
WITAMY W TARTAK KULA WITAMY W TARTAK KULA 

Czy Wiesz, Czy Wiesz, żże Tartak e Tartak 
Kula to firma Kula to firma 
rodzinna zarodzinna załłoożżona w ona w 
1870 roku, 1870 roku, 
prowadzona obecnie prowadzona obecnie 
przez czwarte przez czwarte 
pokolenie pokolenie 
specjalizujspecjalizująąca sica sięę nie nie 
tylko w produkcji tylko w produkcji 
wiwięźęźb dachowych. b dachowych. 



Co polecamy ??? Co polecamy ??? 
DESKDESKĘĘ TARASOWTARASOWĄĄ PosiadajPosiadająąca charakterystyczne ca charakterystyczne 
wywyżłżłobienia. Idealnie nadaje siobienia. Idealnie nadaje sięę na wykona wykońńczenie czenie 
podpodłłoożża na twoim tarasie. Tym samym pea na twoim tarasie. Tym samym pełłni funkcjni funkcjęę
praktycznpraktycznąą jak rjak róówniewnieżż wizualnwizualnąą. Drewno jako . Drewno jako 
naturalny surowiec nadaje poczucie ciepnaturalny surowiec nadaje poczucie ciepłła na twoim a na twoim 
tarasie. tarasie. 



Efekt Efekt –– zobaczcie sami zobaczcie sami ……



OTOCZAK OTOCZAK –– IMITACJA BALAIMITACJA BALA
Deska elewacyjna otoczak swoim wyglDeska elewacyjna otoczak swoim wygląądem      dem      
i strukturi strukturąą nawinawiąązuje do elewacji z zuje do elewacji z balabala. . 
Wykonana jest ze specjalnie Wykonana jest ze specjalnie 
selekcjonowanego, suszonego drewna selekcjonowanego, suszonego drewna 
sosnowego, sosnowego, łąłączona na piczona na pióóroro--wpust. Mowpust. Możże bye byćć
stosowana jako elewacja zewnstosowana jako elewacja zewnęętrzna oraz jako trzna oraz jako 
wykowykońńczenie czenie śścian wewncian wewnęętrznych. trznych. 



Altanka naszego klienta Altanka naszego klienta ––
marzeniemarzenie……

spespełłnia doskonale rolnia doskonale rolęę
izolacji akustycznej (wycisza izolacji akustycznej (wycisza 
ddźźwiwięęki) ki) 
doskonadoskonałła izolacja a izolacja 
termicznatermiczna--dziadziałła niczym a niczym 
termotermo--izolator (ociepla izolator (ociepla 
wnwnęętrze) trze) 
obrabiana na sucho obrabiana na sucho –– brak brak 
wystajwystająących drzazg cych drzazg 
idealny efekt wizualnyidealny efekt wizualny-- to to 
jeden z najstarszych i jeden z najstarszych i 
sprawdzonych sposobsprawdzonych sposobóów na w na 
elewacjelewacjęę



PODBITKAPODBITKA
Nasza podbitka to jeden z podstawowych Nasza podbitka to jeden z podstawowych 
rozwirozwiąązazańń zabezpieczenia okapu na zewnzabezpieczenia okapu na zewnąątrz trz 
budynku budynku 
jeden z najstarszych i sprawdzonych sposobjeden z najstarszych i sprawdzonych sposobóów w 
zabezpieczenia zabezpieczenia śścian wewncian wewnęętrznych, elewacji trznych, elewacji 
zewnzewnęętrznych i okaptrznych i okapóów. w. 
to takto takżże jedyna alternatywa dla sztucznych e jedyna alternatywa dla sztucznych 
produktproduktóów, oraz ciekawa propozycja aranw, oraz ciekawa propozycja aranżżacji acji 
wnwnęętrz trz 
niski wspniski wspóółłczynnik przewodzenia ciepczynnik przewodzenia ciepłła drewna, a drewna, 
dziadziałła niczym termo izolator, dzia niczym termo izolator, dzięęki czemu ki czemu 
zaoszczzaoszczęędzimy na zudzimy na zużżyciu energii. yciu energii. 



PrzykPrzykłładowe aranadowe aranżżacjeacje……



TARTAK KULA TARTAK KULA 

Zaprasza PaZaprasza Pańństwa serdecznie stwa serdecznie 

Od poniedziaOd poniedziałłku do piku do piąątku od 7tku od 7--1616
Soboty 7Soboty 7--1212
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