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Wybór podłogi to decyzja podejmowana na lata dlatego warto ją 

przemyśleć aby jak najdłużej cieszyć się jej pięknem. 

Czym się kierować przy doborze deski podłogowej?

 jakość produktów: grubość warstwy wierzchniej jest znacząca 

ponieważ to ona jest elementem nośnym i ulega zniszczeniu

 charakter/ styl domu lub mieszkania

 pomieszczenie w którym podłoga ma zostać zamontowana (sypial-

nia czy korytarz) 

 nasilenie ruchu w danych pomieszczeniach, ilość osób przebywają-

cych w pomieszczeniach

 wykończenie podłogi: olejowana czy lakierowana

 wielkość pomieszczenia – im większe pomieszczenie tym szersza 

deska. Jaśniejsze podłogi powiększają optycznie pomieszczenia

 kolorystyka podłogi nie może być przypadkowa. Musi współgrać 

przykładowo z ramami okiennymi lub listwami przypodłogowymi

Atuty deski warstwowej Złoty Sęk:

 Grubość warstwy nośnej to 4,5 mm drewna szlachetnego. Kolejne 

dwie warstwy deski to sklejka brzozowa lub drewno dębowe.

 Konstrukcja warstwowa złożona z trzech warstw oznacza większą 

wytrzymałość deski na naprężenia oraz odporność na zmiany mikro-

klimatyczne.

 Deska jest w całości produkowana w firmie – od momentu mani-

pulacji kloca do momentu wykończenia deski na gotowo, co wpływa 

na kontrolę półproduktów i zapewnienie najlepszej jakości potrzebnej 

do wytwarzania deski podłogowej. 

 Elastyczność: gama produktów jest nieograniczona – deski od szer. 

90 mm do 290 mm, dł. od 600 mm do 6000 mm, grubości desek 11, 

14, 15, 20 mm. 

 Nieograniczona ilość gatunków drewna: dąb, dąb wędzony, jesion, 

jesion termo, klon, jawor, wiąz, grab, brzoza, akacja parzona i gatunki 

egzotyczne.

 Oprócz wykończenia standardowego, specjalizujemy się w tworze-

niu koloru na specjalne zlecenie klienta lub architekta.

Jakie wykończenie wybrać podłoga lakierowana czy olejowana?

Zalety podłogi lakierowanej:

 Powierzchnie lakierowane łatwo utrzymać w czystości. 

 Nie wymagają one również tylu zabiegów pielęgnacyjnych co pod-

łogi olejowane.

 Drewno po lakierowaniu zostaje przykryte warstwą lakieru, który 

oddziela je od otoczenia czyniąc powierzchnię gładką w dotyku i dość 

odporną na zabrudzenia (brud nie wnika w strukturę drewna). 

Wady deski lakierowanej:

 Powierzchnia mniej odporna na zarysowania.

 Dobór odpowiedniego stopnia połysku lakieru: w miejscach bar-

dziej narażonych na ścieranie np. korytarze, miejsca użyteczności 

publicznej.

 Tendencja do elektryzowania się, co może być powodem przycią-

gania do nich większej ilości kurzu od podłóg.

 System lakierowania uniemożliwia wykonanie cząstkowej reno-

wacji uszkodzonej podłogi (miejsce naprawy wyróżniałoby się na tle 

reszty pomieszczenia).

 Renowacja podłogi lakierowanej wiąże się więc ze zeszlifowaniem 

i ponownym polakierowaniem całej powierzchni posadzki. 

Zalety podłogi olejowanej:

 Uzyskanie antystatycznej powierzchni, która jest mniej śliska niż 

lakierowana. 

 Zarysowania są znacznie mniej widoczne niż na lakierowanej, 

a drobne po jakimś czasie mogą się zabliźnić. 

 Możliwość przeprowadzenia częściowej renowacji.

 Zabezpieczone olejem drewno pozostaje naturalne w dotyku, 

ponieważ olej wnika w nie, nie tworząc dodatkowej warstwy na 

powierzchni.

Wady deski olejowanej:

 Łatwiej się brudzi niż lakierowana (zwłaszcza na początku eksplo-

atacji).

 Można ją konserwować jedynie specjalnie przeznaczonymi do tego 

preparatami zalecanymi przez producenta deski.

 Renowacja takiej podłogi często okazuje się niezbędna już po 

dwóch latach.

Deska warstwowa Złoty Sęk występuje zarówno w wybawieniach 

olejowanych: Alaska ZS, Onyx ZS, Lapis ZS, Opal ZS oraz lakierowa-

nych: Perła ZS, Patyna ZS, Cosmo ZS, Brandy ZS, Amber ZS, Karmel ZS, 

Caffee ZS, Cognac ZS, Nero ZS. Wszystkie wykończenia deski wystę- 

pują w wersji szczotkowanej. Do klienta należy ostateczny wybór 

wersji kolorystycznej. 
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