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Tartak MABOR - To tartak a także hurtownia tarcicy suchej i forniru połączony w jedną spółkę.Wychodząc
na przeciw rosnącym wymaganiom zakładów stolarskich oraz ich zleceniodawców podnieśliśmy wymogi
jakościowe w taki sposób by tarcica i fornir, które posiada w ofercie nasza hurtownia tarcicy suchej,
umożliwiały najlepszą produkcję stolarską. Tartak przykłada wiele starań do czynności suszenia, żeby
sprzedawana tarcica i fornir nie przekraczały wilgocią oczekiwanych 8%.Poza handlem i produkcją takimi
materiałami jak tarcica sucha z gatunków krajowych (jesion, dąb, buk, olcha, brzoza, sosna i inne) oraz fornir
naturalna, nasz tartak oferuje dodatkowo taki asortyment jak tarcica egzotyczna (mahonie, meranti, merbau i
inne), fryzy i ramiaki drzwiowe.Hurtownia tarcicy nastawiona jest na sprzedaż asortymentów drzewnych do
fabryk i firm stolarskich. Jednak tartak ma także propozycję ukierunkowaną do prywatnego klienta. Są nimi
takie wyroby jak więźba, drewno budowlane, deski tarasowe, legary tarasowe, konstrukcje drewniane, deski
podłogowe lite.Szczególną uwagę zwracamy na coraz bardziej popularne deski tarasowe. Deska tarasowa
ryflowana z sosny i modrzewia jest wybierana przez tych z państwa chcących stworzenia ładnego, a
jednocześnie przyjaznego tarasu, który dodatkowo będzie zdobiącym wykończeniem domu i ogrodu, przy
zachowaniu dobrej ceny.Tarcica sucha krajowa i tarcica egzotyczna, fornir i okleina a także deski tarasowe i
więźba dachowa to przodujące gałęzie naszej oferty. Dążymy do tego aby nasz tartak i hurtownia tarcicy
suchej stały się dla klientów zadowalające zarówno ofertą, obsługą, jakością i ceną.
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