ȘI DURABILITATE

Blaturile din lemn masiv oferă încăperilor un caracter
cald, prietenos. Indiferent dacă sunt folosite în 
bucătărie, magazine, pub-uri, hoteluri  sau spa-uri, 
acestea subliniază unicitatea oricărui loc și creează
o atmosferă specială. Acest produs se adresează 
tuturor celor care apreciază un material natural de 
înaltă calitate și doresc rezistență și durabilitate.

mODERnISm 
ȘI ELEGAnȚĂ

Lemnul este un material natural cu un desen unic și 
culori minunate. În plus, acesta se combină bine cu alte 
materiale, permițându-vă să-l utilizați atât în 
interioare moderne și elegante cât și rustice. Clienții au
posibilitatea de a alege din mai multe tipuri de
lemn de diverse feluri și culori, astfel încât blatul
 va  completa  perfect  orice  decor.

 

BLAT DIN STEJAR



REZISTENȚĂ  și versatilitate 

Lemnul lamelar este un material excelent pentru 
construcția blaturilor. Procesul de laminare elimină 
tensiunile din lemn evitându-se astfel deformarea și 
fisurarea. Blaturile din lemn pot fi de asemenea foarte 
ușor de prelucrat și modelat. Permit de asemenea orice 
design pentru mobila de bucătărie, baruri, recepții sau 
scări. Blaturile lamelare din lemn sunt ușor de montat 
iar alegerea lor înseamnă de asemenea un preț atractiv.

TOT CE E MAI BUN  pentru blaturi

Utilizarea celor mai dense, durabile și stabile
specii de lemn pentru construcția blaturilor 
din oferta DLH face ca acestea să fie rezistente
la zgâriere, lovituri, umezeală și fluctuații ale 
temperaturii. Acest lucru este foarte important mai 
ales în cazul suprafețelor de lucru intens exploatate.

PUR ȘI SIMPLU  prietenos

Blatul din lemn este un produs ecologic, prietenos
pentru oameni și cald la atingere. Bine îngrijit și 
utilizat în mod corespunzător, ne va servi pentru mulți 
ani. Poate fi reînnoit de multe ori, prelungindu-i-se 
astfel durata de viață. Zgârieturile sau urmele de 
lovituri pot fi ușor eliminate prin șlefuirea și
 refinisare   suprafeței. 



Prezintă o stabilitate dimensională excepțională și este foarte
durabil. Este un lemn roșcat cu o strălucire aurie distinctă,
pe   care   timpul   îl   va  închide   la   culoare.

PEnTRU BĂI SAU ALTE LOCURI CU UmIDITATE RIDICATĂ 
ALEGEȚI BLATURILE DIn LEmn DE mERBAU.

DURITATE

Densitatea medie la o umiditate de 12% este 830 kg/m3

Blat AVAnGARD – construit din lamele îmbinate pe lungime
Blat LAmELĂ COnTInUĂ – construit din lamele neîmbinate pe lungime

STABILITATE



BLATURILE FRUmOASE DIn LEmn DE TEAK ADUC LA InTERIOR 
CULORILE SALE ORIGInALE.

Lemnul de Teak are o culoare maronie minunată și o fibră naturală 
expresivă. Este de remarcat faptul că, datorită conținutului ridicat de 
uleiuri, lemnul de Teak prezintă o rezistență naturală superioară la 
umezeală sau degradare biologică.

DURITATE

STABILITATE

Blat AVAnGARD – construit din lamele îmbinate pe lungime

Densitatea medie la o umiditate de 12% este 690 kg/m3



ACACIA (SALCÂm ASIATIC)
30 x 620 x 2420 mm
30 x 620 x 3020 mm

BLATURILE DIn LEmn DE ACACIA, DE CULOARE mAROnIE 
DESCHISĂ CU O TEnTĂ ÎnCHISĂ DISTInCTĂ, REPREZInTĂ O
IDEE EXCELEnTĂ PEnTRU BUCĂTĂRIILE mODERnE ȘI
 PRIETEnOASE

Lemnul de Acacia este foarte durabil și rezistent – este folosit, 
printre altele, la fabricarea mobilierului. Acest lucru îl face potrivit 
pentru fabricarea blaturilor masive.

Blat AVAnGARD – construit din lamele îmbinate pe lungime

DURITATE

STABILITATE

Densitatea medie la o umiditate de 12% este 600 kg/m3



HEVEA ESTE DEmn DE LUAT În COnSIDERARE DACĂ APRECIAȚI 
ACCESORIILE VESELE ȘI PLInE DE CULOARE CARE VOR AVEA 
Un ASPECT mAGnIFIC În COmBInAȚIE CU Un ASTFEL DE BLAT.

Cunoscut și sub denumirea de lemn de cauciuc, Hevea este o specie
cu lemnul de culoare deschisă, luminoasă și uniformă, cu o structură
regulată. Prezintă o stabilitate dimensională ridicată.

Blat AVAnGARD – construit din lamele îmbinate pe lungime

DURITATE

STABILITATE

Densitatea medie la o umiditate de 12% este 640 kg/m3



FIȚI InSPIRAȚI DE BOGĂȚIA DE CULORI ȘI DE FAnTEZIA
nATURII.

Lemnul de Palisandru se caracterizează printr-o largă varietate de 
culori și printr-o structură distinctă – adus în bucătărie o va face 
impresionantă. Lemnul este dens, stabil dimensional și foarte durabil.

PALISAnDRU
30 x 620 x 2420 mm
30 x 620 x 3020 mm

DURITATE

STABILITATE

Blat AVAnGARD – construit din lamele îmbinate pe lungime

Densitatea medie la o umiditate de 12% este 900 kg/m3



nUC AmERICAn
27 x 600/620 x 3000/3020  mm

Clasă A/B

Este un lemn ce provine din America de Nord, cu o coloristică maronie
foarte atractivă. Nucul American este foarte îndrăgit de tâmplari
datorită ușurinței cu care se prelucrează și a aspectului deosebit.

Un ASTFEL DE BLAT ELEGAnT POATE FI PUnCTUL DE PLECARE 
PEnTRU ÎnTREGUL DESIGn InTERIOR – POTEnȚIALUL nUCULUI 
ESTE FAnTASTIC.

Blat AVAnGARD – construit din lamele îmbinate pe lungime

Densitatea medie la o umiditate de 12% este 680 kg/m3

DURITATE

STABILITATE



STEJAR
19 x 600/620 x 3000/3020 mm

27 x 600/620 x 3000/3020/4200 mm  
40 x 600/620 x 3000/3020/4200 mm  

Calități disponibile A/B și B/C

BLATURILE DE STEJAR REPREZInTĂ GARAnȚIA CALITĂȚII 
ȘI ÎnCREDERII PEnTRU AnII CE VOR URmA. STEJARUL S-A 
AFIRmAT În TOATE SPAȚIILE DE LOCUIT ȘI CLĂDIRILE PUBLICE.

Este o specie versatilă, extrem de cunoscută și apreciată. Are un 
aspect natural sofisticat, luminos, cu nuanțe de verde și argintiu.

Blat AVAnGARD – construit din lamele îmbinate pe lungime

Densitatea medie la o umiditate de 12% este 650 kg/m3

DURITATE

STABILITATE



Lemnul de fag se distinge prin desenul caracteristic și culoarea 
roz-gălbuie specifică. Apreciat de mulți ani în fabricarea
mobilei datorită durității sale ridicate, lemnul oferă 
garanția durabilității și rezistenței mecanice ridicate.

BLATURILE DIn FAG LUmInEAZĂ ȘI ÎnSUFLEȚESC ImEDIAT
ORICE  ÎnCĂPERE.

Blat AVAnGARD – construit din lamele îmbinate pe lungime

Densitatea medie la o umiditate de 12% este 730 kg/m3

DURITATE

STABILITATE

FAG
19 x 600/620 x 3000/3020 mm

27 x 600/620 x 3000/3020/4200 mm  
40 x 600/620 x 3000/3020/4200 mm

Calități disponibile A/B și B/C



FRASIn
27 x 600/620 x 3000/3020 mm
40 x 600/620 x 3000/3020 mm

Calități disponibile A/B și B/C

LEmnUL DE FRASIn ARE Un ASPECT FOARTE InTERESAnT, 
ATÂT În VARIAnTĂ nATURALĂ, DE CULOARE DESCHISĂ, CÂT ȘI 
BĂIȚUIT.

Culoarea deschisă a acestui lemn nobil îl face pretabil la colorare cu 
uleiuri. Potrivit pentru orice stil de încăpere, lemnul de frasin este 
tare și durabil.

Densitatea medie la o umiditate de 12% este 720 kg/m3

Blat AVAnGARD – construit din lamele îmbinate pe lungime

DURITATE

STABILITATE



ACACIA ABURIT
27 x 600/620 x 3000/3020 mm

Parametrii tehnici superiori alături de culoarea interesantă fac 
din blaturile de acacia alegerea ideală pentru bucătării sau băi.

ACACIA ESTE CUnOSCUT CA FIInD Un LEmn FOARTE DUR, IAR 
PRIn PROCESUL DE ABURIRE SE OBȚInE nU nUmAI O STABILI-
TATE SUPERIOARĂ DAR ȘI O ELEGAnTĂ CULOARE mAROnIE.

Blat AVAnGARD – construit din lamele îmbinate pe lungime

Densitatea medie la o umiditate de 12% este 720 kg/m3

DURITATE 

STABILITATE



BAmBUS nATUR
27 x 620 x 2440 mm

Structura caracteristică a bambusului dau blaturilor desenul 
original. Blaturile din bambus sunt foarte stabile dimensional și 
durabile – se pretează atât pentru interioarele locuințelor cât și
pentru spații publice.

DESCOPERIȚI mISTICISmUL EXOTIC AL ORIEnTULUI 
ÎnDEPĂRTAT, LĂSAȚI-VĂ ÎnVĂLUIT DE GUSTUL ACESTUIA.

STABILITATE

DURITATE 

Densitatea medie la o umiditate de 12% este 650 kg/m3



BAmBUS CARAmEL
27 x 620 x 2440 mm

Culoarea de chihlimbar a bambusului a fost obținută și consolidată în 
acest caz printr-un tratament termic adecvat.

DACĂ APRECIAȚI mATERIALELE nATURALE, ECOLOGICE ȘI 
DORIȚI SĂ VĂ ÎnCOnJOARE În LOCUInȚA DVS., BLATURILE
DIn BAmBUS CARAmEL VĂ VOR ÎnDEPLInI VISUL.

Densitatea medie la o umiditate de 12% este 650 kg/m3

DURITATE

STABILITATE



nOILE PAnOURI mInERALO-ACRILICE ACREn® AU FOST CREATE UTILIZÂnD În TOTALITATE RĂȘInĂ ACRIlICĂ
ȘI AGEnȚI DE UmPLERE DE CEA mAI ÎnALTĂ CALITATE, COmBInÂnD CELE mAI BUnE CARACTERISTICI ALE
CELOR  DOUĂ  COmPOnEnTE.

Acestea pot fi utilizate pentru fabricarea blaturilor pentru bucătării, băi sau mese, birouri de recepție și baruri precum și 
chiuvete, căzi de baie și căzi de duș. Pot fi de asemenea folosite pentru producția unor materiale decorative extrem de 
impresionante. Suprafața acestor plăci, deși se aseamănă cu piatra șlefuită, este caldă la atingere. Materialul compozit 
mineralo-acrilic neporos este rezistent la temperaturi ridicate de până la 210° C. Datorită suprafeței rezistente la pete, 
nu își schimbă culoarea și este de asemenea rezistent la acțiunea substanțelor chimice. Lipsa porilor previne proliferarea 
germenilor, inhibă dezvoltarea bacteriilor și a ciupercilor, oferind o suprafață sterilă, garantată igienic prin Atestatul PZH.

Dimensiuni:
12 x 760 x 3660 mm



CREAm DRIZZLE

BLACKSnOw DUST

mOUSSy PEPPER

GOLDEn PEPPER

wHITE PEPPER

ICE

mILK

ULTRA wHITE

BUTTER BLACK PEPPER
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