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Firma Solid-Parkiet istnieje na rynku od 1993 roku. Od początku działalno-

ści wyznaczyła sobie za cel jak najlepszą współpracę z przyszłymi Klientami 

oraz produkcję materiałów jedynie najwyższej jakości. Dzięki sumiennie 

realizowanej polityce jakości stała się przedsiębiorstwem znanym i cenio-

nym przez kontrahentów w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej.

Każdego dnia dokłada wszelkich starań, aby sumiennie i terminowo re-

alizować powierzone jej zadania. Wszelkie inwestycje realizowane są za 

pomocą wysokiej klasy suszarń sterowanych systemem komputerowym 

(komputerowy system IN-LINE mierzenia wilgotności deszczułek), no-

woczesnej zautomatyzowanej linii technologicznej, sprawdzonych do-

stawców i własnego składu sezonowania drewna. Dzięki doświadczeniu, 

doskonałemu zapleczu technicznemu oraz bardzo dobrze wykwalifiko-

wanej kadrze, firma jest w stanie szybko i skutecznie wykonać każde zle-

cenie. Stara się, aby oferowane produkty spełniały wszystkie oczekiwania 

Klientów, dotyczące zarówno piękna, trwałości jak i ceny. Produkowane 

parkiety doskonale nadają się do każdego typu domów, mieszkań, biur 

lub lokali użytkowych.

Solid-Parkiet gwarantuje najwyższą jakość usług, profesjonalne doradz-

two oraz fachową i miłą obsługę.

Materiał: lite drewno

Rodzaje drewna: dąb, dąb czerwony, dąb wędzony, jesion, jawor, akacja 

parzona, czereśnia parzona, buk

Rodzaje parkietu: parkiet tradycyjny, deska podłogowa o jednolitej po-

wierzchni i fazowana

Wykończenie powierzchni: surowe

Wymiary [mm]:

 parkiet: (dł./szer./gr.) 500/70/22, 350/70/22,

450/70/16, 300/70/16

 deska podłogowa: (dł./szer./gr.) 500–1200/100/16, 500–2000/120/16, 

500–1200/100/22, 900–2000/150/22

Wilgotność drewna [%]: 9 (+/-2)

Montaż: klejenie do podłoża, mocowanie gwoździami

Dodatkowe elementy systemu: listwy przypodłogowe, lakiery, kleje

 INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzedaż hurtowa, sprzedaż detaliczna możliwość zakupu 

u producenta lub wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej

Aprobaty i certyfikaty: EN ISO 9001:2008, PN-EN 13226:2004, 

CE 14342:2006

Usługi: współpraca z profesjonalnymi brygadami montażowymi

Pozostała oferta:

 sprzedaż produktów do układania, wykańczania

 konserwacji podłóg drewnianych

 wszelkiego rodzaju listwy wykończeniowe

 materiały ścierne, lakiery, kleje, grunty itp.

SOLID-PARKIET Produkcja i sprzedaż parkietów
ul. Wolicka 7, 32-830 Wojnicz

tel. 14 678 75 00, faks 14 678 75 01, 
www.solidparkiet.pl, e-mail: biuro@solidparkiet.pl

Parkiety tradycyjne, deski podłogowe 


