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Drewno kominkowe, ściółka, brykiet drzewny
http://poldrex.pl

Firma Poldrex jest liderem na Polskim rynku w sprzedaży drewna kominkowego i innych materiałów
opałowych. W ofercie firmy znajdują się rozpałki i drewno kominkowe (buk, dąb, brzoza, jesion, olcha), pellet
drewniany przeznaczony do nowoczesnych pieców opałowych czy boilerów, jak również brykiet będący coraz
lepszą alternatywą dla drewna oraz koksu.Nie należy zapominać o najlepszej obecnie dostępnej na rynku
ściółce trocinowej gwarantującej najwyższą jakość, objętość, i niespotykany w konkurencyjnych produktach
wysoki poziom odpylenia. Ściółki dla zwierząt filmy Poldrex są najbardziej odpowiednim rodzajem podłoża
dla zwierząt: koni, bydła, drobiu, zwierząt fretkowych oraz trzody chlewnej. Zapewnia im pełen komfort
psycho-fizyczny, pełną higienę (wysoka chłonność wilgoci) oraz chronią zwierzę przed zimnem
pozostawiając w pomieszczeniu takim jak stadnina przyjemny zapach drewna, redukując tym samym zapach
amoniaku. Trociny dla zwierząt są produkowane w wieku odmianach, tak aby każdy klient otrzymał produkt
dokładnie dopasowany do jego potrzeb i potrzeb hodowli lub stadniny jaką prowadzi.Brykiet drzewny firmy
jest dostarczany w postaci kostki, ośmiokątów lub walców. Jest to produkt całkowicie ekologiczny, przy
produkcji którego nie używane są dodatki chemiczne. Jako produkt alternatywny dla drewna opałowego i
koksu jest bezkonkurencyjny pod względem emisji zanieczyszczeń w trakcie spalania. Dodatkowo jego
wysoka wartość opałowa, niewielka ilość popiołu oraz wygoda i bezpieczeństwo przy podpalaniu sprawiają,
że coraz częściej jest wybierany jako główne źródło zasilania pieców, kominków i boilerów.Zarówno drewno
na opał jak również rozpałka jest sezonowane w celu uzyskania odpowiedniej wilgotności, a w razie potrzeby
dosuszane w suszarni.Dla wielbicieli ogrodu firma Poldrex posiada wspaniałe produkty, a najważniejszym z
nich są palisady ogrodowe. Ich długości są dostosowywane do zamówień klienta zawierających się w długości
od 100 do 350cm.
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