
DESKA CAŁA Z DĘBU, 
A JEDNAK WARSTWOWA 
– DESKA PODŁOGOWA 3 OAK 
ZŁOTY SĘK  
O walorach technicznych deski warstwowej 
nad deską litą długo by opowiadać… 
Jednak deska całkowicie wykonana 
z drewna będąca jednocześnie deską 
warstwową to nie lada wyczyn. Taką właśnie 
konstrukcją (4,5 mm dąb/dąb/dąb) może 
poszczycić się nasza firma. Jest to 
alternatywa dla klientów konserwatywnych 
przekonanych do deski litej, a jednak 
chcących wybrać deskę warstwową 
na ogrzewanie podłogowe. Deska 3 OAK 
występuje w pełnej gamie kolorystycznej 
Złoty Sęk. 

Ponadto, firma nadal produkuje deski war-
stwowe uzupełnione sklejką brzozową.

Zalety 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 
mikroklimatyczne.
■ Deska jest w całości produkowana 
w firmie – od momentu manipulacji 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.
120 mm do 290 mm, dł. od 600 mm do 
6000 mm, grubości desek 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 tworzeniu koloru 
na specjalne zlecenie klienta lub architekta.

Jakie wykończenie wybrać podłoga 
lakierowana czy olejowana?
Deska warstwowa Złoty Sęk występuje 
zarówno w wybawieniach olejowanych:  
Classic ZS, Onyx R ZS, Onyx M ZS, 

Lapis ZS, Patyna ZS, Caffee ZS, Latte ZS, 
Brandy ZS, Schwarz ZS, Country ZS, 
Sonato ZS oraz lakierowanych: Perła ZS, 
Patyna ZS, Cosmo ZS, Classic ZS, Amber 
ZS. Wszystkie wykończenia deski występują 
w wersji szczotkowanej. Do klienta należy 
ostateczny wybór wersji kolorystycznej.

ZŁOTY SĘKZŁOTY SĘK prezentuje
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Złoty Sęk
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