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SPIS
TREŚCI

OFERTA

PALETA BARW

PRAKTYCZNA WIEDZA

O NAS

Jesteśmy producentem warstwowych podłóg

dębowych. Nasze doświadczenie w branży

drzewnej trwa już bl isko 20 lat .  Dzięki  starannej

selekcj i  surowców oraz ścisłej  kontrol i  podczas

procesu technologicznego produkcj i  powstaje

podłoga o wysokiej  jakości .  Deski  warstwowe

FLOOREN cechują się również wyjątkową gamą

kolorystyczną,  która zadowoli  każdego kl ienta,  a

wnętrzu nada niepowtarzalny charakter.  Podłogi

FLOOREN mają uznanie nie tylko w Polsce,  ale

również na terenie całej  Europy.

KONTAKT

ul.  Zajęcza 42

17-200 Hajnówka

kom. +48 504 980 687

tel/fax:  +48 85 684 45 29

info@flooren.pl
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konstrukcja
dane techniczne

klasy jakości
jodełka

 

zalety podłóg warstwowych
ogrzewanie podłogowe

szczotkowanie powierzchni 
zalety podłóg olejowanych 



KONSTRUKCJA
A – sklejka brzozowa
B – warstwa wierzchnia dębowa
C – połączenie typu pióro-wpust
D – mikrofaza czterostronna
E – powierzchnia surowa lub 
wykończona olejowoskiem twardym
F – nacięcia przeciwprężne
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DANE TECHNICZNE

Grubość  [mm]               13 (9+4), 15 (9+6) 

Warstwa wierzchnia     Dąb

Inne gatunki drewna     Klon, orzech europejski

Połączenie                      Pióro – wpust

Mikrofaza                        Czterostronna

Długość [mm]                 600-2000

Szerokość [mm]             100-120-140-160-180-200-220

Powierzchnia                  Szlifowana, Szczotkowana

Wykończenie                  Surowa, Olejowosk twardy

Klasy jakości                    Prime, Rustic

PODŁOGA WARSTWOWA
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KLASY JAKOŚCI

PRIME

Deski o naturalnej barwie i dowolnym usłojeniu. W tej
klasie mogą występować zdrowe, niewypadające sęki
o średnicy do 10 mm oraz sęki szpilkowe do 2 mm.
Nieakceptowalna jest biel.

 
RUSTIC

W klasie rustykalnej dopuszczalne są seki zdrowe do 70
mm oraz sęki wypadające do 40 mm. Akceptowane są
naturalne przebarwienia ora może występować delikatny
biel.
*w obu klasach może występować do 2% desek o niższej
klasie jakości. 



JODEŁKA FRANCUSKA

JODEŁKA TRADYCYJNA
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BLANCO
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LAVIO
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AVILES
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COLUNGA
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LUANCO
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MOREDA



TARAMUNDI



BELMONTE



NEGRO



ZALETY DESKI WARSTWOWEJ
 
WYMIARY PODŁOGI
Wybór wymiarów podłogi jest szeroki. Wszystko zależy od preferencji klienta i wielkości powierzchni miejsca gdzie
podłoga będzie montowana. Przy mniejszych powierzchniach lepiej prezentować będzie się podłoga o mniejszych
wymiarach. Szerokość deski warstwowej może wynosić od 100 do nawet 300 mm, natomiast długość do 3000 mm.
GRUBOŚĆ WARSTWY WIERZCHNIEJ
W zależności od wyboru warstwa wierzchnia deski warstwowej może wynosić nawet 6 mm. W porównaniu z deską
litą jest to nieznaczna różnica. Warstwa wierzchnia w tradycyjnych parkietach, którą można cyklinować jest
liczona od powierzchni do pióra (miejsce łączenia parkietów) i wynosi około 8 mm.
STABILNOŚĆ WYMIARÓW
Deska warstwowa dzięki swojej piętrowej konstrukcji utrzymuje doskonałą stabilność wymiarową i jest odporna na
zmiany klimatu. Krzyżowa budowa niweluje tendencję drewna do paczenia oraz kurczenia się deski warstwowej. Z
tego powodu deska warstwowa idealnie sprawdza się na ogrzewaniu podłogowym oraz w miejscach o dużych
wahaniach wilgotności i temperatury tj. domki letniskowe, piwnice.
WYKOŃCZENIE
Dużą zaleta desek warstwowych jest możliwość instalacji gotowych elementów, które mają wykończoną
powierzchnię lakierem lub olejem. Bardziej skomplikowane jest to w przypadku deski litej, która może być
wykończona dopiero po montażu. Dodatkowym minusem jest czas. Deska lita lub parkiet może zostać pomalowana
dopiero po okresie ok. 2 tygodni Aby zniwelować naprężenia oraz nierówności taką podłogę należy wycyklinować i
dopiero po tej czynności można wykończyć powierzchnię.
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
W przypadku desek olejowanych dodatkowym atutem olejowania jest większa antystatyczność podłogi. W praktyce
oznacza to, że deski mniej się elektryzują i mają mniejszą zdolność do przyciągania kurzu. Jest to również zaleta dla
osób z objawami alergii lub astmy.
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ
Deski warstwowe, które są wykończone olejem są mniej śliskie, ponieważ wyczuwalna faktura drewna powoduje jej
naturalną “antypoślizgowość”. Olejowana podłoga nadaje się idealnie do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu tj.
galerie handlowe, sale treningowe i taneczne. Deski warstwowe olejowane to również korzystne i bezpieczne
rozwiązanie w pokojach dziecięcych.
RENOWACJA
Tak jak w przypadku desek litych deski warstwowe mogą być odnawiane. Podczas cyklinowania zbierana jest
warstwa ok. 1 mm, a więc odnawianie podłogi z deski warstwowej jest możliwa trzy- lub pięciokrotnie. Aby
cyklinowanie powierzchni było możliwe konieczne jest przyklejenie deski do podłoża.
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http://www.flooren.pl/wp/?p=10431


DESKA NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM
 
Jedną z wielu korzyści z zastosowania deski warstwowej w domu jest jej
kompatybilność z ogrzewaniem podłogowym. Deska warstwowa dzięki
swojej piętrowej konstrukcji utrzymuje doskonałą stabilność wymiarową i
jest odporna na zmiany temperatury oraz wilgotności. Krzyżowa budowa
niweluje tendencję drewna do paczenia oraz kurczenia się podłogi. Z tego
powodu deska warstwowa idealnie sprawdza się na ogrzewaniu
podłogowym. Takie rozwiązanie to nie tylko skuteczne rozwiązanie
grzewcze, ale także świetny sposób na zaoszczędzenie miejsca. W krajach
skandynawskich ogrzewanie podłogowe często zastępuje tradycyjne piece i
umożliwia ogrzanie całego domu jedynie za pomocą takiej metody. 
Przeczytaj cały artykuł
 

SZCZOTKOWANIE POWIERZCHNI
 
Proces szczotkowania desek warstwowych polega na mechanicznym usunięciu
warstwy miękkiej drewna. Poprzez uwidocznienie usłojenia drewna
powierzchnia deski warstwowej uzyskuje niejednolita strukturę.
Dzięki temu wnętrze nabiera niepowtarzalnego charakteru, a podkreślenie
naturalnej budowy drewna sprawia, że podłoga uzyskuje efekt wizualnego
postarzania. Dodatkowo poprzez uwidocznione usłojenie powierzchnia deski
warstwowej jest bardziej wyczuwalna poprzez dotyk.
Nie tylko walory estetyczne są zaletą podłogi szczotkowanej. Dodatkowo deski
warstwowe zyskują podwyższoną wytrzymałość. Powierzchnia deski, która jest
pozbawiona miękkiej warstwy drewna jest bardziej odporna na zarysowania
oraz uszkodzenia mechaniczne. Szczotkowanie sprawia również, że podłoga
jest antypoślizgowa, co podnosi bezpieczeństwo użytkowania.
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ZALETY PODŁÓG OLEJOWANYCH
 
NATURALNE CIEPŁO I DOTYK DREWNA
Wykończenie powierzchni deski warstwowej olejem uwidacznia niepowtarzalną, naturalne usłojenie
drewna. W odróżnieniu od desek wykończonych lakierem deski olejowane są milsze i cieplejsze w
dotyku. Jest to w szczególności istotne przy codziennym chodzeniu boso po podłodze. Ponadto w raz
z upływem czasu użytkowania oraz powstałe ewentualne uszkodzenia deski warstwowej olejowane
wyglądają wyjątkowo naturalnie.
MONTAŻ NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM I W KUCHNI
Deski olejowane są bardziej odporne na zmiany wilgotności w powietrzu oraz absorpcję wody.
Swobodnie „oddychanie” umożliwia odparowanie ewentualnej pobranej wilgoci z drewna. Dzięki temu
można je stosować w pomieszczeniach o okresowo podwyższonej wilgotności (np. kuchnie). W
odróżnieniu do podłogi lakierowanej, która posiada twardą i sztywną powłokę, podłoga olejowana
lepiej sprawdzi się na ogrzewaniu podłogowym.
RENOWACJA
W przypadku mocniejszego zarysowania lub uszkodzenia powierzchni nie ma konieczności
cyklinowania całej podłogi co wiążę się z oszczędnością pieniędzy i czasu. Wystarczy jedynie
uszkodzony fragment przetrzeć papierem ściernym, a następnie nałożyć warstwę oleju.
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
Dodatkowym atutem olejowaniajest większa antystatyczność podłogi. W praktyce oznacza to, że deski
mniej się elektryzują i mają mniejszą zdolność do przyciągania kurzu. Jest to również zaleta dla osób z
objawami alergii lub astmy.
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ
Podłogi olejowane są mniej śliskie, ponieważ wyczuwalna faktura drewna powoduje jej naturalną
“antypoślizgowość”. Olejowana podłoga nadaje się idealnie do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu
tj. galerie handlowe, sale treningowe i taneczne. Deski warstwowe olejowane to również korzystne i
bezpieczne rozwiązanie w pokojach dziecięcych.
PIELĘGNACJA
Właściwe dbanie o podłogi olejowanej nie tylko wizualnie poprawi jej wygląd, ale może spowodować
całkowitą regenerację powstałych nieznacznych wgnieceń. W porównaniu z lakierowaniem powstałe
podczas użytkowania zarysowania oraz nierówności są praktycznie niewidoczne. Ponadto penetracja
oleju wewnątrz drewna, uniemożliwia dostanie się w wyniku wgniecenia lub zarysowania do
naturalnego koloru drewna.
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