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Vážený záujemca o naše výrobky!

Už 50 rokov sa zaoberáme výrobou parkiet z rastlého dreva.
Tieto skúsenosti zhodnocujeme v našej každodennej práci, neustále vylepšujeme naše 
technológie, aby sme vyrábali drevené podlahy, ktoré by čo najviac ladili s Vašou 
predstavou o dokonalom interiéri.
Nami spracovávané drevo pochádza z maďarských lesov, ktoré sú obhospodarované 
podľa prísnych lesníckych predpisov. Ruky odborníkov v našom závode z neho vyrábajú 
hodnotné výrobky.
Kúpou našich parkiet získate hodnotný výrobok z pravého dreva, ktorý dlhé 
roky bude slúžiť Vášmu pohodliu a pohode.
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Grandiose
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Kolekcia GRANDIOSE vytvára harmóniu prirodzeného a elegantného povrchu.
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Grandiose & Grandiose Trio

Naturio

Bunyoro

Balmoral
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Silver Ypsos

8 Grandiose & Grandiose Trio



Canyon Brasil
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White
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Grandio
se & 
Grandio
se Trio



Basalt

Pure Oak

Spirit
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Style
12 Grandiose & Grandiose Trio



V kolekcii STYLE sú módne, výrazné povrchy, ktoré zvýrazňujú 
prirodzenú kresbu dreva. Premyslene vybrané farebné odtiene 
zodpovedajú súčastným módnym trendom v tvorbe interiérov.
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Style & Style Trio dub

Country

Folk
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Rock

Funky
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Metal Gospel

16 Style & Style Trio tölgy



Jazz Reggae

Style & Style Trio дуб 17



Style & Style Trio jaseň
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Soul Dance

Blues Pop
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Provence
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Шоу-рум FORTROSS, центр дизайна Artplay, Москва

Dojem nostalgie vidieka je vytvorený výrazným, hrubým 
opracovaním povrchu.
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Provence & Provence Trio

Uhľový dub

Starý dub
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Föld tölgy / Дуб земляной

Kriedový dub
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Cottage Brown Cottage White

24 Provence & Provence Trio



Cottage Grey Wave
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Smoked
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Na tmavých podkladoch individuálne vytvárané štruktúry 
povrchu.
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Smoked & Smoked Trio
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Naturio Cross

Dream Excellent
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Farmer
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Smoked &
Smoked 
Trio



Live

Primus

Major
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DUOFloor

32



Dvojvrstvová podlaha so širokým rozsahom použitia.
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DUOFloor

Jar

Leto
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Jeseň

Zima
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Sortimenty

Premium
• bez hŕč, hrčky do 5 mm miestami povolené
• bez bele

Superior
• povolené hrče do priemeru 25 mm
• vypadnuté hrčky do 10 mm povolené   
• menšie trhlinky vytmelené tmelom s odtieňom dreva
• rôzne prírodné odtiene rastlého dreva
• bez bele

Antique
• hrče s priemerom 40 - 80 mm                            
• vypadavé hrčky, trhlinky sú po vytmelení ekologickým tmelom povolené       
• aj väčšie rozdiely v prírodnom odtieni a kresbe rastlého dreva sú povolené
• bez bele               

Antique+
• ako Antique, ale s beľou
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Palubky z masívneho dreva

Masívne dosky z rastlého dreva, dreviny
dub alebo jaseň o hrúbke 20 /15/ mm

TRIO – trojvrstvové palubky

Trojvrstvové parketové dosky o hrúbke 12,7

mm,  stredná  a  spodná  vrstva  dub,  povrch

dub  alebo  jaseň.  Mimoriadne  vhodné  na

podlahové kúrenie.

DUO – dvojvrstvové palubky

Na 9  mm hrubej  brezovej  preglejke  3
mm  hrubá  nášlapná  vrstva  duba.
Vyrábajú  sa  v  dvoch  sortimentoch  a
štyroch  odtieňoch,  sú  vhodné  aj  na
podlahové kúrenie.
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Technický popis - palubky z masívneho dreva
Dosky sú vyrábané z masívneho dreva o hrúbke 20 alebo
15mm,  po odvode  V-škára,  perodrážkový  spoj  po obvode,
Povrch je brúsený alebo škrabaný - štruktúrovaný, povrchovo
upravený dvomi alebo tromi vrstvami prírodného farebného
alebo  bezfarebného  oleja.  Ukončovacia  vrstva  je  tvrdý
voskový olej.

Bežne vyrábané rozmery:
Dub 20x90x600-1500 
mm
20x120, 140, 160, 180 x 600 - 2400 
mm                       
Jaseň
20x140x600 - 2400 mm                       

Balenie:

V balíkoch 6 ks rovnakého rozmeru, konce dosiek 
chránené kartónov, v zmršťovacej fólii.

                                                                                
Vlkosť 9±2%

Technický popis TRIO
Parketové dosky sú vyrobené z troch vrstiev uložených priečne

na  seba  z  dreviny  dub/dub/dub  alebo  jaseň/dub/dub,  spojené

vodostálym  lepidlom  (D3)  PVAC.  Po  obvode  1  mm  V-škára,

perodrážkový  spoj,  brúsený  alebo  škrabaný  povrch  upravený

prírodnými  farebnými  alebo  bezfarebnými  olejmi  v  2  alebo  3

vrstvách. Ukončovacia vrstva je tvrdý voskový olej.

Bežne vyrábané rozmery:
12,7 x 146 x 1000 - 1500 mm
12,7 x 185 x 1500 - 2000 mm

Vrstvy sú zložené z:
Nášlapná vrstva: Dub, dymový dub 
alebo jaseň o hrúbke 3 mm
Stredová vrstva: 7 mm hrubý dub 

Spodná vrstva: 2,7 mm hrubý dub

Balenie:
10 alebo 8 kusov rovnakého rozmeru v balíku, stiahnuté 
páskou, konce spevnené kartónom, v zmršťovacej fólii    
Vlhkosť: 9±2%

Technický popis DUO
Na brezovej preglejke sú vodostálym lepidlom  (D3) PVAC
nalepené  dubové  lamely,  po  obvode  1  mm  V-škára,
perodrážkový  spoj,  škrabaný  povrch  v  4  odtieňoch,
ukončovacia vrstva tvrdý voskový olej v 2 vrstvách.

Bežne vyrábané rozmery:
12 x 125 x 1190 mm, ale podľa dostupnej suroviny môžu byť

dĺžky 1000-1500 mm.

Vrstvy sú zložené z:
Nášlapná vrstva: Dub v hrúbke 3 mm
Nosná spodná vrstva: cca 9 mm hrubá brezová preglejka.

Balenie:
V balíku 10 ks dosiek rovnakého rozmeru, stiahnuté 
páskou, konce spevnené kartónom, v zmršťovacej fólii.
Vlhkosť: 9±2%
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Obvodové lišty

K našim výrobkom doporučujeme obvodové lišty z rastlého 
dubového alebo jaseňového dreva.

• 2000x60x20 mm - povrch zhodný s podlahou 
• 2400x32x20 mm - bez povrchovej úpravy      
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WallWood3D drevený obklad stien     
WallWood3D

V krabici sa nachádza 1,92 m2 presne narezaných drevených prvkov o rôznej hrúbke a rôznych rozmerov a ekologické
lepidlo na všetky druhy podkladov. Prvky je možné farebne alebo povrchovo upraviť a nalepiť napríklad na omietku,
dvierka nábytku, na obkladačky, dvere, sklo, kov a podobne.    

Duplex Linear Quadrat
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Design
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Z mimoriadne presne opracovaných prvkov je možné 
zostaviť unikátnu podlahu.         
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Design, Design Trio & Design Duo

Trapéz          

Trapéz          

Trapéz          
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3D Cube

3D Cube

46



Design, 
Design Trio 
& Design 
Duo



Mesh

Mesh
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Design, Design Trio & Design Duo



Chevron 45°, 60°

Pletenka         

Textil           
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Parkety  
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Klasické parkety z rastlého dreva sa povrchovo ukončujú na
mieste položenia.
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Klasické parkety s pero-
drážkou po obvode

Klasické parkety s perodrážkou majú stáročnú tradíciu. Vďaka svojej kráse a
pevnosti sú mimoriadne obľúbené. Celé sú zhotovené z masívneho rastlého
dreva.                                                       

Jaseň natur 

Jaseň standard                    
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Dub natur                  

Dub standard                    

Dub rustik               

Dub markant              
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Lamelové parkety

Lamparkety spájajú v sebe prednosti klasických a mozaikových parkiet. Po položení majú výzor klasických parkiet, avšak sú

vyrábané bez pera a drážky. Hrúbka 10 mm ich predurčuje na použitie v modernej výstavbe - do priestorov s podlahovým
vykurovaním.                                                                                  
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Jaseň natur                    

Jaseň standard                    

Dymový dub  natur-standard                                         
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Dub exquisit                

Dub natur                    Dub  standard                  
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Dub rustik             Dub  markant              

Lamparkety 57



Priemyselné parkety

Priemyselné  parkety  majú  široké  použitie  v  súčasnej  dobe.
Vďaka  svojim  vlastnostiam  sú  stále  módnejšie,  použitie
nachádzajú  v  divadlách,  úradoch,  obchodoch,  škôlkach,
hoteloch, ale aj v domácnostiach.                         

Dymový dub                  

Dub        
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