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Stylowe Podłogi drewniane
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Tradycja u źródła
Historia firmy Maderas sięga ponad 30 lat wstecz. To w latach ’80 stawialiśmy 
pierwsze kroki jako wykonawcy podłóg drewnianych. Bardzo szybko 
zrozumieliśmy, że jedynie pełna kontrola nad procesem produkcyjnym 
i obróbką drewna gwarantuje oczekiwany efekt końcowy oraz pozwala 
wychodzić naprzeciw oczekiwaniom inwestorów. Ta świadomość była 
motorem napędowym dalszego rozwoju: rozwoju, który zaowocował w pełni 
proefsjonalną linią produkcyjną oraz ponad 60 wzorami podłóg ujętymi w 7 
kolekcjach. 



Podłoga drewniana jest jedyna w swoim rodzaju, ponieważ wykonana jest z żywego 
materiału zaprojektowanego przez naturę. Każde drzewo wyrasta z maleńkiego 
ziarenka, a pogoda, pory roku, temperatura oraz gleba nadają mu szczególny 
charakter oraz wpływają na jego kolor i strukturę. Przywiązujemy wielką wagę do 
odpowiedniego doboru tego szlachetnego materiału i jego starannej obróbki. 

Od sadzonki aż po podłogę
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Dom - nasze królestwo
Urządzanie domU nie sprowadza się do zestawiania ze sobą pięknych przedmiotów; to stwarzanie 
atmosfery, która będzie codziennym źródłem energii i inspiracji. Aranżacja wnętrz, w których 
przebywamy, wpływa na światopogląd i jest procesem wykraczającym daleko poza wybór mebli 
czy kolorów ścian. Elementem, który nadaje ton całemu wnętrzu jest podłoga, a jej wyboru nigdy 
nie powinniśmy lekceważyć. Koniec końców stawką jest miejsce, które stanie się naszym domem i 
tylko to, co najlepsze, powinno nas zadowalać.

Tak doskonały efekT uzyskany został 
dzięki wykwalifikowanej kadrze stolarzy, 
nowoczesnemu parkowi maszyn oraz, co 
najważniejsze, dbałości o każdy etap produkcji 
przy pełnej kontroli warunków obróbki drewna.

oferUjemy ponad 60 
bazowych wzorów podłóg 
oraz praktycznie nieskończoną 
możliwość personalizacji 
zamówienia. Wszystkie 
produkowane przez nas 
elementy wykończeniowe: 
schody, blaty, drzwi i listwy 
są spójne z realizowanymi 
podłogami MADERAS.

ProPonUjemy Podłogi wykonane z 
najszlachetniejszego surowca, jakim jest drewno. 
Pasja, precyzja i potrzeba doskonalenia produkcji 
zaowocowała powstaniem dopracowanej w 

każdym szczególe linii podłóg, o których wyjątkowej wartości stanowią ich właściwości użytkowe i 
walory estetyczne. 



Odcienie wyrafinowania
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Loft InvIsIble
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Loft InvIsIble



Niech nastanie światłość
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CLasiCo Playa ParaIso
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Lingea IllumInatIo



         Naturalnie doskonałe
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moderna el medan
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Hand made CoLLeCtion



Dyskretny bohater 
pierwszego planu
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smoked lava
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ameriCano mazatec
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W tajnej służbie 
niezawodności
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Hand made CoLLeCtion
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Wszystkie odcienie szarości

ameriCano nazca
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ameriCano nazca
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Podłoga do zadań 
specjalnych

Podłoga odgrywa isToTną rolę w tworzeniu koncepcji 
aranżacji przestrzeni publicznych. Dobierając podłogę do tego 
typu wnętrz, profesjonaliści muszą zachować równowagę między 
wzornictwem, funkcjonalnością i jakością. Takie podłogi muszą 
spełniać dużo wyższe wymagania niż produkty mieszkaniowe: 
liczy się łatwość czyszczenia, dbałość o środowisko i odporność 
na warunki uzależnione od pór roku. Nie do przecenienia jest 
obsługa posprzedażowa, dostępność akcesoriów, zgodność ze 
standardami oraz posiadane certyfikaty. Wymiana podłóg w 
takich obiektach wiąże się z poważnymi zakłóceniami w ich 
funkcjonowaniu, toteż zastosowane rozwiązanie musi być jak 
najtrwalsze i niekłopotliwe w utrzymaniu. 
Jesteśmy dumni z tego, że nasze podłogi spełniają te warunki.

CLasiCo la caldera
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komPleksowa PrzebUdowa budynku Biblioteki 
Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy 
diametralnie zmieniła oblicze siedziby tej 
instytucji. Zmodernizowany gmach wita 
czytelników obszernym dziedzińcem o szklanym 
zadaszeniu - niegdyś będącym oficyną kamienicy. 
Dziedziniec pełni zarazem funkcję recepcji oraz 
obszaru rekreacji i kameralnych spotkań (nie 
tylko z książką) w cieniu największej w Polsce 
„żywej zielonej ściany”, a z niego różne trakty 
wiodą do czytelni na trzech poziomach. 
W tak wymagających i skazanych na intensywną 
eksplatację realiach na podłogach zagościła 
nasza lita deska dębowa w klasie rustykalnej.
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Rozmiar deski podłogowej oraz sposób, w 
jaki wpisuje się w proporcje aranżowanych 
pomieszczeń ma ogromny wpływ na 
finalny odbiór wnętrza. 
Długie i szerokie deski podłogowe 
wspaniale  zwieńczą duże przestrzenie, 
dobitnie podkreślając ich okazałość. 
Węższe, standardowe deski stworzą 
wrażenie przytulności i doskonale odnajdą 

się w kameralnych mieszkaniach. 
Poszczególnych rozwiązań nie dzielimy 
na lepsze i gorsze: istotne jest natomiast 
ich trafny dobór i możliwość wcielenia w 
życie. Z tego względu podłogi naszej 
produkcji są „szyte na miarę”, a 
zakres dostęopnych rozwiązań jest 
niemalże  niewyczerpany. 

deSign

wymiary naSzych deSek [mm]

Wykończenie powierzchni

Na wygląd podłogi wpływ ma nie tylko gatunek drewna - to także kwestia 
klasy, sposobu obróbki oraz wykończenia deski. Poniżej prezentacja 
podstawowych parametrów determinujących finalny kształt podłogi.

Klasa natur

Strukturyzowanie

Wytrawianie

Klasa rustic

Postarzanie

Przecieranie

Klasa country

Fazowanie

Wyrównana barwa i struktura drewna, 
dopuszczalne sporadycznie sęki, 
niedopuszczalny biel. Podłoga z tej selekcji 
sprawia wrażenie bardzo naturalnej, 
widoczne są niewielkie różnice pomiędzy 
poszczególnymi deskami, tworzącymi 
harmonijną całość.

Proces głębokiego szczotkowania 
służy wydobyciu naturalnego rysunku i 
ziarnistości drewna. Podczas takiej obróbki 
nadaje się podłodze nowego wymiaru, 
podkreśla fakturę i naturalne piękno desek. 

Wytrawianie naturalnymi, ekologicznymi 
substancjami, które nadają drewnu 
pożądany wygląd. Wytrawy wnikają w 
drewno głębiej od barwników, mniej blakną 
i podkreślają rysunek drewna. 

Zróżnicowana barwa i struktura drewna, 
dowolny układ słoi, dopuszczalne sęki, 
możliwa biel wtórna oraz sęki spękane bez 
ubytków. Selekcja ta doskonale wpisuje się 
we wnętrza rustykalne oraz przełamuje 
minimalistyczne aranżacje, stanowiąc 
wyrazisty element wnętrza.

Postarzanie powierzchni drewna jest 
jego celowym podniszczeniem. Obróbka 
taka polega na obijaniu, szlifowaniu, 
heblowaniu, a nawet skrobaniu. Proces 
gwarantuje toporny, wiekowy wygląd oraz 
bogactwo znaków szczególnych.

Ten innowacyjny proces obróbki owocuje 
dwubarwną powierzchnią podłogi. Dzięki 
dwustopniowej pigmentacji i precyzyjnemu 
szczotkowaniu, usłojenie wyraźnie wybija 
się z tła deski. 

Deski o bardzo zróżnicowanej barwie i 
strukturze drewna, dowolnym układzie słoi. 
Występują sęki zdrowe zrośnięte do 50 mm 
oraz sęki czarne, dopuszczalna biel, sęki 
spękane bez ubytków oraz przebarwienia, a 
różnica w kolorystyce pojedynczych desek 
jest widoczna gołym okiem.

Fazowanie polega na niewielkim ścięciu 
krawędzi deski, co uwydatnia jej kształt 
oraz maskuje ewentualne efekty „pracy” 
drewna. 
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technologia

dąb PoTrzebUje seTek laT, nim 
osiągnie rozmiar, który umożliwi 
jego ścięcie i obróbkę. Obecne 
tendencje konsumpcyjne nie 
dopuszczają tak długich okresów 
oczekiwania, co stawia nas w obliczu  
rezygnacji z wykorzystania najbardziej 
pożądanych, szlachetnych gatunków 
drewna. Z tego względu dążymy do 
eliminacji tradycyjnej rozrzutności 
związanej z produkcją podłóg litych z 
wolno rosnących gatunków drewna, 
rekomendując naszym klientom o 
wiele bardziej zaawansowany produkt: 
podłogę warstwową.
jedyna Taka deska warsTwowa.
Jako surowiec naturalny, drewno jest 

podatne na odkształcenia powodowane 
zmianami temperatury i wilgotności 
powietrza, tzn. przy dużej wilgotności 
pęcznieje, a przy niższej dochodzi do 
jego kurczenia. Opracowana przez 
nas trójwarstwowa konstrukcja deski 
minimalizuje te zjawiska. Zapewnia ona 
równowagę pomiędzy poszczególnymi 
warstwami i sprawia, że podłoga 
jest stabilna w każdych warunkach i 
doskonale nadaje się do eksploatacji na 
ogrzewaniu podłogowym. Krzyżowe 
ułożenie trzech warstw drewna 
względem siebie umożliwia naturalną 

jego pracę przy zmianach wilgotności 
i temperatury, a jednocześnie znosi 
naprężenia i ogranicza powstawanie 
nieestetycznych szczelin na jego 
powierzchni.
a jeśli jednak Podłoga liTa...Podłoga 
lita jest esencją elegancji i klasyki. To 
podłoga wykonana z jednego elementu 
drewna i w naturalny sposób oddaje 
jego charakter. Jest jednakże o wiele 
bardziej podatna i wrażliwa na zmiany 
mikroklimatyczne zachodzące w 
pomieszczeniu, niż podłoga warstwowa. 
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naSze kolekcje

AmericAno
przygoda drewnem napisana

Odważna, pełna werwy kolekcja. Jej 
motywem przewodnim są intensywne, 
zróżnicowane, silnie kryjące kolory: od 
czerwieni, poprzez odcienie brązu, aż po 
szarości. Podłogi z tej kolekcji prezentują 
się najkorzystniej w klasie country.

Podłogi z kolekcji CLASICO to 
podstawowy zestaw podłóg szlifowanych, 
zaprezentowanych w naturalnych – 
klasycznych – wybarwieniach. Przygotowana 
z myślą o klientach, którzy poszukują 
podłogi naturalnej, tradycyjnej – klasyki w 
najlepszym wydaniu.

Podłogi z kolekcji ANTIQUO są pełne 
wyrazu i charakteru: ich rysunek został 
uzyskany dzięki procesowi wytrawiania 
drewna oraz jego głębokiej strukturyzacji.

Kolekcja łacińska jest dojrzałą kwintesencją 
smaku, łączącą wielowymiarowość rysunku 
i struktury drewna jesionowego z jego 
szlachetnymi i naturalnymi wybarwieniami. 
Delikatne i aksamitne w szlifie, bogate w 
kolorystyce.

cheyenne como de mana

como atraversado attonItus

chInook el rosarIo

como del ballo charIsmatIcIs

zaParo la fuente nueva

la vIca magnIfIcus

mazatec los sIlos

las fuentes maturus

maPuches valle grande

PIedra hIncada selIgI

lenca la hIdalga

Playa de fanabe vIvendo

totanca Playa ParaIso

lIano azul molarIs

nazca la caldera

el InfIerno gallIco      

choco gara chIco

cruz grande decorem

Pueblo la camella

el toscal IllumInatIo

ANTIQUO
ponadczasowe piękno

clasico
dyskretny urok klasyki

Lingea
przepych barwnego czarodzieja
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LOFT
kreatywność przełamuje schematy

U źródła kolekcji LOFT leży 
bezkopromisowe poszukiwanie nowych 
środków wyrazu. Powierzchnia podłogi, 
poddana przecieraniu i dwufazowemu 
wybarwieniu, zaskakuje nietuzinkowym 
wyglądem, doskonale wpisując się w 
odważne, nowatorskie projekty.

Pozyskiwane w wyniku rozłamu masywnego kawałka drewna łupki, poprawiają 
akustykę wnętrz oraz izolują ściany nie powstrzymując ich oddychania. Rustykalne i 
na wskroś nowatorskie zarazem, prezentują się naturalnie i malowniczo: na większych 
powierzchniach wnoszą niezrównaną fakturę, na mniejszych: wybrzmiewają aż po 
ostatnią chropowatość.

Podłogi z kolekcji MODERNA zostały 
poddane głębokiej strukturyzacji i 
starannemu szlifowaniu, co nadaje im 
łagodny, acz pełen charakteru sznyt. 
Zastosowany do wykończenia olejowosk 
efektownie podkreśla i trwale zabezpiecza 
powierzchnię drewna. 

IndustrIal

costa del sIlencIo

raw

el medan

factory

la marfea

staInless

la medIda los abrIgos los crIstIanos

coPPer

las galletas

concrete

la cuesta

warehouse

faro de abona

rusty

la mareta

moderna
miejskie oblicze klasyki

perago
kolekcja łupków drewnianych

Kolekcja stworzona dla tych, którzy od wymarzonej podłogi oczekują okazałości w 
przystępnej cenie. Efektowne deski podłogowe o szerokości 17 cm i niezawodnej, 
warstwowej konstrukcji; gruba warstwa użytkowa wykonana ze szlachetnego drewna, 
umożliwiająca wielokrotną renowację podłogi; wachlarz dziesięciu ponadczasowych, 
zróżnicowanych kolorów... Jedno z tych małych arcydzieł natury, które są źródłem 
codziennego zachwytu i komfortu. 

Economy
   line
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