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ZŁOTY SĘKZŁOTY SĘK

Wysoką jakość oraz wytrzymałość produktów Złoty Sęk zapewnia-

ją rodzime, najtwardsze gatunki drewna jakimi są dąb oraz jesion. 

Pozyskiwane z Regionu Zielonych Płuc Polski charakteryzują się 

wytrzymałością oraz twardością. Surowiec na jakim bazujemy pocho-

dzi ze sprawdzonych i racjonalnie zarządzanych źródeł, posiadających 

certyfikat FSC oraz zgodność z wymogami Unii Europejskiej.

Drewno w postaci okrągłej poddawane jest obróbce od momentu 

zakupu surowca do postaci gotowej polakierowanej lub poolejowanej 

deski podłogowej.

DESKA TRÓJWARSTWOWA ZŁOTY SĘK 

Kolekcja desek warstwowych olejowanych oraz lakierowanych 

w ponad dwudziestu kolorach idealnie nadających się na ogrzewanie 

podłogowe. 

Konstrukcja deski: 4,5 mm dąb/drewno liściaste/drewno liściaste

Grubość deski: 14 mm

Szerokość desek: 120/140/160/180/190 mm

Długości: 600–2200 mm

Klasy jakościowe desek:

A – podłoga o zbliżonej kolorystyce, dowolny układ słojów, bez 

bieli, dopuszczalne zdrowe sęki do 10 mm, dziurka po sęku do 5 mm.

B – dowolny układ słoja, kolorystyka drewna naturalna, dopuszczal-

ne przebarwienia, dopuszczalne zdrowe sęki do 30 mm, zepsute sęki 

do 20–25 mm. 

R – podłoga o urozmaiconej kolorystyce i dopuszczalnych moc-

nych przebarwieniach, dowolnym układzie słojów, dopuszczalne są 

zdrowe sęki do 50 mm, czarne zepsute sęki do 40 mm, dopuszczalne 

są pęknięcia. 

Zabiegi dodatkowe:

Fazowanie – wszystkie deski warstwowe są fazowane wzdłużnie – 

dwustronnie lub wzdłużnie i od czoła czyli czterostronnie. Celowy 

zabieg pozwala na większą pracę desek oraz na zniwelowanie ewentu-

alnych odształceń. 

Szczotkowanie – celowe postarzanie drewna, które ma na celu uwi-

docznie struktury drewna i podkreślenie jej porów. 

DESKA DWUWARSTWOWA ZŁOTY SĘK 

Kolekcja desek warstwowych olejowanych oraz lakierowanych, iden-

tyczna jak przy deskach trójwarstwowych, idealnie nadających się na 

ogrzewanie podłogowe. 

Konstrukcja deski: 4,5 mm dąb/sklejka brzozowa 

Grubość deski: 14 mm

Szerokość desek: 120/140/160/180/200/220/240 mm

Długości: 600–2200 mm

Klasy jakościowe desek: A (przy maksymalnych długościach do 

4 mb.), B, R.

Dostępność zabiegów dodatkowych tak jak w przypadku deski trój-

warstwowej. 

DESKA WARSTWOWA QUERCUS LONG  

Quercus Long jest produktem ekskluzywnym przeznaczonym do 

pomieszczeń wielkogabarytowych z powodu rozmiarów jakie prezentuje. 

Konstrukcja deski: 4,5 mm dąb/sklejka brzozowa 

Grubość deski: 20 mm

Szerokość desek: 220/240/260/270 mm

Długości: 2000–6000 mm

Klasy jakościowe desek: A, B, R.

Zabiegi dodatkowe:

Fazowanie – wszystkie deski warstwowe są fazowane wzdłużnie – 

dwustronnie lub wzdłużnie i od czoła czyli czterostronnie. Celowy 

zabieg pozwala na większą pracę desek oraz na zniwelowanie ewentu-

alnych odształceń.

Zakład Stolarski Złoty Sęk
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