Jawor-Parkiet

Zdobimy wasze domy od 25 lat
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Od 1991 roku łączymy zamiłowanie do naturalnego

Jawor-Parkiet oferuje bogaty wybór najwyższej

klienci w kraju, lecz także m.in. w Niemczech,

piękna z pasją tworzenia i najnowocześniejszą

jakości

Włoszech, Szwajcarii czy Skandynawii. Z myślą

technologią. Od wytwórcy mozaiki parkietowej

wykonanych z krajowego drewna dębu i jesionu

o

z Warmii i Mazur po jednego z wiodących

oraz wybranych gatunków egzotycznych. Nasze

i doskonałą jakość każdego dnia doskonalimy

producentów podłóg dwuwarstwowych w Polsce

podłogi powstają w jednym z najnowocześniejszych

nasze rzemiosło, dobieramy najlepsze gatunkowo

– bez względu na to, na jaką skalę działamy, wciąż

w branży parków maszynowych, przy wykorzystaniu

surowce i wdrażamy nowoczesne rozwiązania.

przyświecają nam te same wartości. Każdego dnia

najlepszych technologii i surowców opatrzonych

Inspiracji szukamy na całym świecie, pamiętając

pamięć o historii naszej firmy, jej wieloletnim rozwoju

certyfikatem FSC®. Posiadamy rozbudowaną sieć

jednocześnie o regionalnej tradycji. Tak powstaje

oraz bogatym doświadczeniu są tym, do czego się

sprzedaży, rzetelnych i lojalnych partnerów, a także

oferta Jawor-Parkiet – najwyższej jakości podłogi

odwołujemy i co stanowi potwierdzenie naszej

sprawdzonych dostawców. Doskonałość formy,

dwuwarstwowe i lite oraz linia profesjonalnych

wiarygodności, będąc tym samym podstawą sukcesu

najlepsze wzornictwo, funkcjonalność oraz jakość

pielęgnatów do podłóg drewnianych.

naszej firmy. Po 25 latach działalności na rynku

potwierdzoną certyfikatami doceniają nie tylko

parkietów

i

desek

dwuwarstwowych

osobach

ceniących

najlepsze

wzornictwo
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Nowoczesność

Uruchomienie nowoczesnej sekcji klejenia z automatyczną kontrolą
temperatury i wilgotności.

Nieustannie poszukujemy najlepszych gatunkowo surowców w kraju i na świecie.

— dynamiczny rozwój naszej firmy

pozwala sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów.
Nowoczesny park maszynowy, najnowsza technologia produkcji, badania i testy
wytrzymałości oraz wieloletnie doświadczenie sprawiają, że nasze produkty nie mają

2016

sobie równych.

Zakup jednostki szlifującej Costa oraz poszerzenie linii lakierniczej
o moduł nakładarki z rewersem.

potrzeby klientów oraz inspiruje do ciągłego rozwoju wzornictwa. Dzięki temu

Design

007

006

2017

— współpraca z architektami i designerami przybliża nam

możemy nie tylko zaspokajać potrzeby naszych klientów, lecz także iść o krok dalej,
kreując nowe trendy. Z myślą o ludziach poszukujących nowoczesnych rozwiązań
wciąż wzbogacamy naszą ofertę, tworząc autorskie serie produktów.

2015
Uruchomienie jednej z najnowocześniejszych w Europie linii
do profilowania podłóg warstwowych firmy Schroeder.

2009
Uruchomienie sprzedaży podłóg warstwowych na rynku krajowym.

2005
Dwa zakłady produkcyjne – zakup zakładu w Pieszycach.

Pasja

25 lat

2017

Jawor-Parkiet dziś
• 315 pracowników

• Dwa zakłady produkcyjne: w Nowym Mieście Lubawskim i Pieszycach
• Szeroka gama produktów

— drewno, z którego tworzymy nasze produkty, to dzieło matki natury.

Kontynuując ten proces, przekształcamy surowe piękno w subtelną elegancję. Dzięki
pracy ludzkich rąk, zaangażowaniu i dbałości o szczegóły z najlepszego drewna
powstają doskonałe podłogi.

Charakter

— z myślą o różnorodnych potrzebach naszych

klientów stworzyliśmy bogatą gamę produktów z polskiego i egzotycznego drewna.
Każde zamówienie traktujemy z należytą troską, umożliwiamy naszym klientom
indywidualny dobór wykończenia podłogi, jesteśmy w stanie zrealizować nawet
najbardziej wyszukane projekty.

Ekologia

— każdego dnia czerpiemy inspiracje z soczyście zielonych

lasów i najpiękniejszych mazurskich jezior, bo właśnie w regionie Warmii i Mazur ma

• Nowoczesny park technologiczny

siedzibę nasza firma. Mając na uwadze znaczenie drewna w przyrodzie, podchodzimy

• Rozwinięta sieć dystrybucji w Polsce i w Europie

do niego z szacunkiem. Dbamy o jego efektywne wykorzystanie i przestrzegamy
restrykcyjnych unijnych norm.

1996
Uruchomienie drugiej linii do produkcji mozaiki.

Jakość

— jest naszym najwyższym priorytetem. Na każdym etapie

produkcji przywiązujemy do niej olbrzymią wagę – od selekcji surowca począwszy,
poprzez wyjątkową precyzję wykonania, aż po wnikliwą kontrolę. Konsekwentnie
rozwijamy linie produkcyjne, skrupulatnie dobieramy partnerów, a o zabezpieczenie

1991

naszych podłóg dbają czołowi producenci olejów i lakierów. Chcąc zapewnić
swobodny dostęp do naszych produktów, posiadamy rozbudowaną sieć sprzedaży.
Inwestujemy w rozwój naszej kadry, prowadzimy szkolenia sprzedawców i partnerów
– wszystko po to, by zapewnić Państwu pełen profesjonalizm.

Powstanie Przedsiębiorstwa Drzewnego Jawor.
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Podłogi warstwowe

dobry wybór na lata
Drewniane deski i parkiety zdobią polskie domy od lat. Urzekają naturalnym

estetyczne – zabezpieczenie powierzchni jeszcze na etapie produkcji gwarantuje

pięknem i kuszą innowacyjną funkcjonalnością. Wybór podłogi to jednak decyzja

otrzymanie równej i jednolitej warstwy ochronnej.

na lata. Odpowiedzią na oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników

Gotowe na ogrzewanie podłogowe

są gotowe drewniane podłogi dwuwarstwowe, takie jak FertigDeska czy

Po latach użytkowania, kiedy zapragniemy odświeżyć drewnianą powierzchnię

FertigParkiet, które od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem klientów.

lub dodać jej nowego blasku, z powodzeniem możemy poddać ją procesowi
szlifowania. Grubość wierzchniej warstwy podłóg Jawor-Parkiet została dobrana

Sukces podłóg dwuwarstwowych tkwi w ich budowie. Warstwa wierzchnia,

tak, by można ją było nawet kilkakrotnie cyklinować w okresie kilkudziesięciu

zwana także szlachetną, o grubości nawet do 6 mm, wykonana jest z drewna

lat użytkowania. Gwarantuje to bezpieczną renowację jej powierzchni, a nam

dębu, jesionu lub egzotycznego. Warstwa spodnia wykonana jest z wytrzymałego

pozwala cieszyć się niepowtarzalnym pięknem naturalnego surowca przez wiele

i twardego drewna liściastego lub sklejki. Doskonały dobór surowca i odpowiednie,

długich lat.

prostopadłe, ułożenie warstw względem siebie pozwala ograniczyć do minimum
pracę drewna. Dzięki temu otrzymujemy podłogę szczególnie trwałą i odporną
na odkształcenia. Właśnie za sprawą warstwowej konstrukcji produkty te są
rekomendowane do stosowania na ogrzewaniu podłogowym.

Podłoga dwuwarstwowa,
aż 6 mm warstwy użytkowej

Gotowe podłogi dwuwarstwowe mają jeszcze jeden niekwestionowany atut
– są gotowe do użytkowania niemal zaraz po ułożeniu. Fakt ten, oprócz tego,
że pozwala na znaczą oszczędność czasu, ma też niebagatelne znaczenie
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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 funkcjonalna. Ponadprzeciętną
wytrzymałość oraz możliwość stosowania na ogrzewaniu podłogowym deska ta zawdzięcza warstwowej konstrukcji.

produkt rekomendowany
do k onkursu

220 cm luksusu i elegancji

Może ona także zostać poddana procesowi szczotkowania oraz czterostonnego fazowania, co dodatkowo eksponuje
ponaddwumetrowe elementy.
Design i funkcjonalność tej podłogi doceniło jury konkursu Innovation@Domotex 2015 na targach w Hannoverze,
podczas którego została wyróżniona. 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.
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Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

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

FertigDeska Luxury
Dąb Elegance Bielony
Ta podłoga urzeka oryginalną barwą wzbogaconą bielą i małymi sękami. Deska
szczególnie dobrze prezentować się będzie w przestronnych, reprezentacyjnych
wnętrzach. Połączona z prostymi dodatkami doda pomieszczeniom klasy
i naturalnej elegancji.

FertigDeska Luxury
Dąb Elegance
Niemal symetryczny rysunek drewna, równoległy układ słojów oraz ewentualne
małe, zdrowe sęki 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.

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 2200x200x15 mm
wykończenia: lakierowana, fazowana czterostronnie

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

FertigDeska Luxury
Dąb Classic Bielony

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

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

FertigDeska Luxury
Dąb Classic

Zróżnicowany układ włókien, wzbogacony sękami, tworzy na powierzchni deski

To podłoga, która za sprawą zróżnicowanego układu słojów i wyeksponowanych

unikalne rysunki i nadaje jej niepowtarzalny wygląd. Delikatny, biały kolor podłogi

sęków nadaje pomieszczeniom subtelny wygląd. Duża powierzchnia desek

sprawia, że doskonale skomponuje się ona z wnętrzami w stylistyce shabby chic

uwydatnia rysunek drewna, tworząc naturalne wzory. Podłoga ta świetnie

czy prowansalskiej, gdyż w zestawieniu z kolorem lawendy czy pastelami stworzy

sprawdzi się we wnętrzach rustykalnych, skandynawskich czy w surowych,

niebanalne wnętrze, w którym królować będą spokój i sielski klimat.

modernistycznych

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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aranżacjach.

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

www.jawor-parkiet.pl | 015

017

016

Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

PODŁOGA DOSTĘPNA

TEŻ W WERSJI LAKIEROWANEJ

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

FertigDeska Luxury
Dąb Country
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.

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 2200x200x15 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie

FertigDeska Luxury
Dąb Color Alabastro
Podłoga o wyjątkowym kolorze inspirowana włoskimi krajobrazami. Unikalna
barwa nawiązująca do odcieni naturalnego surowego dębu czyni z tej deski
uniwersalne rozwiązanie aranżacyjne. Deska w odcieniu Alabastro dobrze
skomponuje się zarówno z wnętrzami w stylu nowoczesnym, jak i klasycznymi,
przestronnymi

mieszkaniami.

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

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

FertigDeska Luxury
Dąb Color Bianco
Odcienie tej dębowej deski przywodzą na myśl rajski klimat piaszczystych
włoskich plaż. Jej wyjątkowa barwa sprawi, że podłoga ta przypadnie do gustu
osobom ceniącym nowoczesny design. Znajdzie zastosowanie w skandynawskiej
stylistyce, której z uwagi na miejscowo występujące sęki doda charakteru.

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, fazowanie V4,
30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 2200x200x15 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie

FertigDeska Luxury
Dąb Color Avorio
To kolejna unikalnie barwiona deska z serii inspirowanej urokliwymi krajobrazami
Italii. Bielona dębina o ciepłej delikatnie kremowej barwie stanowi idealne
uzupełnienie wnętrz, w których dominuje klasyczna biel. Dąb Color Avorio
wspaniale rozjaśni ciemne pomieszczenia. Stanowić będzie także harmonijne
dopełnienie minimalistycznych wnętrz.

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, fazowanie V4,
30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

FertigDeska Luxury
Dąb 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
niebagatelny odcień sprawia, że podłoga ta szczególnie przypadnie do gustu
miłośnikom subtelnych aranżacji w stylu angielskim czy francuskim. Dobrze
skomponuje się też z wnętrzami toskańskimi.

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, fazowanie V4,
30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 2200x200x15 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie

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

FertigDeska Luxury
Dąb Color Rosolare
To deska w odcieniu inspirowanym toskańskimi gajami oliwnymi. Głęboka,
ciemna barwa doskonale podkreśla naturalne piękno dębowej podłogi. Stanowi
ona ciekawą propozycję dla wszystkich, którzy cenią nowoczesne rozwiązania,
ale chcieliby dodać swoim wnętrzom klasycznej elegancji.

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, fazowanie V4,
30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

www.jawor-parkiet.pl | 021

023

022

Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

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

FertigDeska Luxury
Dąb Color Luna
Odcienie tej deski kojarzą się z poświatą księżycową odbijającą się w krystalicznych
wodach alpejskiego Lago di Como. Deska ta świetnie sprawdzi się w niewielkich
pomieszczeniach, którym doda przestronności i niebagatelnego designu. Będzie
też ciekawym uzupełnieniem wnętrz w stylu boho.

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, fazowanie V4,
30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 2200x200x15 mm
wykończenia: olejowoskowana, fazowana czterostronnie

FertigDeska Luxury
Dąb Color Vulcano
Odcień tej podłogi przywodzi na myśl żyzne ziemie wokół Wezuwiusza.
Charakteryzujące ją kolory ziemi i szarości dodają jej stylu, podkreślając naturalne
walory surowca. Deska ta będzie harmonijnym uzupełnieniem aranżacji w stylu
kolonialnym, a zastosowana we wnętrzach industrialnych doda im lekkości i
elegancji.

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, fazowanie V4,
30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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025
FertigDeska
Design Experience
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.
Dostępna w wymiarach:
grubość: 15 mm, szerokość: 120 mm, długość: 590—600 mm.

Możliwości ułożenia najnowszej serii
FertigDeska Design Experience:
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Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

FertigDeska Design Experience
Dąb Elegance
Ta niezwykle elegancka podłoga z całą pewnością znajdzie zastosowanie
w surowych, minimalistycznych wnętrzach. Ciepła, naturalna barwa, wzbogacona
nielicznymi, małymi sękami doskonale podkreśli klasyczną biel, dodając
jej oryginalności i charakteru. Dowolny układ włókien delikatnie akcentuje
natomiast to, co w drewnie dębu najpiękniejsze. Zaaranżowana w ciekawe
i niesztampowe wzory, deska ta doda pomieszczeniom lekkości i unikalnego
designu na światowym poziomie.

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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Linia desek dedykowana architektom o wymiarach: 600x120x15 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie

Linia desek dedykowana architektom o wymiarach: 600x120x15 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie

FertigDeska Design Experience
Dąb Classic
Szeroka gama barw i urozmaicony rysunek słojów są tym, co najpiękniejsze
w tej podłodze. Połączone z efektownymi wzorami ułożenia dadzą efekt,
o którym marzą wszyscy miłośnicy niestandardowych rozwiązań aranżacyjnych.
FertigDeska Design Experience w wersji Classic z całą pewnością znajdzie
zastosowanie we wnętrzach skandynawskich, którym doda lekkości i domowego
ciepła. Z powodzeniem można też tę podłogę łączyć ze stylem marynistycznym.

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

PODŁOGA DOSTĘPNA

TEŻ W WERSJI LAKIEROWANEJ

Linia desek dedykowana architektom o wymiarach: 600x120x15 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie

FertigDeska Design Experience
Dąb Color Alabastro
Niesztampowe wzory ułożenia połączone z oryginalną barwą surowego
dębu doskonale skomponują się z aranżacjami w stylu francuskim. Podłoga
ta idealnie wyglądać będzie także we wnętrzach loftowych, a zamontowana
w zrekonstruowanych pomieszczeniach starych fabryk czy kamienic doda im
lekkości i przytulności.

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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Linia desek dedykowana architektom o wymiarach: 590x120x15 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie

FertigDeska Design Experience
Dąb Color Oro
Ta oryginalna, dębowa deska o delikatnej, złocistej barwie, powstała z tęsknoty
za mieniącymi się w słońcu skałami i jaskiniami włoskiej wyspy Capri. Subtelny
odcień podłogi powoduje, że stanie się ona intuicyjnym uzupełnieniem wnętrz
zarówno w stylu nowoczesnym, jak i vintage. Świetnie będzie też wyglądać
w pomieszczeniach zaaranżowanych w stylu marynistycznym.

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, fazowanie V4,
30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

Linia desek dedykowana architektom o wymiarach: 600x120x15 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie

FertigDeska Design Experience
Dąb Color Luna
To wyjątkowa podłoga przywodząca na myśl księżycową poświatę odbijającą się
w wodach alpejskiego Lago di Como. Niebagatelna barwa subtelnie podkreśla
to, co najpiękniejsze w naturalnym surowcu. Podłoga świetnie skomponuje się
z odrestaurowanymi wnętrzami starych kamienic. Połączona z klasyczną bielą
doda pomieszczeniom lekkości i przytulności.

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, fazowanie V4,
30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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Linia desek dedykowana architektom o wymiarach: 600x120x15 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie

FertigDeska Design Experience
Dąb Color Vulcano
Jedyna w swoim rodzaju podłoga zaprojektowana z myślą o tych, którzy nie
boją się odważnych rozwiązań. Charakteryzująca ją barwa, inspirowana żyznymi
ziemiami wokół Wezuwiusza, sprawia, że doskonale skomponuje się ona
z aranżacjami w stylu industrialnym, a połączona ze stylem boho czy kolonialnym,
doda wnętrzom designu na światowym poziomie.

wykończenia:3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, fazowanie V4,
30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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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. 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.

Jodła francuska Chevron
Nad

wyraz

precyzyjne

i

symetryczne

wykonanie

oraz

niebagatelny wzór ułożenia, który zaspokoi nawet najbardziej
wyrafinowane gusta – tym urzeka jedyna tego rodzaju podłoga,
która zabiera nas w podróż do romantycznego Paryża.

FerigDeska Chevron

850 mm x 140 mm
szerokość wzoru 1202 mm
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FerigDeska Chevron

450 mm x 140 mm
szerokość wzoru 636 mm

FerigParkiet Chevron

415 mm x 70 mm
szerokość wzoru 587 mm
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Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

PODŁOGA DOSTĘPNA

TEŻ W WERSJI LAKIEROWANEJ

FertigDeska Chevron
Dąb Color Bianco

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 850x140x14 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 850x140x14 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie

FertigDeska Chevron
Dąb Color Alabastro

Odcienie tej dębowej deski przywodzą na myśl rajski klimat piaszczystych włoskich

To podłoga, która każdemu z pomieszczeń doda wyjątkowego charakteru. Unikalna

plaż. Wyjątkowa barwa połączona z oryginalnym wzorem ułożenia sprawiają,

formuła barwienia idealnie oddaje barwę surowego dębu - podłoga nie jest ani

że ta bielona podłoga przypadnie do gustu klientom szczególnie ceniącym

żółta, ani bielona. Kolor ten doskonale będzie się prezentować w zestawieniu

nowoczesny design. Znajdzie zastosowanie w skandynawskiej stylistyce oraz

z ekologicznymi materiałami wykończeniowymi. Za sprawą ozdobnego wzoru

przestronnych pomieszczeniach.

jodły francuskiej świetnie pasuje też do rustykalnych i klasycznych aranżacji.

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie,
fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 850x140x14 mm
wykończenia: lakierowana, fazowana czterostronnie

FertigDeska Chevron
Dąb Country
Duże sęki i występująca miejscami biel wydobywają to, co w drewnie dębowym
najpiękniejsze, a niebanalny wzór jodły francuskiej dodaje jej szyku i wytworności.
Deska ta idealnie będzie się prezentować we wnętrzach zaaranżowanych w stylu
rustykalnym oraz w podmiejskich posiadłościach.

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

036 | www.jawor-parkiet.pl

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 850x140x14 mm
wykończenia: lakierowana, fazowana czterostronnie

FertigDeska Chevron
Dąb Classic
Tę podłogę charakteryzuje szeroka gama barw oraz urozmaicony rysunek
słojów. Przebarwienia oraz sęki nadają jej unikalny charakter. Dębowa deska
w wersji Classic z powodzeniem znajdzie zastosowanie w minimalistycznych
skandynawskich aranżacjach oraz we wnętrzach przestronnych apartamentów,
którym doda domowego ciepła.

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

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

FertigParkiet Chevron
Dąb Color Bianco
Odcienie tego dębowego parkietu barwionego delikatnym olejowoskiem
w połączeniu z układem jodły francuskiej dają efekt unikalnej mieszanki
nowoczesności, harmonii i stonowanej elegancji. Podłoga ta doskonale sprawdzi
się w surowych wnętrzach zaaranżowanych w stylu skandynawskim.

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie,
fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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Gotowy parkiet dwuwarstwowy o wymiarach: 415x70x14 mm
wykończenia: olejowoskowany, szczotkowany, fazowany czterostronnie

FertigParkiet Chevron
Dąb Color Avorio
Niesztampowa barwa inspirowana tym, co najpiękniejsze we włoskich
krajobrazach sprawia, że będzie on naturalną ozdobą zarówno chłodnych wnętrz
skandynawskich, jak i ciepłych i przytulnych aranżacji w stylu vintage.

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie,
fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

PODŁOGA DOSTĘPNA

TEŻ W WERSJI LAKIEROWANEJ

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

FertigParkiet Chevron
Dąb Color Alabastro
Naturalna barwa surowego dębu eksponuje cały urok podłogi montowanej we
wzór jodły francuskiej. Surowy, minimalistyczny parkiet doskonale skomponuje
się z wysokimi wnętrzami starych, miejskich kamienic, a połączony z loftową
stylizacją stworzy aranżacje jednocześnie przytulne i designerskie.

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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Gotowy parkiet dwuwarstwowy o wymiarach: 415x70x14 mm
wykończenia: olejowoskowany, fazowany czterostronnie

FertigParkiet Chevron
Dąb Elegance
Nieliczne, małe sęki, jednolita kolorystyka oraz swobodny układ włókien
elementów ułożonych we wzór jodły francuskiej sprawiają, że jest to podłoga
bardzo klasyczna, ale także wyjątkowo elegancka. Sprawdzi się w nowoczesnych
apartamentach, gdzie w połączeniu z industrialnymi dodatkami stworzy
niepowtarzalną i stylową kombinację.

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

www.jawor-parkiet.pl | 041

043

042

Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

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

FertigParkiet Chevron
Dąb Antyk

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

FertigParkiet Chevron
Jesion Bursztyn

Ciemna, stonowana barwa tej podłogi będzie harmonijnym uzupełnieniem

Ciemnobrązowy parkiet o głębokiej barwie z nielicznymi sękami oraz dowolnym

eleganckich, podmiejskich posiadłości. Dowolny układ słojów oraz nieliczne

przebiegiem słojów. Przestronne, otwarte pomieszczenia zmieni w przytulne i

sęki eksponujące naturalne walory drewna dębowego połączone z oryginalnym

klimatyczne wnętrza. Doskonale skomponuje się z nowoczesną, modernistyczną

wzorem ułożenia dodadzą wnętrzom stylu i niebagatelnego designu.

stylistyką, a także w pomieszczeniach w klimacie marynistycznym.

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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W zgodzie z naturą
Otoczenie soczyście zielonych lasów i czystych jezior sprawia, że każdego
dnia jesteśmy blisko natury. Z niej też czerpiemy inspirację do pracy.
Szacunek dla środowiska naturalnego oraz wymogi dotyczące jego
ochrony znajdują odzwierciedlenie na każdym etapie produkcji naszych
podłóg.

Surowiec tylko ze sprawdzonego źródła
Mając na uwadze znaczenie drewna w przyrodzie, podchodzimy do niego
z szacunkiem. Surowiec, z którego tworzymy nasze podłogi, to niemal
wyłącznie drewno z polskich lasów, w których gospodarka prowadzona
jest z zachowaniem trwałości ekosystemu i ochrony przyrody. Pozostała
część materiałów wykorzystywanych do produkcji naszych podłóg
to gatunki egzotyczne pochodzące ze sprawdzonych źródeł.

Ekologiczny lakier
czy naturalny olejowosk?

Ekologia potwierdzona certyfikatami
Gwarancją

najwyższych

standardów

naszej

produkcji,

zgodnych

ze światowymi normami gospodarki leśnej jest certyfikat FSC®.
To pierwszy i najbardziej rozpoznawalny globalny system certyfikacji
lasów i produktów drzewnych. Przyznawany jest jedynie wyrobom
najwyższej jakości, spełniającym restrykcyjne normy.

Podłogi drewniane będą zdobić wnętrze naszego

preparatem polega na nasyceniu jej powierzchni,

Lakier będzie właściwym wyborem dla tych,

domu przez wiele lat. Kluczowy dla ich użytkowania

co

barwę

którzy cenią sobie wygodę i nie chcą przykładać

Naturalnie od początku do końca

i pielęgnacji jest wybór formy zabezpieczenia,

drewna oraz eksponuje jego naturalny rysunek.

większej wagi do regularnej konserwacji podłóg.

Troska o środowisko to dla nas nie tylko wybór odpowiedniego drewna,

którego dokonujemy już na etapie zakupu.

Niewątpliwą zaletą olejowosku jest możliwość

Substancja

Nasze produkty pokrywamy ośmioma warstwami

miejscowej renowacji, dlatego jest on szczególnie

w codziennym użytkowaniu i łatwo się czyści.

ekologicznego lakieru UV lub trzema warstwami

polecany do stosowania w pomieszczeniach,

Tradycyjne lakierowanie skutkuje uzyskaniem

naturalnego olejowosku. Oba sposoby gwarantują

w których podłoga jest bardziej narażona na

cienkiej warstwy zabezpieczającej na powierzchni

lecz także prawidłowe zabezpieczenie gotowego produktu. Do tego celu
wykorzystujemy wyłącznie lakiery i oleje niezawierające rozpuszczalników
czy szkodliwych substancji. Surowiec zawsze przetwarzamy do końca.
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subtelnie

podkreśla

strukturę

i

ta

jest

wyjątkowo

praktyczna

skuteczną ochronę i czynią podłogę wyjątkowo

drobne uszkodzenia. Substancja ta nie zatyka

drewna, nie pozwala jednak na dokonywanie

Z prasowanych pod wysokim ciśnieniem trocin drewna dębu i jesionu

trwałą. Czym się różnią i który preparat będzie dla

porów drewna, dzięki czemu w domu powstaje

miejscowych

powstaje brykiet PDJ – nasza ekologiczna alternatywa dla drewna

nas bardziej odpowiedni?

korzystny mikroklimat. Skomponowana wyłącznie

zapewniając jednocześnie piękny i szykowny

opałowego.

Olejowosk jest mieszanką naturalnych olejów

z

wygląd.

i płynnego wosku. Zabezpieczenie podłogi tym

rozwiązanie dla osób borykających się z alergią.

naturalnych

składników,

stanowi

idealne

napraw.

Znakomicie

chroni,
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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. Trzy najnowsze
produkty, które uzupełniły tę serię – Luna, Vulcano i Oro – zabiorą nas natomiast w podróż do pełnych uroku, nieodkrytych
zakątków Półwyspu Apenińskiego. Produkty z tej linii są barwione naturalnym olejowoskiem oraz uszlachetnione w procesie
szczotkowania. Nowoczesny design i dynamikę zawdzięczają fazowaniu, które optycznie podkreśla każdy element podłogi.

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

Seria Color Inspiration
Sortownie w klasach: Elegance i Classic dostępne jest dla:
Skąpane letnim słońcem plaże Sardynii, zielone winnice upalnej Kalabrii
czy toskańskie oliwne gaje – do tych wyjątkowych miejsc przenosi nas
inspirowana słoneczną Italią kolekcja Color Inspiration.
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Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

PODŁOGA DOSTĘPNA

TEŻ W WERSJI LAKIEROWANEJ

FertigDeska
Dąb Color Alabastro

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

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

FertigDeska
Dąb Color Bianco

Inspiracją do stworzenia nowej barwy z linii FertigDeski Color Inspiration były

Wyjątkowa podłoga inspirowana rajskimi krajobrazami skąpanych w słońcu

jasne, skaliste brzegi archipelagu wysp Tremiti. Dzięki dębowej naturalnej

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

podłodze Color Inspiration Alabastro zawsze możemy powrócić myślami

się w mniejszych pomieszczeniach, którym chcemy dodać przestronności.

do wakacyjnych wędrówek po gorących skalistych brzegach urokliwych

Doskonale będzie się również prezentować połączona ze stylistyką

włoskich wysp.

skandynawską czy angielską, a także z delikatną, pastelową kolorystyką.

wykończenia: 8 warstw lakieru, 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie,
fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

048 | www.jawor-parkiet.pl

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie,
fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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050

Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

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

FertigDeska
Dąb Color Avorio
Ta delikatnie bielona deska cechuje się zróżnicowaną kolorystyką
poszczególnych klepek. Kremowo-białe wybarwienie rozjaśni ciemne
pomieszczenia.
modernistycznych

Stanowić
i

będzie

klasycznych

także

harmonijne

dopełnienie

wnętrz.

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie,
fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie

FertigDeska
Dąb Color Oro
Eteryczne piękno i delikatna, złocista barwa tej deski budzą skojarzenia
z bajecznymi kamieniczkami Piazza Umberto. Ciepły i subtelny odcień
podłogi sprawi, że będzie ona harmonijnym uzupełnieniem wnętrz
marynistycznych. Połączona z oryginalnymi dodatkami każde wnętrze
uczyni klimatycznym i przytulnym.

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie,
fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

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

FertigDeska
Dąb Color Rosolare
Wyjątkowo elegancka deska inspirowana toskańskimi gajami oliwnymi.
Jej głęboka, ciemna barwa podkreśla naturalne walory dębowej podłogi.
Stanowi ciekawą propozycję dla wszystkich, którzy cenią nowoczesne
rozwiązania a zarazem marzą o ciepłym i przytulnym wnętrzu.

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie,
fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm
wykończenia: olejowoskowana, szczotkowana, fazowana czterostronnie

FertigDeska
Dąb Color Luna
Kolor tej podłogi przywodzi na myśl krystalicznie czyste wody włoskiego
Lago di Como, wkomponowanego w zalesione, alpejskie zbocza
i klimatyczne, wąskie uliczki. Jasna barwa produktu sprawia, że jest on
uniwersalnym rozwiązaniem zarówno do wnętrz klasycznych i eleganckich,
jak i bardziej wyszukanych, zaaranżowanych np. w stylu modern folk.

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie,
fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

www.jawor-parkiet.pl | 053

055

054

Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

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

FertigDeska
Dąb Color Vulcano
Inspirowane żyznymi ziemiami wokół Wezuwiusza kolory ziemi i szarości
czynią z tej podłogi idealne uzupełnienie aranżacji w stylu toskańskim.
Deska ta świetnie sprawdzi się również we wnętrzach industrialnych, którym
doda przytulności i designu na światowym poziomie.

Seria Color Inspiration
Kolekcja dębowych, dwuwarstwowych desek w siedmiu unikalnych kolorach. Barwy
Color Inspiration zabierają nas w fascynującą podróż do pełnych uroku zakątków
Półwyspu Apenińskiego.
Seria Color Inspiration składa się z następujących wybarwień:
Dąb Color Alabastro, Dąb Color Bianco, Dąb Color Avorio, Dąb Color Oro,

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie,
fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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Dąb Color Rosolare, Dąb Color Luna, Dąb Color Vulcano.
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KROK 1:

Podłogi na lata

Dokonaj właściwego wyboru

Jak dbać o podłogi Jawor-Parkiet?

Aby móc przez wiele lat cieszyć się naturalnymi walorami drewnianych podłóg, nie można

Podłoga lakierowana – pokryta jest ośmioma warstwami lakieru akrylowego utwardzonego

zapomnieć o zabezpieczeniu ich powierzchni przed uszkodzeniami wynikającymi z codziennej

promieniowaniem ultrafioletowym.
•

Po położeniu podłogi należy zabezpieczyć ją Impregnatem do podłóg lakierowanych z serii Jawor-Parkiet.

użytkowania desek lub parkietów. Produkty Jawor-Parkiet są zabezpieczane fabrycznie na dwa

Zabieg ten ma na celu ochronę krawędzi oraz szczelin przed wilgocią. Czynności tej dokonuje ekipa

sposoby – ośmioma warstwami lakieru UV lub trzema warstwami naturalnego olejowosku, czyli

parkieciarska (za dodatkową opłatą) i jest to ostatni etap prac.

mieszanki płynnych olejów oraz płynnego wosku. Oba sposoby zapewniają całkowitą ochronę

•

Do bieżącej pielęgnacji należy stosować Koncentrat do czyszczenia podłóg lakierowanych Jawor-Parkiet.

i czynią produkty wyjątkowo trwałymi.
Podłoga olejowoskowana – pokryta jest trzema warstwami olejowosku.
•

KROK 2:
Pielęgnuj na co dzień

Po położeniu podłogi wskazane jest zabezpieczenie jej Impregnatem do podłóg olejowoskowanych

057

056

eksploatacji. Ta decyzja, którą podejmujemy już na etapie zakupu, jest kluczowa dla dalszego

z serii Jawor-Parkiet. Zabieg ten ma na celu ochronę krawędzi oraz szczelin przed wilgocią. Czynności
tej dokonuje ekipa parkieciarska (za dodatkową opłatą) i jest to ostatni etap prac.
•

Podłogę w miarę możliwości należy pielęgnować „na sucho” mopem z mikrofibry. Do bieżącej pielęgnacji
„na mokro” należy stosować Koncentrat do czyszczenia podłóg olejowoskowanych z serii Jawor-Parkiet

Bez względu na zastosowane zabezpieczenie, aby uniknąć uszkodzeń w powierzchni podłogi,
należy odpowiednio ją pielęgnować w trakcie codziennego użytkowania. W tym celu wystarczy
przestrzegać kilku podstawowych zasad. Wiecie, jakich?

lub inny, wskazany przez Jawor-Parkiet.
•

Naturalną cechą podłóg pokrytych olejowoskiem jest tworzenie się szlaków komunikacyjnych, wycieranie
olejowosku oraz wymywanie powłoki twardych wosków. Dlatego co ok. 20 myć należy zabezpieczyć
powierzchnię Impregnatem do podłóg olejowoskowanych z serii Jawor-Parkiet lub innym, wskazanym

Poradnik pielęgnacji
podłóg drewnianych Jawor-Parkiet

•

Stosuj miękkie obuwie, a meble zabezpiecz specjalnymi filcowymi podkładkami.

•

Unikaj zanieczyszczeń, które mogą porysować drewnianą powierzchnię, np. piasku.

•

Codzienne zanieczyszczenia usuwaj, używając miękkich zmiotek oraz odkurzacza z miękką końcówką.

•

Staraj się unikać nadmiernych obciążeń mechanicznych podłogi.

•

Zadbaj o to, aby wilgotność powietrza w pomieszczeniu utrzymywała się w granicach 45-60 proc.

•

Przecieraj podłogę na sucho lub lekko zwilżoną szmatką

Drewno ze względu na swoje właściwości mechaniczne i fizyczne, zmienia swoje wymiary

•

Pamiętaj o tym, by wszelkie zabrudzenia (a przede wszystkim rozlane płyny) usuwać od razu, gdy je zauważysz.

i kształty wraz ze zmianą temperatury i wilgotności względnej powietrza. Należy więc
Pomieszczenia, w których użytkowana będzie podłoga powinny być wyposażone w termometr

Drewniana podłoga jest ozdobą każdego wnętrza – dodaje mu klasy, elegancji, sprawia, że nabiera

pokojowy, wilgotnościomierz oraz nawilżacz powietrza. Wnętrza te wiosną i latem trzeba

ono indywidualnego charakteru. Jak zapewnić jej długowieczność? Jawor-Parkiet, bazując na
podłóg, która gwarantuje, że drewniane deski i parkiety będą służyć nam przez lata.

Zachowaj stałą wilgotność powietrza

pamiętać, by w pomieszczeniu utrzymać stałą wilgotność powietrza na poziomie 45–60 proc.

3 kroki do długowieczności
wieloletnim doświadczeniu, opracował prostą i ekonomiczną metodę trzech kroków pielęgnacji

przez Jawor-Parkiet.

regularnie wietrzyć, a w okresie grzewczym bezwzględnie należy stosować nawilżacze powietrza.

Czy wiesz że...
aby cieszyć się pięknem drewnianej podłogi, trzeba niezwłocznie usuwać bieżące

Więcej informacji na www.jawor-parkiet.pl.

zabrudzenia, używając do tego szczotek z miękkim włosiem, delikatnie zwilżonej
ściereczki lub spray mopa z profesjonalnym pielęgnatem – koncentratem do podłóg
lakierowanych lub olejowoskowanych Jawor-Parkiet?

KROK 3:
Zaufaj profesjonalistom
Podłogi lakierowane i olejowoskowane
Bieżące czyszczenie i regularna konserwacja to jedyny sposób, by drewniane podłogi zawsze
wyglądały pięknie i świeżo. Z myślą o wszystkich, którzy chcą w łatwy sposób zadbać o ich naturalne
walory i zapewnić im długowieczność, powstała linia profesjonalnych pielęgnatów do podłóg

Olejowosk

Lakier

Wnika w strukturę drewna, chroni przed
wnikaniem wilgoci, brudem, kurzem
i plamami

Pokrywa powierzchnię elementu, chroni przed
wnikaniem wilgoci, brudem, kurzem i plamami

Wnika w pory drewna

Chroni powierzchnię podłogi

Chroni przed uszkodzeniami
mechanicznymi, zarysowaniem oraz
zużyciem w codziennym użytkowaniu

Chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi,
zarysowaniem oraz zużyciem w codziennym
użytkowaniu

Wymaga okresowej impregnacji
i bieżącej pielęgnacji

Wymaga bieżącej pielęgnacji

Umożliwia wykonanie miejscowych
renowacji

Nie daje możliwości łatwego przeprowadzania
miejscowych napraw, należy wymienić
uszkodzony element

Istnieje możliwość dokonania renowacji
we własnym zakresie

Zniszczony lakier należy w całości zeszlifować
(wycyklinować) oraz ponownie polakierować

drewnianych Jawor-Parkiet.
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Podłogi lakierowane

Podłogi olejowoskowane

Podłogi pokryte ośmioma warstwami ekologicznego lakieru UV są dużo odporniejsze na

Gdy zdecydujemy się na zabezpieczenie naszej podłogi trzema warstwami naturalnego

wycieranie się warstwy ochronnej oraz mechaniczne uszkodzenia. Jednak, aby przez długie

olejowosku, musimy pamiętać o właściwym dbaniu o ich powierzchnię. Tylko regularna

lata wyglądały one piękne i świeżo należy pamiętać o ich bieżącym czyszczeniu i regularnej

pielęgnacja skutecznie zapobiegnie wymywaniu się warstwy ochronnej, dzięki czemu będziemy

konserwacji.

mogli się cieszyć niebagatelnym pięknem naszych podłóg przez długie lata.

Koncentrat do czyszczenia podłóg
lakierowanych

Koncentrat do czyszczenia podłóg
olejowoskowanych

Służy do bieżącego czyszczenia podłóg drewnianych wykończonych

Służy do bieżącego czyszczenia podłóg olejowanych i woskowanych.

lakierami oraz lakierami UV. Po użyciu tworzy na powierzchni podłogi

Produkt tworzy na ich powierzchni delikatną warstwę ochronną,

delikatną warstwę ochronną.

Impregnat do podłóg
lakierowanych

ograniczając tym samym proces wymywania oleju i szarzenia drewna.

Impregnat do podłóg
olejowoskowanych

Stosowany niezwłocznie po montażu służy do pielęgnacji i konserwacji

Stosowany niezwłocznie po montażu służy do pielęgnacji i konserwacji

podłóg wykończonych lakierami oraz lakierami UV. Podnosi odporność

podłóg olejowanych i woskowanych. Podnosi odporność desek i parkietów

desek i parkietów na działanie wody poprzez zabezpieczenie krawędzi

na działanie wody – zabezpiecza ich krawędzie, dzięki czemu ogranicza

i ograniczenie wnikania wody i brudu w fugi między pojedynczymi

wnikanie wody i brudu w fugi między pojedynczymi elementami. Środek

elementami posadzkowymi. Środek chroni podłogę przed nadmiernym
zużyciem i przedłuża okres jej użytkowania.
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Linia profesjonalnych pielęgnatów
do podłóg drewnianych Jawor-Parkiet

chroni podłogę przed nadmiernym zużyciem, przedłużając tym samym
okres jej użytkowania.
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FertigDeska Dąb Elegance
Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm
wykończenia: olejowoskowana, fazowana czterostronnie

FertigDeska
Bogaty wybór gatunków drewna i sposobów wykończenia, unikalne metody barwienia, ponadprzeciętna odporność – to tylko niektóre z licznych zalet FertigDeski.
To gotowa podłoga o dwuwarstwowej konstrukcji, co nie tylko umożliwia montaż produktu na ogrzewaniu podłogowym, lecz także zapewnia mu dużą odporność
na odkształcenia. W celu zabezpieczenia drewna i wyeksponowania jego naturalnych walorów deska zostaje pokryta jeszcze na etapie produkcji trzema warstwami
naturalnego olejowosku lub ośmioma lakieru UV.
Produkt wyróżnia warstwa wierzchnia o grubości do 6 mm, jedna z najgrubszych na rynku, oraz warstwa spodnia wykonana z drewna liściastego. Potwierdzeniem
jakości jest 30-letnia gwarancja Jawor-Parkiet.
Wymiary: grubość: 11 lub 14 mm, szerokość: 130–150 mm, długość: 700–1500 mm.
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Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

FertigDeska
Dąb Elegance
Wyjątkowo reprezentacyjna deska, którą cechuje regularny układ słojów
oraz brak bieli. Pojedyncze, sporadycznie występujące sęki dodają podłodze
subtelnego uroku. Ta klasyczna deska podkreśla naturalne walory dębowego
drewna. Stanowi eleganckie tło dla różnorodnych aranżacji, dlatego sprawdzi się
zarówno w modernistycznych wnętrzach apartamentów, jak i rustykalnym domu
za miastem.

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji,
ogrzewanie podłogowe
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Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm
wykończenia: olejowoskowana, fazowana czterostronnie

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm
wykończenia: lakierowana, fazowana czterostronnie

FertigDeska
Dąb Elegance Bielony
To specjalnie wyselekcjonowana deska o delikatnie podkreślonej strukturze.
Dowolny wzór, nieliczne i małe sęki oraz dopuszczalna biel nadają jej naturalny
ale zarazem szlachetny charakter. Jasne zabarwienie sprawi, że podłoga ta będzie
doskonałym rozwiązaniem do wnętrz niedoświetlonych, którym optycznie doda
przestrzeni.

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji,
ogrzewanie podłogowe
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Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

FertigDeska
Dąb Classic
Tę podłogę charakteryzuje szeroka gama barw oraz urozmaicony rysunek
słojów. Przebarwienia oraz sęki nadają jej unikalny charakter. Dębowa deska
w wersji Classic z powodzeniem znajdzie zastosowanie w minimalistycznych
skandynawskich aranżacjach oraz we wnętrzach przestronnych apartamentów,
którym doda domowego ciepła.

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji,
ogrzewanie podłogowe

064 | www.jawor-parkiet.pl

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm
wykończenia: lakierowana, fazowana czterostronnie

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm
wykończenia: lakierowana, fazowana czterostronnie

FertigDeska
Dąb Classic Bielony
Subtelna deska o delikatnie białym zabarwieniu, którą cechuje dowolny układ
słojów oraz występująca biel. Naturalnego uroku dodają jej sęki. Podłoga ta
stanowić będzie uzupełnienie mniejszych przestrzeni, które rozświetli i optycznie
powiększy. Za jej sprawą klasyczne aranżacje zyskają nowoczesny wygląd.

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji,
ogrzewanie podłogowe
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Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm
wykończenia: lakierowana, fazowana czterostronnie

FertigDeska
Dąb Country

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

FertigDeska
Dąb Antyk

Deska ta stanowi kwintesencję naturalnych walorów drewna dębowego.

Elegancka deska o ciemnym zabarwieniu. Uroku dodają jej wyraźnie

Zróżnicowane zabarwienie, biel oraz sęki czynią z niej wręcz intuicyjne

wyeksponowane naturalne cechy drewna – różnorodny układ słojów, sęki

uzupełnienie wnętrz rustykalnych. Zróżnicowanie barw i wzorów sprawia, że

oraz sporadycznie występująca biel. Podłoga ta znajdzie swoje zastosowanie

posadzka ta sprawdzi się także w nowoczesnych apartamentach.

szczególnie w przestronnych wnętrzach, którym doda przytulności i ciepła.

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji,
ogrzewanie podłogowe
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wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji,
ogrzewanie podłogowe
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Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

FertigDeska
Dąb Czarny

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

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm
wykończenia: lakierowana

FertigDeska
Dąb Linea

Ekskluzywna deska o bardzo ciemnym zabarwieniu. Cechuje ją dowolny układ

Dębowa deska o oryginalnym charakterze i zróżnicowanej barwie. Swój

słojów, brak bieli i sporadyczne sęki. Podłoga szczególnie polecana jest do

niepospolity wygląd zawdzięcza autorskiej, opracowanej przez Jawor-Parkiet

zastosowania w dużych pomieszczeniach o wyrazistym charakterze. Głęboka

konstrukcji złożonej z kilkunastu wąskich pasków drewna. Szczególnie polecana

kolorystyka czyni z niej idealną propozycję dla osób ceniących wyszukaną

do przestronnych i ciemniejszych pomieszczeń.

elegancję.

z nowoczesnymi, minimalistycznym wnętrzami.

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji,
ogrzewanie podłogowe
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Stylowo skomponuje się

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

FertigDeska
Jesion Elegance
Elegancka podłoga o delikatnym, jasnożółtym zabarwieniu. Cechują ją
sporadycznie występujące sęki oraz dowolny przebieg słojów. Niewielkie różnice
kolorystyczne dodają desce ozdobnego charakteru. Jasna barwa czyni z niej
szlachetną ozdobę nowoczesnych salonów ale także niewielkich wnętrz, które
optycznie powiększy.

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm
wykończenia: lakierowana, fazowana czterostronnie

FertigDeska
Jesion Elegance Bielony
Jasna deska o eleganckim i delikatnym charakterze. Sęki występują w niej
bardzo sporadycznie. Zastosowany na jej powierzchni lakier lub olej podkładowy
zapewniają efekt nowoczesnego bielenia eksponując jednocześnie naturalne
walory drewna. Podłoga ta stanowi ekskluzywny dodatek zarówno do klasycznych
jak i rustykalnych wnętrz. Polecana także do mieszkań o niewielkim metrażu,
którym optycznie dodaje przestrzeni.

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji,
ogrzewanie podłogowe
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Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm
wykończenia: olejowoskowana, fazowana czterostronnie

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji,
ogrzewanie podłogowe
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Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

FertigDeska
Jesion Elegance Kolor

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm
wykończenia: lakierowana, fazowana czterostronnie

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm
wykończenia: lakierowana, fazowana czterostronnie

FertigDeska
Jesion Elegance Kolor Bielony

Deska o wyjątkowo urozmaiconym zabarwieniu. Wzór złożony z jasno-ciemnych

Ta jesionowa deska swą jasną barwę zawdzięcza warstwie białego lakieru lub

elementów, wyrazisty rysunek oraz nieliczne sęki dodają podłodze wytrawnego

oleju podkładowego. Subtelne zabarwienie, sporadycznie występujące sęki oraz

charakteru. Znaczne zróżnicowanie kolorystyczne czyni z niej doskonały materiał

zróżnicowanie kolorystyczne sprawiają, że podłoga ta dobrze komponować się

dekoracyjny. Deska ta stanowić będzie szlachetne uzupełnienie naturalnych,

będzie z aranżacjami w stylu skandynawskim. Polecana do stosowania w małych

klasycznych oraz rustykalnych wnętrz.

i niedoświetlonych mieszkaniach, które optycznie powiększy.

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji,
ogrzewanie podłogowe
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wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji,
ogrzewanie podłogowe
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Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm
wykończenia: lakierowana, fazowana czterostronnie

FertigDeska
Jesion Elegance Dark

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm
wykończenia: lakierowana, fazowana czterostronnie

FertigDeska
Jesion Bursztyn

Klasyczna jesionowa deska o ciemnej, głębokiej barwie. Sporadycznie

Elegancka deska o delikatnym, ciemnobrązowym zabarwieniu i dowolnym

występujące sęki,

przebiegu słojów. Ciemna kolorystyka czyni z niej ciekawą propozycję

zmiany kolorystyczne oraz wyraźnie zaznaczony rysunek

drewna zapewniają wyjątkowy efekt dekoracyjny. Podłoga ta stanowi eleganckie

do

uzupełnienie klasycznych oraz nowoczesnych wnętrz.

ekskluzywnych

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji,
ogrzewanie podłogowe
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przestronnych

pomieszczeń

oraz

szczególnie

reprezentacyjnych,

przestrzeni.

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji,
ogrzewanie podłogowe
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Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

FertigDeska
Jesion Koniak
Jesionowa deska o szczególnie ciemnej, wytrawnej barwie. Dowolny przebieg
słojów oraz nieliczne sęki nadają jej wyrafinowany i elegancki charakter. Ciepła
kolorystyka czyni z niej wyjątkową propozycję dla zwolenników klasycznego
piękna.

Podłoga

ta

odnajdzie

swe

zastosowanie

w

reprezentacyjnych

i klimatycznych pomieszczeniach.

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
szczotkowanie, fazowanie V4, 30 lat gwarancji,
ogrzewanie podłogowe
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Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm
wykończenia: olejowoskowana, fazowana czterostronnie

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm
wykończenia: lakierowana, fazowana czterostronnie

FertigDeska
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.

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

FertigDeska
Orzech Premium
Deska ta stanowi kwintesencję egzotycznego piękna. Cechuje ją zbliżona barwa
poszczególnych elementów oraz dowolny przebieg słojów. Powierzchnię
przełamują występujące miejscami sęki oraz sporadyczna biel. Subtelna, głęboka
barwa orzecha sprawia, że podłoga ta najlepiej komponuje się z reprezentacyjnymi,
przestronnymi wnętrzami.

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm
wykończenia: lakierowana, fazowana czterostronnie

FertigDeska
Orzech Elegance
To podłoga dedykowana zwolennikom doskonałej formy i prostej elegancji.
Wydobywa unikalny charakter z drewna orzecha amerykańskiego. Czekoladową
kolorystykę przełamuje występująca biel a sęki nadają powierzchni dynamiki.
Głęboka barwa sprawia, że podłoga ta stanowi harmonijne uzupełnienie dobrze
doświetlonych wnętrz. Ciekawie komponuje się także ze stylem klasycznym jak
i nowoczesnymi aranżacjami.

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm
wykończenia: lakierowana, fazowana czterostronnie

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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FertigParkiet Dąb Classic
Gotowy parkiet dwuwarstwowy o wymiarach: 490x70x14 mm
wykończenia: lakierowany, fazowany czterostronnie

FertigParkiet
FertigParkiet jest to gotowy, lakierowany lub olejowoskowany parkiet, którego sukces tkwi w dwuwarstwowej konstrukcji. Składa się ze szlachetnej warstwy wierzchniej
o grubości 4 mm lub 6 mm, wykonanej z rodzimego drewna dębu lub jesionu.
Warstwa spodnia, zwana stabilizującą, wykonana jest z drewna liściastego. Jej zastosowanie ułatwia montaż oraz zapewnia podłodze dodatkowe zabezpieczenie
przed naturalną pracą drewna i jego odkształceniami. Właśnie za sprawą konstrukcji produkt ten jest ponadto rekomendowany do stosowania na ogrzewaniu
podłogowym. Gwarancją najwyższej jakości FertigParkietu jest objęcie go 30-letnią gwarancją.
Wymiary: grubość: 11 mm lub 14 mm, szerokość: 65–70 mm, długość: 490 mm.

Wzory ułożenia parkietów
FertigParkiet poza standardowym układem można również ułożyć wg zaprezentowanych poniżej wzorów. Część z nich wymaga dodatkowej obróbki i jest realizowana
tylko na specjalne zamówienie.

Cegiełka
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Drabinka

Kwadrat

Cegiełka
ukośna

Jodełka
klasyczna

Jodełka
podwójna

Jodła
ukośna
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Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

Gotowy parkiet dwuwarstwowy o wymiarach: 490x70x14 mm
wykończenia: olejowoskowany, fazowany czterostronnie

FertigParkiet
Dąb Elegance

Gotowy parkiet dwuwarstwowy o wymiarach: 490x70x14 mm
wykończenia: olejowoskowany, fazowany czterostronnie

FertigParkiet
Dąb Country

Podłoga ta cechuje się swobodnym układem włókien oraz nieznacznymi

To jeden z najbardziej klasycznych parkietów. Jego niejednolity wzór, widoczne

zmianami barwy. Nieliczne, szpilkowe sęki dodają jej unikalnego charakteru.

różnice w barwie, duże sęki oraz biel eksponują naturalny urok drewna dębowego.

Ta wyjątkowo elegancka i wytrzymała podłoga świetnie komponować się będzie

Podłoga ta idealnie skomponuje się z wnętrzami w stylu country i stanowić będzie

zarówno z klasycznym, jak i eklektycznym wnętrzem.

uzupełnienie przytulnego domowego zacisza.

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

www.jawor-parkiet.pl | 083

085

084

Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne u dystrybutorów mają więc charakter podglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

FertigParkiet
Dąb Elegance Bielony

Gotowy parkiet dwuwarstwowy o wymiarach: 490x70x14 mm
wykończenia: olejowoskowany, fazowany czterostronnie

Gotowy parkiet dwuwarstwowy o wymiarach: 490x70x14 mm
wykończenia: olejowoskowany, fazowany czterostronnie

FertigParkiet
Dąb Classic Bielony

Subtelna barwa i jasna kolorystyka dodają podłodze uroku i uwydatniają naturalne

Podłoga o dowolnym układzie włókien, której uroku dodają licznie występujące

piękno surowca. Parkiet ten będzie doskonałym rozwiązaniem w aranżacji

sęki oraz przebarwienia. Ten ponadczasowy parkiet znajdzie zastosowanie

małych i niedoświetlonych wnętrz, które optycznie powiększy. Z powodzeniem

zarówno w mniejszym mieszkaniu, jak i przestronnym, nowoczesnym biurze.

zastosować go można także w pomieszczeniach utrzymanych w stylu

Doskonale będzie się prezentował również we wnętrzach utrzymanych w klimacie

skandynawskim.

prowansalskim.

wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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wykończenia: 8 warstw wytrzymałego lakieru, 3 warstwy olejowosku,
fazowanie V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe
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Architekcie!

Zapraszamy do współpracy.

Rejestracja w serwisie
www.jawor-parkiet.pl/partnerzy
w trzech krokach:

Dołącz do grona naszych partnerów i zarejestruj się w serwisie

• Wypełnij krótki formularz rejestracyjny.

dla architektów na www.jawor-parkiet.pl/partnerzy. Dzięki temu

• Zaczekaj na e-mail z linkiem aktywacyjnym.

uzyskasz dostęp do wysokiej jakości tekstur podłóg, przydatnych

• Zaloguj się i ciesz się zasobami

do wykonywania projektów wnętrz.
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wysokiej jakości tekstur.

Wysokiej jakości
tekstury
bardzo dobre
odwzorowanie podłóg

Każda tekstura FertigDeski zawiera 22
elementy, a FertigParkietu aż 96 unikalnych
deszczółek
• Odzwierciedlenie rzeczywistych kolorów podłogi
• Możliwość użycia jako wzorzec - deseń
• Wysoka rozdzielczość (około 6200px x 6800px)
• Przejrzyście skatalogowane

www.jawor-parkiet.pl | 087

Nowe Miasto
Lubawskie

Producent Podłóg Drewnianych
JAWOR-PARKIET
ul. Grunwaldzka 87
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel./fax: 56 474 80 85
e-mail: dzial.handlu@jawor-parkiet.pl
www.jawor-parkiet.pl

Autoryzowany punkt sprzedaży:

