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DOMY 
 I APARTAMENTY 
 



FRANCJA 

Dąb Classic 1R Cream & Cream lakier mat szczotkowany 
Elite Line Boutique Collection 



Miejsce: dom wzorcowy, Francja (Poisy) 

Podłoga: Dąb Classic 1R Cream & Cream lakier mat szczotkowany, 
    Elite Line Boutique Collection 

Fotograf: Eric Bergoend, Nazwa projektu: IZO 

Wykonawca domu: SAS LOUIS DUNOYER ET FILS  
 

IZO to wyjątkowy projekt domu wzorcowego we Francji, którego autor, firma Dunoyer, 
postawiła na najwyższą jakość i ponadprzeciętny design. W aranżacji wnętrz każda 
rzecz, każdy szczegół ma znaczenie, idealnie współgra z całością, nie jest przypadkowy. 
Stąd też zdecydowano się na wyszukane podłogi drewniane z kolekcji podłóg 
szczotkowanych Boutique Collection. Dąb Classic Cream & Cream to podłoga, której 
powierzchnia została poddana procesowi szczotkowania. Pozwolił on na wydobycie 
wyraźnej struktury drewna, która jest nie tylko widoczna, ale również wyczuwalna  
w dotyku. W delikatne wgłębienia, powstałe podczas procesu, miękko wniknęła jedna  
z warstw bejcy Cream, natomiast druga warstwa kremowej śmietanki otuliła delikatnie 
całą powierzchnię. Podłoga dodatkowo wykończona jest eleganckim lakierem 
matowym.  



Jesion Classic 1R 
Elite Line Nature Collection 

POLSKA 



Miejsce: dom prywatny, Polska (Białystok) 

Podłoga: Jesion Classic 1R, Elite Line Nature Collection 

Architekt: Tomasz Czajkowski 

Salon sprzedaży: Eko Parkiet 
 

Jesion Classic to podłoga z kolekcji Elite Line Nature Collection z charakterystycznym 
kontrastem pomiędzy jasnożółtą twardzielą a brązowym rdzeniem. Na tę ciekawą  
i wyraźną kolorystykę oraz wyjątkowy rysunek słoi postawił architekt Tomasz 
Czajkowski, aranżując ciepłe, przestronne wnętrze z mocnymi drewnianymi akcentami. 
Jasna podłoga świetnie komponuje się z ciemniejszym odcieniem brązu mebli. 
Charakterystyczna struktura drewna jesionu najlepiej prezentuje się na wybranym 
w tym przypadku wzorze deski 1-rzędowej. Naturalne piękno w wyważonej formie. 



Dąb Natur 3R biały olej UV 
Style Line Colour Collection 

ISLANDIA 



Miejsce:  apartamenty, Islandia 

Podłoga: Dąb Natur 3R biały olej UV, Style Line Colour Collection 

 

  
Zaproponowana przez architekta podłoga Dąb Natur 3R została uszlachetniona białym 
olejem, który dyskretnie podkreśla mocny rysunek drewna, a jego barwom nadaje 
więcej subtelności i harmonii. Propozycja dla gości luksusowych islandzkich 
apartamentów. Anielskie odcienie bieli świetnie kontrastują ze zdecydowaną barwą 
mebli i dodatków. Czerwone czy czarne sofy, chłód szkła w połączeniu z dębową 
mozaiką nadają wnętrzu elegancji, szyku i prestiżu. 



Dąb Cocoa 1R lakier mat szczotkowany 
Elite Line Boutique Collection 

POLSKA 



Miejsce:  dom prywatny, Polska (Rzeszów) 

Podłoga: Dąb Cocoa 1R lakier mat szczotkowany,  
   Elite Line Boutique Collection 
 
Salon sprzedaży: Invest Biuro 
 
Mocny ciepły akcent, który zachwyca i stawia kropkę nad „i” doskonałej aranżacji. Taką 
rolę spełnia wyśmienita podłoga Dąb Cocoa z kolekcji Elite Line Boutique Collection.  
To smakowita dębowa podłoga w eleganckim wzorze deski 1-rzędowej o barwie 
gorzkiej czekolady uzyskanej podczas obróbki termicznej. Dodatkowo powierzchnia tej 
wyszukanej podłogi została poddana procesowi szczotkowania, który uwypuklił 
wyrazistą fakturę drewna, czyniąc ją nie tylko widoczną, ale także wyczuwalną  
w dotyku. Ciemna podłoga przypominająca wyglądem drewno egzotyczne, doskonale 
komponuje się w tym przypadku z jasnymi ściankami i kremowymi meblami.  



Orzech Amerykański Comfort 3R 
Style Line Nature Collection 

FRANCJA 



Miejsce: apartamenty Axe, Francja (Rhône-Alpes) 

Podłoga: Orzech Amerykański Comfort 3R, 
   Style Line Nature Collection  
 
 

 
Wyraźne słoje tworzące ciekawą kompozycję intensywnych brązów i czerni, 
przeplatanych kremowymi tonacjami, to specyfika ekskluzywnego drewna orzecha 
amerykańskiego. Z czasem barwy te delikatnie ciemnieją, co podłogom wykonanym  
z tego surowca dodaje jeszcze więcej uroku. Ta gra cieni dobrze prezentuje się na 
powierzchni we wzorze klepki 3-rzędowej. Orzech amerykanki jest ozdobą każdego 
rodzaju wnętrza, któremu wystarczy tylko prosta aranżacja. W przypadku luksusowych 
apartamentów Axe świetnie komponuje się z, wykonanymi również z drewna  
w podobnym odcieniu, solidnymi stołami oraz jasnymi skórzanymi oraz wiklinowymi 
krzesłami. Całość tworzy niezwykły charakter sprzyjający relaksowi po ciężkim dniu 
pracy.  



POLSKA 

Jesion Mocca Light 1R lakier mat szczotkowany  
Elite Line Boutique Collection 



Miejsce: dom prywatny, Polska (Białystok) 

Podłoga: Jesion Mocca Light 1R lakier mat szczotkowany                                         
  Elite Line Boutique Collection 

Architekt: Tomasz Czajkowski 

Salon sprzedaży: Eko Parkiet 
 

Elegancja w nowoczesnej formie. Architekt Tomasz Czajkowski, odpowiedzialny za 
zaaranżowanie luksusowego, wyszukanego wnętrza, postawił na szlachetną, 
szczotkowaną podłogę jesionową o nasyconej, czekoladowej barwie. Dzięki niej udało 
mu się wprowadzić do surowego w charakterze wnętrza ciepły, mocny akcent. 
Struktura drewna jesionu świetnie prezentuje się we wzorze deski 1-rzędowej. 
Ponieważ powierzchnia wybranej podłogi została poddana procesowi szczotkowania, 
faktura drewna jest zarówno dobrze widoczna, jak i wyczuwalna w dotyku.  



POLSKA 

Dąb Classic 1R 
Elite Line Nature Collection 



Miejsce: dom prywatny, Polska (Rzeszów) 

Podłoga: Dąb Classic 1R, Elite Line Nature Collection 

Salon sprzedaży: Invest Biuro 
 

 
Mieszkańcom rzeszowskiego domu zależało na uzyskaniu efektu wymarzonego, 
przestronnego wnętrza. Szukali podłogi, która stanowiłaby świetne uzupełnienie dla 
rustykalnego stylu salonu. Wygrała klasyka w najlepszym wydaniu. Postawiono na 
docenianą – przede wszystkim za piękny i finezyjny rysunek słoi – dębową podłogę  
z kolekcji Elite Line Nature Collection. Wyjątkowa struktura naturalnego drewna 
prezentuje się w całej swej okazałości na powierzchni we wzorze deski 1-rzędowej. 
Dzięki bezbarwnemu uszlachetnieniu dobrze widoczne są charakterystyczne dla dębu 
odchylenia w barwie poszczególnych części drewna.   



POLSKA 

Merbau Elegance 3R 
Style Line Nature Collection 



Miejsce: apartamenty Allianz, Polska (Rynia) 

Podłoga: Merbau Elegance 3R, Style Line Nature Collection 

 

 

Do luksusowych apartamentów w Ryni zawitała ekstrawagancja oraz minimalizm 
prosto z Indonezji i Malezji. Projektant wnętrz w pracach nad eleganckim, a zarazem 
bardzo przytulnym pokojem postawił na egzotyczną podłogę drewnianą Merbau 
Elegance we wzorze klepki 3-rzędowej. Wybrany wzór idealnie ukazuje połączenie barw 
rubinu i brązu z lekkimi akcentami złota. O drewnie merbau mówi się, że starzeje się jak 
wino, bowiem z czasem kolor podłogi, pod wpływem słońca zmienia się, dominantą 
staje się intensywna barwa czerwono-brązowa. Podłoga świetnie komponuje się  
z jasnymi ścianami i meblami. Warto podkreślić, że podłoga z drewna merbau, 
„moluckiego drzewa żelaznego” słynie ze swojej wytrzymałości i długowieczności. 



POLSKA 

Dąb Rustic 3R 
Style Line Nature Collection 



Miejsce: dom prywatny, Polska (Rzeszów) 

Podłoga: Dąb Rustic 3R, Style Line Nature Collection 

Salon sprzedaży: Invest Biuro 

 
 

Rustykalna podłoga z kolekcji Style Line Nature Collection we wzorze klepki 3-rzędowej, 
dzięki swojej uniwersalnej formie, świetnie sprawdza się zarówno w eleganckiej 
sypialni, jak i w pokoju dziecięcym. Znana z wytrzymałej trójwarstwowej konstrukcji  
i twardego dębowego drewna podłoga jest dobrym wyborem w przypadku wnętrz 
szczególnie intensywnie użytkowanych. Uniwersalizm, ale bez krzty nudy. 
Charakternego zacięcia nadają podłodze typowe dla sortu Rustic – duże sęki, biel  
i odchylenia w barwie, uwypuklające naturalną i niepowtarzalną urodę dębu.  



Orzech Europejski Comfort 3R 
Style Line Nature Collection 

POLSKA 



Miejsce: dom prywatny, Polska (Szczecin) 

Podłoga: Orzech Europejski Comfort 3R, Style Line Nature Collection 

Salon sprzedaży: Barwy Drewna 
 

 
 
Orzech Europejski Comfort to podłoga z kolekcji Style Line Nature Collection                     
o wyrazistym charakterze. Doskonale łączy elegancję z energią i dynamizmem. Ta 
synergia tak spodobała się właścicielom, że we wnętrzach ich nowego domu 
zdecydowali się wykorzystać tę podłogę również jako wykończenie schodów. Drewno 
orzecha to piękno i magia naturalnego tańca kolorów. Charakteryzuje się dużą 
zmiennością barw: od jasnobeżowej do ciemnobrunatnej, która bardzo dobrze 
prezentuje się na powierzchni we wzorze klepki 3-rzędowej.  
 



POLSKA 

Dąb Unique 1R  
Elite Line Nature Collection 



Miejsce: dom prywatny, Polska (Opole) 

Podłoga: Dąb Unique 1R, Elite Line Nature Collection 

Salon sprzedaży: Astpol 

 
 

W aranżacji wnętrza luksusowego poddasza opolskiego domu architekt postawił na 
naturalne piękno w jednym z najciekawszych wydań. Co więcej, jasna dębowa podłoga 
z kolekcji Elite Line Nature Collection pełni w tym przypadku nie tylko rolę bazy dla 
dalszych wnętrzarskich eksperymentów, ale stanowi główny akcent pomieszczenia. 
Szczególną uwagę zwraca świetnie prezentujący się na podłodze we wzorze deski  
1-rzędowej rustykalny charakter sortu Unique. Dzięki bezbarwnemu uszlachetnieniu 
powierzchni dobrze widoczne są duże sęki, jasne drewno twardzieli i biel.  



POLSKA 

Tali Elegance 3R 
Style Line Nature Collection 



Miejsce: dom prywatny, Polska (Rzeszów) 

Podłoga: Tali Elegance 3R, Style Line Nature Collection 

Salon sprzedaży: Invest Biuro 

 
 

Naturalność, wielowymiarowość i duża wytrzymałość – takie cechy wymieniali jednym 
tchem mieszkańcy rzeszowskiego domu, szukając idealnej podłogi do pokoju swoich 
pociech. Wybór padł na egzotyczną podłogę Tali Elegance we wzorze klepki 3-rzędowej. 
Niesłychana twardość drewna pozwala cieszyć się pięknem podłogi bez konieczności 
ograniczania dziecięcej energii. Dzięki dużej zmienności barw poszczególnych klepek: 
od żółtej przez czerwoną po brąz, podłoga ma żywy charakter i wielowymiarowy wyraz. 
Dodatkowo drewno tali cechuje się ciekawym usłojeniem i gruboziarnistą strukturą. 



 

OBIEKTY KOMERCYJNE 
 



ISLANDIA 

Sen Starego Malarza  
Timeless Collection 



Miejsce:  Restauracja Grillmarkaðurinn, Islandia (Reykjavik) 

Podłoga: Sen Starego Malarza, Timeless Collection 

Architekt: Leifur Welding 

 
 

Wyjątkowa atmosfera, klimatyczny wystrój i wyśmienite jedzenie. Taka właśnie jest 
restauracja Grillmarkaðurinn znajdująca się blisko centrum Reykjaviku, w której 
architekt Leifur Welding postanowił wykorzystać ponadczasową podłogę Sen Starego 
Malarza z kolekcji Timeless Collection. Ręcznie wykonana podłoga stanowi kropkę nad 
„i” nawiązującego do natury i rustykalnego charakteru wnętrza. Na artystycznie 
postarzanej powierzchni widnieją ślady jak po kornikach i pozostałości po heblowaniu, 
polerowaniu. Dodatkowo uszlachetnia ją ciemny olej ECO we wgłębieniach  
i bursztynowy, który otula całość. Unikatowa jest również 4-stronna ręcznie wykonana 
faza. W zgodzie z naturą. 



POLSKA 

Dąb Classic 1R Ivory & Cream lakier mat szczotkowany 
Elite Line Boutique Collection 



Miejsce: Showroom Mercedes-Benz, Polska (Warszawa) 

Podłoga:  Dąb Classic 1R Ivory & Cream lakier mat szczotkowany, 

 Elite Line Boutique Collection 

 

Luksus w kolorze kości słoniowej. Na takie rozwiązanie zdecydował się architekt 
prestiżowego showroomu Mercedez-Benz w Warszawie. Wybrana przez niego 
klasyczna dębowa podłoga z kolekcji Elite Line Boutique Collection początkowo 
poddana została procesowi szczotkowania, by następnie zostać pokrytą dwiema 
bejcami: Ivory & Cream. Pierwsza z bejc wniknęła we wgłębienia powstałe podczas 
użycia szczotek, natomiast druga lekko otuliła całą powierzchnię. Unikatowość dębowej 
faktury można nie tylko zobaczyć, ale także wyczuć w dotyku. Całość zabezpieczono 
eleganckim lakierem matowym. Podłoga świetnie wygląda w przestronnym wnętrzu 
showroomu wraz z jasnymi ścianami i meblami. 



NORWEGIA 

Dąb Unique 3R  
Style Line Nature Collection 



Miejsce: Hotel Atrium, Norwegia (Oslo) 

Podłoga: Dąb Unique 3R, Style Line Nature Collection 

 

 

Dąb to symbol siły, wykorzystywany od tysięcy lat solidny budulec. Podłogi z jego 
drewna charakteryzują się wysoką wytrzymałością oraz pięknym usłojeniem, ale także 
naturalną klasyczną stylistyką i niezobowiązującą elegancją. Dąb Unique we wzorze 
klepki trójrzędowej idealnie sprawdza się w przestronnych wnętrzach hotelu Atrium. 
Bezbarwne uszlachetnienie odkrywa jego naturalne piękno. Ciepło podłogi uzupełnia 
surowość szarości, metalu, bieli. Dzięki swojej długowieczności wytrzymuje również 
intensywnie użytkowanie.  



POLSKA 

Merbau Elegance 3R 
Style Line Nature Collection 



Miejsce: Małopolska Okręgowa Izba Architektów, Polska (Kraków) 

Podłoga: Merbau Elegance 3R, Style Line Nature Collection 

 

 

Szczególne miejsca wymagają szczególnych kreacji. Tak też jest w przypadku 
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, w holu której postawiono na mocne 
połączenie surowej formy z barwnymi akcentami. Taka decyzja zaowocowała 
wykorzystaniem energetyzującej kompozycji czerwono-brązowych klepek wykonanych 
z egzotycznego drewna merbau, która  kontrastuje z surowymi, szarymi ścianami. 
Wielobarwna mozaika  z naturalną zmiennością barw oraz sporadycznie pojawiającymi 
się niewielkimi sękami stanowi również świetne uzupełnienie dla krwistoczerwonych 
sof.  



JAPONIA 

Klon Kanadyjski Elegance 1R 
Elite Line Nature Collection 



Miejsce:  Polski pawilon na EXPO 2005, Japonia (Aichi) 

Podłoga: Klon Kanadyjski Elegance 1R, Elite Line Nature Collection 

 

 

Do polskiego pawilonu prezentującego nasz kraj na EXPO 2005 w Japonii wybrano 
specjalnie wyselekcjonowaną, ekskluzywną podłogę wykonaną z drewna klonu 
kanadyjskiego. Klon słynie ze szlachetnej jasnej barwy oraz widocznych, zwłaszcza na 
wzorze deski 1-rzędowej, słojów drewna – delikatnych i regularnie ułożonych. Kremowy 
odcień podłogi świetnie komponuje się z drewnianymi meblami i jasnymi dodatkami. 
Przestrzenne wnętrze nabrało dodatkowego blasku i ciepła, które zachęcało do 
odwiedzin stoiska.    



POLSKA Dąb Cocoa Blend 1R Silver & Clear lakier półmat szczotkowany 
Elite Line Boutique Collection 

POLSKA 



Miejsce: Showroom Mercedes-Benz, Poznań 

Podłoga: Dąb Cocoa Blend 1R Silver & Clear lakier półmat szczotkowany, 

Elite Line Boutique Collection 

 
 

Klasa, elegancja i szyk. W prestiżowym showroomie Mercedes-Benz w strefie klienta 
jako mocny akcent wykorzystano zjawiskową i oryginalną podłogę Baltic Wood  
z kolekcji Elite Line Boutique Collection. Jej unikatowość zaklęta jest w dębowej 
powierzchni w kolorze gorzkiej czekolady, która uzyskała swój głęboki odcień dzięki 
procesowi opalania drewna. Dodatkowo podłoga została poddana procesowi 
szczotkowania, który uwypuklił dębową strukturę, co można nie tylko zobaczyć, ale  
i poczuć pod opuszkami palców. We wgłębieniach pozostałych po specjalnych 
szczotkach, mieni się srebrna bejca. Całość chroniona jest natomiast szlachetnym 
lakierem matowym. Perfekcyjny wybór. 



Sen Starego Malarza 
Timeless Collection 

ISLANDIA 



Miejsce:  Geysir Restaurant, Islandia (Reykjavik) 

Podłoga: Sen Starego Malarza, Timeless Collection 

Architekt: Leifur Welding 

 
 

Niektóre miejsca mają w sobie szczególną magię i wymagają ponadczasowego 
wykończenia. Luksusowa restauracja usytuowana na terenie Parku Narodowego przy 
słynnych gejzerach z pewnością do takich miejsc należy. Każdego roku sam Park 
Narodowy odwiedza przeszło pół miliona osób. Lwia część z nich trafia też do Geysir 
Restaurant. To właśnie w niej architekt zdecydował się wykorzystać unikatową, ręcznie 
postarzaną podłogę Sen Starego Malarza z kolekcji Timeless Collection. Jej sekret tkwi 
w artystycznie wykończonej bardzo rustykalnej powierzchni, na której uważny 
obserwator zauważy ślady jak po kornikach, pozostałości po heblowaniu, polerowaniu, 
ciemny olej ECO we wgłębieniach i bursztynowy, który otula całość. Dodatkowym 
smaczkiem jest również w jej przypadku 4-stronna ręcznie wykonana faza. Po prostu 
magia! 



Wenge Elegance 3R 
Style Line Nature Collection 

POLSKA 



Miejsce: Salon meblowy Arka, Polska (Kraków)  

Podłoga:  Wenge Elegance 3R, Style Line Nature Collection 

 

 

Ekskluzywna podłoga z drewna wenge stanowi mocną bazę dla prezentacji 
najmodniejszych projektów w krakowskim salonie meblowym Arka. Powierzchnia we 
wzorze klepki 3-rzędowej o głębokiej czekoladowej barwie z niewielkimi odchyleniami 
w kierunku koloru żółtego, dodaje wnętrzu szczypty afrykańskiej egzotyki i ciepła. 
Dostojne, nasycone brązy, podkreślone miękkimi refleksami światła świetnie prezentują 
się w towarzystwie odważnych kolorów, ale także eleganckiej bieli. 



Dąb Cocoa Blend 1R olej ECO szczotkowany 
Elite Line Boutique Collection 

SZWAJCARIA 



Miejsce:  Showroom Getaz, Szwajcaria 

Podłoga: Dąb Cocoa Blend 1R olej ECO szczotkowany, 

 Elite Line Boutique Collection 
 

 

Jakość i nieszablonowość to atuty podłogi Dąb Cocoa Blend, które zapewniły jej miejsce 
w prestiżowym showroomie szwajcarskiej firmy Getaz. Jej szczotkowana, opalana 
powierzchnia zachwyca nasyconą, czekoladową barwą oraz fakturą dębu, nie tylko 
widoczną, ale także wyczuwalną pod opuszkami palców. Naturalne odchylenia  
w kolorze poddanej obróbce termicznej podłogi nadają jej wielowymiarowości i dodają 
charakteru. Całość uszlachetniona jest eleganckim lakierem matowym. Podłoga 
świetnie komponuje się z jasnymi dodatkami, ale także jest dobrą bazą do 
eksperymentowania z mocnymi kolorami. 



Dąb Harmony 2R 
Elite Line Nature Collection 

POLSKA 



Miejsce: Fitness Klub Gymnasion, Polska (Warszawa) 

Podłoga:  Dąb Harmony 2R, Elite Line Nature Collection 

 

 

Podłogi Baltic Wood dedykowane są zarówno wnętrzom prywatnym jak i publicznym. 
Do sali ćwiczeń warszawskiego klubu fitness wybrano harmonijne połączenie klasyki  
i żywiołu – podłogę dębową we wzorze deski 2-rzędowej. Tradycyjna, wytrzymała 
powierzchnia o wyrazistym charakterze i zróżnicowanej kolorystyce, która z czasem 
nabiera jednolitej głębi, rozjaśniła przestrzeń i dodała jej energii. Bezbarwne 
uszlachetnienie podłogi wydobyło naturalne piękno dębowej struktury. 



Klon Europejski Comfort 3R 
Style Line Nature Collection 

JAPONIA 



Miejsce:  Showroom Sendai City – Tohoku Gas Company, Japonia 

Podłoga: Klon Europejski Comfort 3R, Style Line Nature Collection 

 

 
 

Jasna, ciepła, witalna podłoga wykonana z drewna klonu europejskiego charakteryzuje 
się naturalnymi odchyleniami w kolorze i małymi sękami. Bardzo dobrze wizualnie 
powiększa wnętrze, stanowiąc także niezobowiązującą podstawę dla dalszego wystroju. 
W showroomie Sendai City postawiono na wzór klepki 3-rzędowej, który dodatkowo 
podkreśla naturalne zróżnicowanie europejskiego drewna.  



Dąb Natur 3R Cream lakier mat 
Style Line Colour Collection 

POLSKA 



Miejsce: Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów, Polska (Warszawa) 

Podłoga:  Dąb Natur 3R Cream lakier mat, Style Line Colour Collection 

 

 

Podłoga Dąb Natur z kolekcji Style Line Colour Collection jest niczym puszysta, kremowa 
śmietanka. Zróżnicowana kolorystyka naturalnego dębu po wykończeniu jasną bejcą 
łagodnieje, a wyraźny rysunek słoi staje się bardziej dyskretny. Kremowy zróżnicowany 
kolor dobrze widoczny na wybranym wzorze klepki 3-rzędowej dodaje wnętrzu 
delikatności i ciepła. Podłoga Baltic Wood optycznie rozjaśnia wnętrze Izby Architektów, 
jest również świetnym wyborem ze względu na swoją twardość. Dobrze komponuje się 
zarówno ze stonowanymi, jak i odważnymi akcentami kolorystycznymi. 



Buk Parzony Classic 3R 
 Style Line Nature Collection 

ISLANDIA 



Miejsce:  Showroom Mercedes-Benz, Islandia 

Podłoga: Buk Parzony Classic 3R, Style Line Nature Collection 

 
 

Drewno bukowe, z którego wykonana jest podłoga z kolekcji Style Line Nature 
Collection znajdująca się w gustownym salonie Mercedes-Benz, nasycone zostało 
kolorami podczas obróbki termicznej. Lekko zróżnicowana pod względem barw, lecz 
wciąż harmonijna selekcja klepek bukowych bez ciemnego drewna rdzenia i ze 
sporadycznie występującymi małymi sękami, świetnie komponuje się zarówno  
z ciemnymi meblami, jak i jasną barwą ścian. Podłoga ożywia i ociepla wnętrze, 
zachwycając nie tylko barwą, ale także niepowtarzalnym, regularnym rysunkiem słoi.  



Dąb Cocoa 3R  
lakier mat szczotkowany 

Style Line Boutique Collection 

POLSKA 



Miejsce: Salon fryzjerski „Fryzjernia”, Polska (Kraków) 

Podłoga: Dąb Cocoa 3R lakier mat szczotkowany,  

Style Line Boutique Collection 

 

Wyjątkowe wnętrza wymagają wyjątkowej oprawy. Stąd też w „Fryzjerni” pojawił się 
Dąb Cocoa z kolekcji Style Line Boutique Collection. To piękna dębowa podłoga  
o ciepłej barwie gorzkiej czekolady uzyskanej podczas obróbki termicznej. Dodatkowo 
specjalny proces szczotkowania, której poddana została powierzchnia, uwypuklił 
wyrazistą strukturę drewna dębowego, czyniąc ją nie tylko widoczną, ale także 
wyczuwalną w dotyku. Ciemna podłoga przypominająca wyglądem drewno egzotyczne, 
doskonale prezentuje się uzupełniona jasnymi, stylowymi dodatkami.  



Jatoba Elegance 3R 
Style Line Nature Collection 

HISZPANIA 



Miejsce:  Stoisko na Targach Turystycznych, Hiszpania (Madryt) 

Podłoga: Jatoba Elegance 3R, Style Line Nature Collection 

 

 

Brazylia to ojczyzna jatoby, najtwardszego gatunku w naszej ofercie. Jej barwy 
przypominają cynamon. Intensywny, czerwono-brązowy kolor przybiera pod wpływem 
promieni słonecznych ciemne odcienie czerwieni. To idealny wybór do eleganckich, 
dystyngowanych wnętrz, w których nawet w ponury dzień unosi się zapach 
brazylijskiego słońca. Na ten egzotyczny akcent postawił projektant stoiska jednej z firm 
z branży turystycznej. Jatoba Elegance we wzorze klepki 3-rzędowej jest nie tylko 
piękną i ciepłą bazą dla stali, szarości i delikatnych barw, ale także wdzięczną 
powierzchną – łatwą w pielęgnacji i bardzo wytrzymałą. 



Jesion Elegance 3R 
Style Line Nature Collection 

POLSKA 



Miejsce: Biuro Nieruchomości Platinet Estate, Polska (Kraków) 

Podłoga:  Jesion Elegance 3R, Style Line Nature Collection 

 

 

Wyrazistość i subtelna gra jasnych kolorów to charakterystyka podłogi Jesion Elegance  
z kolekcji Style Line Nature Collection. Świetnie prezentuje się w przestronnym wnętrzu 
biura, dodając mu świeżości i energii. Bardzo dobrze współgra zarówno ze 
stonowanymi kolorami dodatków, jak i z bardzo mocnymi akcentami. W tym przypadku 
architekt zdecydował się na neutralne kolory mebli, przełamując całość soczystą 
zielenią. Jesion Elegance – szlachetne drewno, z pięknym i mocnym rysunkiem słoi oraz 
małymi sękami – to elegancja w najlepszym wydaniu. 



Dąb Natur 3R 
Style Line Nature Collection 

ISLANDIA 



Miejsce:  Centrum Handlowe, Islandia (Reykjavik) 

Podłoga: Dąb Natur 3R, Style Line Nature Collection 
 

 

 

 

Podłoga wybrana przez architekta w projekcie Centrum Handlowego w Islandii to 
dobrze znany dąb, tym razem jednak prezentowany w nieco surowej, rustykalnej 
formie. To właśnie jednak widoczny biel oraz małe sęki dodają całości 
niepowtarzalnego charakteru i wielowymiarowości. Typowe cechy drewna tym lepiej 
prezentują się na podłodze we wzorze klepki 3-rzędowej. Całość uszlachetniona jest 
bezbarwnym lakierem, który podkreśla ciepło i piękno pochodzące wprost z natury. Ze 
względu na swoją wytrzymałość drewno dębu polecane jest również do przestrzeni 
publicznych.  



Kambala Elegance 3R 
Style Line Nature Collection 

POLSKA 



Miejsce: Salon Meblowy DEK, Polska (Kielce) 

Podłoga:  Kambala Elegance 3R, Style Line Nature Collection 
 

 

 

 

Główny bohater pod stopami? Dlaczego nie. Takie rozwiązanie zaproponował architekt 
sypialnianych wnętrz salonu meblowego DEK. Podłoga Kambala Elegance we wzorze 
klepki trójrzędowej nigdy się nie nudzi. Miłośnicy tego drewna zwracają uwagę na fakt, 
że nazywane jest ono „drewnianym kameleonem". Charakterystyczną jego cechą jest 
bowiem zróżnicowanie kolorystyczne. Dla świeżo przetartego surowca typowa jest 
intensywna, cytrynowa barwa. Szybko nabiera on jednak kolorów miodowych, poprzez 
oliwkowe, aż do ciemnobrązowych. Ciekawa struktura doskonale komponuje się  
z jasnymi, kontrastowymi dodatkami wnętrza. 



Jesion Elegance 3R 
Style Line Nature Collection 

JAPONIA 



Miejsce:  Showroom Europejskiego Domu Stylowego, Japonia      

    (Jokohama) 

Podłoga: Jesion Elegance 3R, Style Line Nature Collection 

 

Wyrazistość i subtelna gra jasnych kolorów to charakterystyka podłogi Jesion Elegance  
z kolekcji Style Line Nature Collection, która zagościła w showroomie Europejskiego 
Domu Stylowego. Powierzchnia o lekko zróżnicowanej strukturze z niewielką 
zmiennością odcieni między klepkami oraz sporadycznie występującymi małymi sękami 
to świetna i trwała baza dla eksperymentów z nasyconymi kolorami – w tym przypadku 
bordowym czy pomarańczowym fotelem, barwnymi zdjęciami. To też łagodne 
uzupełnienie stonowanych i ciepłych barw. Jesion to drewno szlachetne, z pięknym 
i mocnym rysunkiem słoi: świeżość i energia w czystej formie.  



Dąb Rustic 3R 
Style Line Nature Collection 

POLSKA 



Miejsce: Starostwo Powiatowe, Polska (Przemyśl) 

Podłoga: Dąb Rustic 3R, Style Line Nature Collection 

Salon sprzedaży: EREM 

 

Starostwo Powiatowe w Przemyślu postawiło na rustykalną podłogę z kolekcji Style Line 
Nature Collection we wzorze klepki 3-rzędowej, która świetnie sprawdza się w 
przypadku wnętrz bardzo intensywnie użytkowanych. W tym kontekście warta uwagi 
jest również wytrzymała trójwarstwowa konstrukcja i twarde dębowe drewno. Jasna 
barwa dodatkowo rozświetla pomieszczenie i sprawia, że staje się ono bardziej 
przytulne. Dzięki klepkom oraz charakterystycznym dla sortu Rustic: dużym sękom, bieli 
i odchyleniom w barwie, podłoga nie jest monotonna i dobrze uwypukla naturalną, 
niepowtarzalną urodę dębu.  



Doussie Elegance 3R 
Style Line Nature Collection 

FRANCJA 



Miejsce:  Stoisko na Targach Nieruchomości, Francja (Cannes) 

Podłoga: Doussie Elegance 3R, Style Line Nature Collection 

 

 

Drzewo doussie pochodzi z zachodniej i centralnej Afryki. Jego egzotyczna kolorystyka 
pomarańczowo-czerwona z czasem ciemnieje, przybierając barwę mahoniowego brązu. 
Podłoga z tego gatunku czyni przestrzeń przyjazną, w której czujemy się dobrze  
i w której „pachnie” egzotyką. Dobrze komponuje się z dodatkami w stonowanych 
barwach. W tym przypadku wielowymiarowość podłogi, świetnie widoczna we wzorze 
klepki 3-rzędowej, bawiła oczy gości stoiska we Francji. Warto dodać, że poza walorami 
wizualnymi drewno doussie cechuje wysoka klasa twardości i odporności. 



 

Zapraszamy do 
Świata Podłóg Drewnianych 
      Inspirowanych Modą! 

 


