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Parkiety na miarę czasu

PODŁOGI,  SCHODY

Firma Antique Parquets powstała w 1991 roku, zaś od
1981 r. specjalizuje się w wytwarzaniu parkietów oraz
kreowaniu nowych wzorów. Podłogi, które wykonuje,
to parkiety antyczne z okresu XVI-XIX wieku. Są one
antykizacją stylu francuskich i angielskich rzemieślni-
ków minionego 300-lecia.
Jedną ze specjalizacji firmy jest tworzenie podłóg na
zamówienia indywidualne. Każda podłoga wykony-
wana jest zgodnie z życzeniem klienta, który ma moż-
liwość wyboru wielkości elementów parkietu, border-
sów oraz koloru. Precyzja wykonania, stosowanie róż-
nych gatunków drewna, w tym egzotycznego, ich od-
powiedni dobór oraz obróbka, kompozycja border-
sów, oryginalne rozwiązania w postaci wzbogacania
tafli, np. w kamienie, ornamentalne wzory, a także wy-
soka specjalizacja naszych pracowników, pozwala
tworzyć dzieła sztuki. 
Dodatkowo oferujemy system postarzania parkietu,
który idealnie nadaje się zarówno do starych jak i no-
woczesnych pomieszczeń. Postarzanie wykonywane
jest dwoma sposobami: chemiczne i mechaniczne.
Dzięki tym zabiegom całość kompozycji do złudzenia
przypomina starą, dawną podłogę. 
Dla klientów wymagających, ceniących sobie orygi-
nalność, przygotowano ofertę na podłogę z odzy-
sku. Tafle i deski wykonywane są z drewna pocho-
dzącego z rozbiórki, które ma przeszło 80-100 lat.
Dzięki temu uzyskujemy starodawną podłogę o nie-
powtarzalnym kolorze.
Dzięki współpracy z gronem architektów polskich i za-
granicznych oraz komponowaniem i tworzeniem no-
wych, niepowtarzalnych podłóg dla klientów indywi-
dualnych, oferta produktów firmy Antique Parquets
liczy ponad 100 wzorów i ciągle się powiększa...

OFERTA
tafle parkietowe – rozety zestawiane z różnych ga-
tunków drewna, np. dąb, jesion, machoń, orzech,
brzoza, które często łączone są z drewnem egzo-
tycznym, typu merbau, iroko, lapacho, jatoba, czy
badi. Dzięki takim kombinacjom można stworzyć
podłogę, która nada każdemu wnętrzu odpowiedni
nastrój i podkreśli jego charakter.
parkiety intarsjowane – mozaiki układane z róż-
nych rodzajów drewna w oryginalne i niepowtarzal-
ne kompozycje. Duża gama rodzajów drewna po-
zwala na kombinacje koloru, odcieni i słoi, w arty-
stycznym doborze ornamentalnych wzorów. Nowo-
ścią jest też możliwość łączenia parkietu z natural-
nym kamieniem lub marmurem. Łącząc taką podło-
gę z zabytkowym, jak i nowoczesnym wnętrzem, na-
dajemy jej indywidualny charakter. 
deski podłogowe – wykonywane są z litego drew-
na, począwszy od dębowego, na drewnie egzo-
tycznym skończywszy. Oferowane są deski w róż-
nych wymiarach, o grubości 14 i 22 mm. 
bordersy – występują jako elementy uzupełniające
całość kompozycji podłogi. Znajdują zastosowanie
głównie przy układaniu tafli podłogowych, ale rów-
nie dobrze komponują się z tradycyjną klepką lub
deską podłogową. Zbudowane są z trawersów ra-
mowych i szkieletowych, małych i dużych płytek wy-
pełniających oraz z drewna ułożonego w kliny na-
przemienne. Trawersy łączone są za pomocą drew-
nianych kołków. 
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