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Dąb Classic Bielony

FertigDeska Luxury
FertigDeska Luxury to prawdziwa „królowa” wśród naszych desek. Zaprojektowana z myślą o osobach
szczególnie ceniących luksus i niepowtarzalną estetykę. Wyjątkowo długa i wykonana z najwyższej jakości
wyselekcjonowanych desek dębowych, stanowi kwintesencję elegancji. Jest szlachetna i unikatowa, a zarazem

Dąb Elegance Bielony

funkcjonalna.
gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1800x180x15 mm
wykończenia: lakierowana, fazowana czterostronnie

Ponadprzeciętną wytrzymałość oraz możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym deska ta zawdzięcza
warstwowej konstrukcji. Może ona także zostać poddana procesowi szczotkowania oraz czterostonnego
produkt rekomendowany
do k onkursu

fazowania, co dodatkowo eksponuje ponad dwumetrowe elementy.
Design i funkcjonalność tej podłogi doceniło jury konkursu Innovation@Domotex 2015 na targach w Hannoverze,
podczas którego została wyróżniona za design i funkcjonalność. FertigDeska Luxury zyskała także uznanie
Instytutu Wzornictwa Przemysłowego i znalazła się w gronie produktów rekomendowanych do plebiscytu
Dobry Wzór 2015.
Dostępna w wymiarach: grubość: 15 mm, szerokość: 180—200 mm, długość: 1500—2200 mm.

Dąb Elegance Bielony
Ta podłoga urzeka niemal jednolitą barwą, z niewielkimi różnicami
kolorystycznymi.

Jest

ona

wyraźnie

bielona,

więc

szczególnie

dobrze prezentować się będzie w przestronnych, reprezentacyjnych
wnętrzach. Połączona z prostymi dodatkami doda pomieszczeniom
klasy i naturalnej elegancji.
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Dąb Classic

Dąb Elegance

Dąb Country

gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 2200x200x15 mm
wykończenia: lakierowana, fazowana czterostronnie

gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 2200x200x15 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie

Dąb Elegance

Dąb Country

Niemal symetryczny rysunek drewna oraz równoległy układ słojów
wydobywają naturalne piękno dębu, które dodatkowo podkreśla duża
powierzchnia pojedynczych desek. Podłoga doskonale sprawdzi się
w klasycznych wnętrzach podmiejskich rezydencji. Warto ją połączyć
z odcieniami głębokiego brązu, które wyeksponują naturalny charakter
szlachetnego drewna.

Deska ta stanowi kwintesencję naturalnych walorów drewna
dębowego. Zróżnicowana kolorystyka, biel oraz sęki czynią z niej wręcz
intuicyjne uzupełnienie wnętrz rustykalnych. Zróżnicowanie barw
i wzorów sprawia, że podłoga ta sprawdzi się także w nowoczesnych
apartamentach.

9

Wykonana ze starannie wyselekcjonowanych dębowych desek, wyróżnia się niestandardową długością i ponadprzeciętną funkcjonalnością. Wyjątkową
wytrzymałość oraz możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym deska ta zawdzięcza warstwowej konstrukcji.
Dostępna w wymiarach: grubość: 15 mm, szerokość: 260 lub 290 mm, długość: 2000–2500 mm

Ta wyjątkowa deska, która eksponuje ponadczasowe piękno drewna
dębu, to doskonała propozycja dla wszystkich miłośników stylu eko.
Widoczne na jej powierzchni duże sęki, dowolny układ włókien i różnice
kolorystyczne idealnie podkreślą klimat wnętrz odrestaurowanych
kamienic. Deska ta, zastosowana w aranżacjach hygge, doda im
niepowtarzalnej przytulności.

ŚĆ

o miłośnikach wnętrz urządzonych zgodnie ze światowymi trendami, którzy jednocześnie cenią sobie naturalny design i najwyższą jakość.

Dąb Classic

O
W
O

FertigDeska Luxury Maxi to królowa naszych desek w zupełnie nowej odsłonie. Jeszcze dłuższa i jeszcze bardziej luksusowa, powstała z myślą

gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 2500x290x15 mm
wykończenia: olejowoskowana, fazowana czterostronnie

N

FertigDeska Luxury Maxi
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Dąb Color Luna

Niepowtarzalna deska, której jasna barwa inspirowana rajskim klimatem
włoskich plaż idealnie skomponuje się z aranżacjami skandynawskimi.
Wyjątkowo duża powierzchnia pojedynczych elementów podłogi
doskonale rozświetli niewielkie pomieszczenia, a połączona z subtelną
kolorystyką stylu marynistycznego, doda wnętrzom świeżości
i niepowtarzalnego klimatu.

Ta unikalna podłoga stanowi harmonijne uzupełnienie aranżacji
w stylu loft, które chcemy wyraźnie ocieplić. Jej wyjątkowa barwa
inspirowana księżycową poświatą odbijającą się w krystalicznych
wodach alpejskiego Lago di Como podkreśli niesztampowy charakter
wnętrz awangardowych. Wyjątkowo duża powierzchnia pojedynczych
elementów podłogi czyni z tej deski świetną propozycję do rustykalnych
wnętrz podmiejskich rezydencji.

ŚĆ

O
W
O

O
W
O

N

Dąb Color Bianco

ŚĆ

gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 2500x290x15 mm
wykończenia: olejowoskowana, fazowana czterostronnie

N

gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 2500x290x15 mm
wykończenia: olejowoskowana, fazowana czterostronnie
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Możliwości ułożenia najnowszej serii
FertigDeska Design Experience:

FertigDeska
Design Experience
gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 600x120x15 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie

FertigDeska Design Experience to dedykowana architektom linia desek przyciętych do długości
590 lub 600 mm. Ujednolicony wymiar poszczególnych elementów podłogi oraz prawe i lewe
pióro uwalniają kreatywność designerów i dekoratorów wnętrz, umożliwiając tworzenie dowolnych
wzorów, jak np. jodła klasyczna, kwadraty czy drabinka. Taki montaż gwarantuje niepowtarzalny
efekt, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie.
Niepowtarzalny design i niestandardowe rozwiązania technologiczne tej podłogi doceniło jury
ogólnopolskiego konkursu Inspiracje 2018, przyznając jej wyróżnienie w kategorii „Podłogi”.

Design Experience Color Oro
Delikatna, złocista barwa tej deski to odzwierciedlenie mieniących się
w słońcu i subtelnie wynurzających się z morza skał i jaskiń włoskiej wyspy
Capri. Jej niemal jednolity odcień sprawia, że podłoga ta szczególnie
przypadnie do gustu miłośnikom subtelnych aranżacji w stylu angielskim
czy francuskim. Dobrze skomponuje się też z wnętrzami toskańskimi.
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gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 600x120x15 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie

gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 600x120x15 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie

Design Experience Color Luna

Design Experience Color Vulcano

Odcienie tej deski kojarzą się z poświatą księżycową odbijającą

Kolory ziemi i szarości charakteryzujące tę podłogę przywodzą na

się w krystalicznych wodach alpejskiego Lago di Como. Barwę

myśl żyzne ziemie wokół Wezuwiusza. Dowolny układ włókien

podłogi urozmaica występująca miejscami biel, a charakteru całości

i widoczne sęki dodają jej stylu, podkreślając jej naturalne walory. Deska

dodają delikatne sęki. Deska ta świetnie sprawdzi się w niewielkich

ta będzie harmonijnym uzupełnieniem aranżacji w stylu kolonialnym,

pomieszczeniach, którym doda przestronności i niebagatelnego

a zastosowana we wnętrzach industrialnych doda im lekkości i elegancji.

designu. Będzie też ciekawym uzupełnieniem wnętrz w stylu boho.
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elegancję. Jej ciepła, naturalna barwa świetnie skomponuje się
z egzotycznymi, roślinnymi dodatkami, którym doda szyku i elegancji.
Połączona ze szkłem, starą cegłą czy industrialną stalą stworzy wnętrze,
obok którego nikt nie przejdzie obojętnie.
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To podłoga, która łączy w sobie ponadczasową klasykę i nowoczesną
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Design Experience Maxi Dąb Elegance

N
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gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 750x150x14 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie
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gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 750x150x14 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie

gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 750x150x14 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie

Design Experience Maxi Dąb Color Alabastro

Unikalna podłoga zaprojektowana z myślą o tych, którzy cenią sobie

Deska, która swój niepowtarzalny charakter zawdzięcza wyjątkowej

kreatywne rozwiązania aranżacyjne. Jej ciepła, kremowa barwa

barwie inspirowanej odcieniem naturalnego, surowego dębu. Idealnie

przywodząca na myśl słoneczne krajobrazy Italii sprawia, że podłoga

sprawdzi się w przytulnych aranżacjach w stylu industrialnym.

ta stanowi intuicyjne uzupełnienie wnętrz marynistycznych. Doskonale

Zestawiona z odważnymi kolorami i wzorzystymi tkaninami stanowić

będzie się również prezentować w pomieszczeniach, w których

będzie

dominują odcienie szarości czy klasyczna biel.

z filozofią hygge.

wnętrz

aranżowanych

zgodnie

ŚĆ

uzupełnienie

ŚĆ

O
W
O

doskonałe

N

O
W
O

N

Design Experience Maxi Dąb Color Avorio
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Color Inspiration to kolekcja dębowych, gotowych podłóg dwuwarstwowych w barwach inspirowanych
krajobrazami Italii – zielonymi winnicami upalnej Kalabrii, toskańskimi gajami oliwnymi czy piaszczystymi plażami
Sardynii. Produkty z tej serii są barwione naturalnym olejowoskiem oraz uszlachetnione w procesie szczotkowania.
Nowoczesny design i dynamikę zawdzięczają fazowaniu, które optycznie podkreśla każdy element podłogi.

Dąb Color
Bianco

Dąb Color
Avorio

Dąb Color
Alabastro

Dąb Color
Oro

Dąb Color
Rosolare

Dąb Color
Luna

Dąb Color
Vulcano

Dąb Color
Nero

Paleta barw Color Inspiration jest dostępna dla następujących produktów Jawor-Parkiet:

w klasach sortowania Elegance i Classic, szczegóły w autoryzowanych salonach.
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gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie

gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie

Dąb Color Bianco

Dąb Color Avorio

Wyjątkowa podłoga inspirowana rajskimi krajobrazami skąpanych w

Ta delikatnie bielona deska cechuje się zróżnicowaną kolorystyką

słońcu włoskich plaż. Subtelny odcień bieli sprawi, że deska ta świetnie

poszczególnych klepek. Kremowo-białe wybarwienie rozjaśni ciemne

sprawdzi się w mniejszych pomieszczeniach. Doskonale będzie się

pomieszczenia.

również prezentować połączona ze stylistyką skandynawską czy

modernistycznych i klasycznych wnętrz.

angielską, a także z delikatną, pastelową kolorystyką.

Stanowić

będzie

także

harmonijne

dopełnienie
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PODŁOGA DOSTĘPNA

TEŻ W WERSJI LAKIEROWANEJ

gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie

gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie

Dąb Color Alabastro

Dąb Color Oro

Wyjątkowa barwa tej deski, inspirowana jasnymi, skalistymi krajobrazami

Eteryczne piękno i delikatna, złocista barwa tej deski budzą skojarzenia

brzegów archipelagu wysp Temiti sprawia, że podłoga ta doskonale

z bajecznymi kamieniczkami Piazza Umberto. Ciepły i subtelny odcień

sprawdzi się we wnętrzach, w których dominuje klasyczna biel. Świetnie

podłogi sprawi, że będzie ona harmonijnym uzupełnieniem wnętrz

będzie się też prezentować w modernistycznych aranżacjach, którym

marynistycznych. Połączona z oryginalnymi dodatkami każde wnętrze

doda lekkości i przytulności.

uczyni klimatycznym i przytulnym.
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gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie

gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie

Dąb Color Rosolare

Dąb Color Luna

Wyjątkowo elegancka deska inspirowana toskańskimi gajami oliwnymi.

Kolor tej podłogi przywodzi na myśl krystalicznie czyste wody

Jej głęboka, ciemna barwa podkreśla naturalne walory dębowej podłogi.

włoskiego Lago di Como, wkomponowanego w zalesione, alpejskie

Stanowi ciekawą propozycję dla wszystkich, którzy cenią nowoczesne

zbocza i klimatyczne, wąskie uliczki. Jasna barwa produktu sprawia, że

rozwiązania a zarazem marzą o ciepłym i przytulnym wnętrzu.

jest on uniwersalnym rozwiązaniem zarówno do wnętrz klasycznych i
eleganckich, jak i bardziej wyszukanych.
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gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie

gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie

Dąb Color Vulcano

Dąb Color Nero

Inspirowane żyznymi ziemiami wokół Wezuwiusza kolory ziemi i szarości

Ciemna barwa tej deski przywodzi na myśl wulkaniczny piasek z wyspy

czynią z tej podłogi idealne uzupełnienie aranżacji w stylu toskańskim.

Vulcano. Gładką powierzchnię o dowolnym układzie włókien rozświetla

Deska ta świetnie sprawdzi się również we wnętrzach industrialnych,

miejscami występująca biel. Podłoga ta stanowić może spójne

którym doda przytulności i designu na światowym poziomie.

uzupełnienie nawet najbardziej wysublimowanych wnętrz. Polecana
jest do przestronnych i słonecznych pomieszczeń.
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Poszczególne elementy zostały przycięte na krótszych bokach pod kątem 45º
- tworzą kształt grotu strzały. Docięcie klepek na etapie produkcji umożliwia
znaczne skrócenie procesu montażu oraz gwarantuje wysoką jakość ułożenia
skomplikowanego wzoru, którą trudno było uzyskać, przycinając osobno
każdy element. Podłoga ta nie wymaga już szlifowania, szpachlowania
czy lakierowania i jest gotowa do użytkowania zaraz po montażu.
Decyzją jury złożonego ze 150 architektów i projektantów z kraju i z zagranicy
kolekcja Chevron otrzymała nagrodę główną w kategorii „Podłogi i ściany”
w konkursie Dobry Design 2018.

Jodła francuska Chevron
Drewnianą podłogą ułożoną we wzór jodły francuskiej zachwycili się
już w XVI wieku królowie i arystokraci francuscy. Urzekała precyzyjnym,
symetrycznym wzorem i dodawała wnętrzom wyrafinowanej elegancji.
Dziś wraca na salony w nowoczesnym i funkcjonalnym wydaniu – gotowej
podłogi Chevron.

FerigDeska Chevron

850 mm x 140 mm

szerokość wzoru 1202 mm

FerigDeska Chevron

590 mm x 140 mm

szerokość wzoru 834 mm

FerigDeska Chevron

FerigParkiet Chevron

szerokość wzoru 636 mm

szerokość wzoru 587 mm

450 mm x 140 mm

415 mm x 70 mm

32

gotowy parkiet dwuwarstwowy o wymiarach: 415x70x14 mm
wykończenia: olejowoskowany, szczotkowany, fazowany czterostronnie

33

FertigParkiet Chevron
Dąb Elegance

FertigDeska Chevron
Dąb Classic

Nieliczne, małe sęki, jednolita kolorystyka oraz swobodny układ włókien

Tę podłogę charakteryzuje szeroka gama barw oraz urozmaicony

elementów ułożonych we wzór jodły francuskiej sprawiają, że jest to

rysunek słojów. Przebarwienia oraz sęki nadają jej unikalny charakter.

podłoga bardzo klasyczna, ale także wyjątkowo elegancka. Sprawdzi się

Dębowa deska w wersji Classic z powodzeniem znajdzie zastosowanie

w nowoczesnych apartamentach, gdzie w połączeniu z industrialnymi

w minimalistycznych skandynawskich aranżacjach oraz we wnętrzach

dodatkami stworzy niepowtarzalną i stylową kombinację.

przestronnych apartamentów, którym doda domowego ciepła.

gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 850x140x14 mm
wykończenia: lakierowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie
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PODŁOGA DOSTĘPNA

TEŻ W WERSJI LAKIEROWANEJ

gotowy parkiet dwuwarstwowy o wymiarach: 415x70x14 mm
wykończenia: olejowoskowany, szczotkowany, fazowany czterostronnie

FertigParkiet Chevron
Dąb Color Avorio

FertigParkiet Chevron
Dąb Color Alabastro

Niesztampowa barwa inspirowana tym, co najpiękniejsze we włoskich

Naturalna barwa surowego dębu eksponuje cały urok podłogi

krajobrazach sprawia, że będzie on naturalną ozdobą zarówno

montowanej we wzór jodły francuskiej. Surowy, minimalistyczny

chłodnych wnętrz skandynawskich, jak i ciepłych i przytulnych aranżacji

parkiet doskonale skomponuje się z wysokimi wnętrzami starych,

w stylu vintage.

miejskich kamienic, a połączony z loftową stylizacją stworzy aranżacje
jednocześnie przytulne i designerskie.

gotowy parkiet dwuwarstwowy o wymiarach: 415x70x14 mm
wykończenia: olejowoskowany, szczotkowany, fazowany czterostronnie

Deski dębowe

Dąb Country
FertigDeska 1200x140x14 mm

Wymiary FertigDeski to: grubość: 11 mm lub 14 mm,

wykończenia: lakierowana, fazowana czterostronnie

szerokość: 130—150 mm, długość: 700—1500 mm.

Dąb Country

Dąb Elegance Bielony

Dąb Classic Bielony

Dąb Elegance

Dąb Classic

Dąb Country

Dąb Antyk

Dąb Czarny

Dąb Linea

Deska ta stanowi kwintesencję naturalnych walorów drewna
dębowego. Zróżnicowane zabarwienie, biel oraz sęki czynią
z niej wręcz intuicyjne uzupełnienie wnętrz rustykalnych.
Zróżnicowanie barw i wzorów sprawia, że posadzka ta sprawdzi
się także w nowoczesnych apartamentach.
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Jesion Bursztyn
FertigDeska 1200x140x14 mm
wykończenia: lakierowana, fazowana czterostronnie

Jesion Elegance Kolor Bielony

Deski jesionowe
Wymiary FertigDeski to: grubość: 11 mm lub 14 mm,
szerokość: 130—150 mm, długość: 700—1500 mm.
Jesion Bursztyn

Jesion Elegance

Jesion Elegance Kolor

Jesion Bursztyn

Jesion Koniak

Elegancka deska o delikatnym, ciemnobrązowym zabarwieniu i dowolnym przebiegu słojów. Ciemna kolorystyka czyni z
niej ciekawą propozycję do przestronnych pomieszczeń oraz szczególnie reprezentacyjnych, ekskluzywnych przestrzeni.
Jesion Elegance Dark
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Merbau Elegance

Orzech Premium

FertigDeska 1200x140x14 mm

FertigDeska 1200x140x14 mm

wykończenia: lakierowana, fazowana czterostronnie

wykończenia: olejowoskowana, fazowana czterostronnie

Orzech Premium

Merbau Elegance

Tę bardzo ekskluzywną deskę klienci doceniają za niepowtarzalną
brązowo-pomarańczową barwę. Dowolny przebieg słojów oraz
oryginalna kolorystyka i występujące różnice w wybarwieniu
czynią z niej prawdziwą ozdobę wnętrz klasycznych oraz
harmonijne uzupełnienie aranżacji w stylu orientalnym.
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Orzech Elegance

Deska ta jest kwintesencją egzotycznego piękna. Cechuje ją

Deski egzotyczne

zbliżona barwa poszczególnych elementów oraz dowolny

Wymiary FertigDeski to: grubość: 11 mm lub 14 mm,

miejscami sęki oraz sporadyczna biel. Subtelna, głęboka

szerokość: 120—150 mm, długość: 500—1500 mm.

przebieg

słojów.

Powierzchnię

przełamują

występujące

barwa orzecha sprawia, że podłoga ta najlepiej komponuje się
z reprezentacyjnymi,

przestronnymi

wnętrzami.
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Dąb Country
FertigParkiet 490x70x14 mm
wykończenia: olejowoskowany, fazowany czterostronnie

Dąb Country

To jeden z najbardziej klasycznych parkietów. Jego niejednolity
wzór, widoczne różnice w barwie, duże sęki oraz biel eksponują
naturalny

urok

drewna

dębowego.

Podłoga

ta

idealnie

skomponuje się z wnętrzami w stylu country i stanowić będzie
uzupełnienie przytulnego domowego zacisza.
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Dąb Elegance Bielony

Dąb Classic Bielony

Dąb Premium

Dąb Elegance

Dąb Classic

Dąb Linea

Dąb Antyk

Dąb Czarny

Parkiety dębowe
Wymiary FertigParkietu to: grubość: 11 mm lub 14 mm,
szerokość: 65—70 mm, długość: 490 mm.
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Dąb Elegance

Dąb Color Luna

FertigParkiet, jodła klasyczna 490x70x14 mm

FertigParkiet, jodła klasyczna 490x70x14 mm
wykończenia: olejowoskowany, szczotkowany,
fazowany czterostronnie

wykończenia: olejowoskowany, fazowany czterostronnie

Dąb Elegance
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Dąb Color Luna

Dąb Elegance

Dąb Color Luna

To podłoga, której klasyczne piękno, podkreślone dowolnym układem

Wyjątkowy

włókien i subtelnymi zmianami barwy, idealne skomponuje się

inspirowana włoskimi krajobrazami. Doskonale będzie się prezentował

z modernistycznymi wnętrzami, dodając im elegancji, a zarazem

w eklektycznych wnętrzach, którym doda szyku i elegancji. Połączony

przytulności. Jej ciepła barwa pasować będzie zarówno do odważnych

z oryginalnymi materiałami – stalą czy welurem – stworzy aranżację,

kolorów, jak i do klasycznej bieli, szarości czy pasteli.

obok której nie da się przejść obojętnie.

parkiet,

któremu

uroku

dodaje

oryginalna

barwa

Jodła klasyczna
Parkiet montowany we wzór jodły klasycznej, znany już od pokoleń,
uwielbiany w międzywojniu, dziś w wielkim stylu wraca na salony!
Chętnie wykorzystują go architekci na całym świecie, dodając w ten
sposób wnętrzom nienachalnej wytworności i wielkomiejskiego szyku.
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Jesion Polar

Parkiety jesionowe

FertigParkiet 490x70x14 mm
wykończenia: olejowoskowany, szczotkowany,
fazowany czterostronnie

Wymiary FertigParkietu to: grubość: 11 mm lub 14 mm,
szerokość: 65—70 mm, długość: 490 mm.
Jesion Polar

Jesion Elegance Kolor Bielony

Jesion Elegance

Jesion Elegance Kolor

Jesion Bursztyn

Jesion Koniak

Stylowy parkiet o wyraźnie jasnym zabarwieniu przełamanym
subtelnie zarysowaną naturalną strukturą drewna – delikatnymi
sękami i różnicami kolorystycznymi. Stanowi niemal intuicyjne
uzupełnienie wnętrz w stylu scandi, a modernistycznym
aranżacjom doda nastrojowej lekkości i świeżości. Świetnie
sprawdzi

się

też

w

niewielkich,

słabo

oświetlonych

pomieszczeniach, które optycznie powiększy i rozświetli.

O
W
O

N
ŚĆ
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Jesion Elegance Dark
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Dąb Elegance

Dąb Classic

MassiveParkiet 490x65x16 mm

MassiveParkiet 490x65x16 mm

wykończenia: lakierowany, fazowany czterostronnie

wykończenia: lakierowany, fazowany czterostronnie

Dąb Elegance

Dąb Classic

MassiveParkiet

jest

produkowany

z

drewna

dębu,

a

fazowanie

MassiveParkiet – klasyczna podłoga składająca się z jednolitych

na wszystkich czterech krawędziach dodaje tej podłodze wyjątkowej

elementów drewna o grubości 16 mm. Zastosowanie grubszych

elegancji. Kwestię doboru wykończenia pozostawiamy klientowi – parkiet

klepek zapewnia podłodze wystarczającą wytrzymałość – nie ma więc

może zostać pokryty ośmioma warstwami wytrzymałego lakieru UV lub

konieczności, jak w przypadku podłóg dwuwarstwowych, stosowania

trzema warstwami olejowosku.

warstwy przeciwprężnej zapobiegającej odkształceniu.

Parametry parkietu nie pozwalają na stosowanie go na ogrzewaniu

Parkiety lite
Wymiary MassiveParkietu to: grubość: 16 mm,
szerokość: 65—70 mm, długość: 490 mm.

podłogowym.
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8 warstw wytrzymałego lakieru
nadaje połysk i zabezpiecza podłogę

3 warstwy olejowosku

Podłogi gotowe do montażu
na ogrzewaniu podłogowym

wnikając w drewno chronią i zachowują naturalny wygląd

Sukces podłóg dwuwarstwowych tkwi w ich
budowie. Warstwa wierzchnia, o grubości
nawet do 6 mm, wykonana jest z drewna
dębu, jesionu lub egzotycznego. Warstwa
spodnia z kolei – z wytrzymałego i twardego
drewna liściastego lub sklejki. Dwuwarstwowa
technologia ułatwia cyrkulację powietrza,
a doskonały dobór surowca i odpowiednie,
prostopadłe, ułożenie warstw względem
siebie pozwala ograniczyć do minimum
pracę drewna. Dzięki temu otrzymujemy

Linia profesjonalnych pielęgnatów do podłóg drewnianych Jawor-Parkiet

produkt

szczególnie

trwały

i

warstwa użytkowa

warstwa użytkowa

są

warstwa przeciwprężna

warstwa przeciwprężna

na

wykonana na podkładzie z drewna iglastego lub liściastego
zapobiega odkształcaniu się ułożonej podłogi

wykonana na podkładzie ze sklejki
zapobiega odkształcaniu się ułożonej podłogi

wypust - pióro

wypust - pióro

element do łączenia podłogi

element do łączenia podłogi

odporny

na odkształcenia. To właśnie za sprawą
W skład serii wchodzą profesjonalne preparaty do zabezpieczenia i codziennej pielęgnacji podłóg drewnianych
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warstwowej

konstrukcji

lakierowanych i olejowoskowanych. Regularne stosowane pielęgnatów pozwala na dłużej zachować walory podłóg

rekomendowane

drewnianych, zabezpiecza powłoką ochronną oraz ułatwia utrzymanie podłogi w czystości.

ogrzewaniu

do

produkty

te

stosowania

podłogowym.

grubości ok. 3,6 mm lub ok. 6,0 mm

grubości ok. 3,6 mm

