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Pod oga ma ogromny wp yw na 

klimat ka dego pomieszczenia. Powinna 

harmonijnie czy  nietuzinkow  stylistyk

z trwa o ci  oraz funkcjonalno ci .

Proponowane przez nas parkiety drewniane 

b d  realizacj  Pa stwa marze  o pi knej 

pod odze. Wykonane z wysokogatunkowych 

materia ów przez wiele lat zachowaj  swój 

estetyczny wygl d oraz doskona e parametry 

u ytkowe. Dzi ki ró norodno ci wzorów 

oraz barw parkiety na nowo odkryj  pi kno 

ka dego wn trza i wprowadz  do niego 

ciep , naturaln  atmosfer . Je li zatem 

marz  Pa stwo o ponadczasowej 

i trwa ej pod odze, pod ogi drewniane b d

najlepszym rozwi zaniem. 

 Przedsi biorstwo Drzewne „JAWOR” ma 

wieloletnie do wiadczenie w produkcji 

parkietu najwy szej jako ci. Firma powsta a

w 1990 roku, zaczyna a od kilku osób, 

którzy z pasj

pracowali nad 

udoskonalaniem 

technologii 

produkcji parkietów i rozbudow  firmy. 

Od samego pocz tku zajmujemy si

przetwarzaniem drewna 

wy cznie na pod ogi. 

Nasze produkty spe niaj

rygorystyczne normy 

po wiadczone odpowiednimi 

certyfikatami i atestami. 

 Podstawow  dzia alno ci

naszej firmy jest produkcja 

pod óg drewnianych 

z drewna li ciastego. 

Wytwarzamy tradycyjne 

parkiety takie jak: mozaiki 

parkietowe, parkiety 

przemys owe, oraz parkiety 

lite jak równie  pod ogi 

gotowe lakierowane 

b d  olejowane takie jak: 

Fertig Parkiet – parkiet 

dwuwarstwowy, Fertig Deska – deska 

dwuwarstwowa oraz Massive Parkiet – 

parkiet lity.

 Mozaika parkietowa 

i parkiet przemys owy 

produkowane s  wed ug normy 

DIN-280-2 oraz normy PN-EN 13488:2002. 

Produkty te wytwarzane s  z nast puj cych 

gatunków drewna: d b, jesion, buk, brzoza. 

Mozaika dost pna jest w 3 wzorach: 

kwadrat, równoleg y oraz cegie ka. 

Na wysok  jako  naszych wyrobów 

ma wp yw, oprócz dobrej obróbki 

i w a ciwej klasyfikacji, 

odpowiednie przygotowanie drewna tzn. 

sezonowanie i suszenie. 

Fertig Parkiet (parkiet dwuwarstwowy) i Fe-

rtig Deska (deska dwuwarstwowa) wyst puj

w wymiarach: d .x szer. x gr.: 490 x 70 x 

11/14 mm oraz 900–1200 x 140 x 11/14 mm. 

Wytwarzane s  g ównie z d bu, jesionu oraz 

drewna egzotycznego tj. merbau, jatoba, 

doussie oraz orzecha ameryka skiego. 

Warstwa wierzchnia (grubo  drewna 

szlachetnego) ma grubo  odpowiednio ok. 

4 mm (przy grubo ci ca kowitej 11 mm) lub 

ok. 6 mm (przy grubo ci ca kowitej 14 mm). 

W obydwu produktach mo na odnowi

warstw  wierzchni . Zarówno Fertig Parkiet, 

jak i Fertig Deska, mog  by  stosowane na 

ogrzewaniu pod ogowym, co jest  niew tpliw

zalet  w nowoczesnym budownictwie. 

Produkty te posiadaj  30-letni  gwarancj .

  Massive Parkiet (gotowy parkiet lity) 

wyst puje w wym. d . x szer. x gr.: 490 x 70 

x 16 mm z warstw  u ytkow  ok. 9 mm. 

Massive Parkiet wyst puje w drewnie 

d bowym i jesionowym. 

 Kupuj c nasze parkiety dokonuj  Pa stwo 

wyboru, dzi ki któremu Wasz dom oraz 

miejsce pracy 

stanie si

pi kniejszym 

jednocze nie 

tworz c

niepowtarzalny klimat ciep a i komfortu 

jaki daje naturalne drewno. Gratulujemy 

trafnego wyboru.

Drewniane
parkiety
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