
Szanujemy 
naturę

We respect 
nature

Wyjątkową jakość drewnianych podłóg 
firmy KACZKAN zapewnia jeden gatunek 
– dąb szypułkowy, który znany jest ze swo-
jej wysokiej wytrzymałości oraz jakości. 
Nasze drewno pochodzi ze sprawdzonych 
i racjonalnie zarządzanych źródeł w Euro-
pie. Pozyskiwane jest zgodnie z zasadami 
świadomego zarządzania zasobami natu-
ralnymi. Wszystkie nasze podłogi posiadają 
certyfikat FSC ® oraz pełną dokumentację 
produktów z drewna zgodną z wymogami 
Unii Europejskiej.

An exceptional quality of the KACZKAN’s 
wooden flooring guarantees one kind 
of wood – European White Oak, well 
known for its high resistance and qu-
ality. Our wood comes from verified 
and mindfully managed European 
sources. It is acquired in accordance 
with the rules of  aware natural reso-
urces management. All of our floorings 
hold FSC certificate and complete do-
cumentation of UE standards for wood 
products.



Historia History

Początki firmy KACZKAN sięgają 1987 
roku, kiedy to powstał niewielki zakład 
produkcyjny w Kiełkutach, wytwarzający 
wyroby tartaczne. Po 30 latach działalno-
ści firma jest czołowym graczem w bran-
ży drzewnej, znanym i cenionym zarówno 
w Polsce, jak i za granicą. Dziś przed-
siębiorstwo dysponuje fabryką podłóg 
litych i podłóg warstwowych w Klonowym 
Dworze oraz innowacyjnym tartakiem w 
Kiełkutach, gdzie w oparciu o najnowo-
cześniejszą technologię powstają znane 
i cenione na całym świecie drewniane 
podłogi KACZKAN.

Early history of the KACZKAN company da-
tes back to the year 1987, when a small pro-
duction facility manufacturing sawmill 
products was established in Kiełkuty. 
After 30 years of its functioning, the compa-
ny is a leading player of the wood sector, 
known and appreciated both in Poland as 
well as abroad. At present, the company 
runs the facility manufacturing solid and 
multi-layer flooring in Klonowy Dwór as 
well as an innovative sawmill in Kiełkuty, 
where KACZKAN wood flooring, famous 
all over the world, is manufactured ba-
sing on latest technology.







Zaprojektowane 
dla perfekcji

Designed 
to perfection

Nasza nowoczesna fabryka w Klonowym 
Dworze oraz innowacyjny tartak w Kieł-
kutach  wykorzystują najnowocześniej-
sze technologie i łączą je z wieloletnim 
doświadczeniem. Tak powstają staran-
nie zaprojektowane kolekcje od firmy 
KACZKAN. Każdy etap produkcji – od po-
dróży z lasu do wykończonego produktu 
przeprowadzany jest w zintegrowany 
oraz starannie zarządzany sposób. Połą-
czenie profesjonalnej obróbki, barwienia 
oraz wykończenia nadaje każdemu pro-
duktowi unikalny charakter oraz wyjąt-
kową jakość. 

Our modern factory in Klonowy Dwór 
and an innovative sawmill in Kiełkuty 
use latest technologies combined with 
years of experience. That is how the 
perfectly designed Kaczkan collec-
tions are created. Every stage of pro-
duction – from delivering wood from 
forest to receiving the final product 
is conducted in the integrated and 
perfectly managed way. Combination 
of the professional wood processing, 
then colouring and finishing work gi-
ves the unique character and excep-
tional quality to every product. 

Wieloletnie doświadczenie i nowoczesna  
technologia to nasze atuty.

Years of experience and modern tech-
nology are our assets.







Marina Club

Marina Club to wyjątkowe miejsce, które 
dzięki zastosowaniu drewna oraz kamie-
nia wpisuje się w naturalny warmiński 
krajobraz. Obiekt położony jest w taki 
sposób, aby z każdej strony można było 
podziwiać Jezioro Wulpińskie, nad którym 
się znajduje. Budynek łączy w sobie no-
woczesny, luksusowy design z prostotą 
i naturalnością.  Do dyspozycji gości jest 
98 pokoi, w tym apartament Grand oraz 
apartament Royal.

Marina Club is a unique place which, 
thanks to the applied wood and stone, 
fits into the natural landscape of the 
Warmia region. The facility is located 
in such a way that one can admire the 
nearby Lake Wulpińskie from its every 
side. The building combines modern and 
luxurious design with simplicity and natu-
ral character. The hotel offers 98 rooms, 
including the Grand suite and the Royal 
suite.



Do wykończenia podłóg zastosowano 
deskę podłogową Rustical Dąb Olej Na-
turalny. Deski, w całości wycięte z drew-
na, wyróżniają się wyjątkową twardością 
oraz trwałością. Urozmaicona kolory-
styka dębu, łącząca w sobie jaśniejsze 

Rustical Oak Natural Oil floorboard was 
applied for the finishing of the floors. 
The boards, entirely carved from wood, 
are exceptionally hard and durable. Varied 
oak colour range, combining lighter and 
darker strips, makes the interior incredibly

i ciemniejsze pasma, dodaje wnętrzu 
niesamowitego ciepła oraz przytulności. 
Niepowtarzalny układ słojów i małe sęki 
urozmaicają rysunek podłogi, nadając 
hotelowej przestrzeni swobodnego, nie-
co frywolnego charakteru.

warm and cozy. Original wood grain 
pattern and small knots ensure a varied 
look, creating a relaxed and a little play-
ful atmosphere of the hotel area.



Sopocka
Przystań

Sopocka Przystań is a complex of residen-
tial buildings located in an attractive area 
near the beach and Sopot seaside resort. 
High quality of materials and finishing ap-
plied ensures modern and elegant charac-
ter of the residential area.

Sopocka Przystań to kompleks budynków 
mieszkalnych położonych w atrakcyjnej 
okolicy w pobliżu plaży oraz kurortu 
sopockiego. Wysoka jakość materia-
łów i elementów wykończeniowych 
sprawiło, że osiedle zyskało nowocze-
sny i elegancki wyraz.



Innowacyjny dwuwarstwowy proParkiet 
Natur Dąb, którym wykończono aparta-
ment, charakteryzuje się jednolitą kolo-
rystyką w ciepłych tonacjach brązów i ła-
godnych beżów. Dowolny rysunek słojów 
pozbawiony bieli dodaje podłodze uroku, 
wprowadzając do wnętrza ciepło i przy-
tulność. Transparentny lakier UV, którym 
pokryte są deski, podkreśla oryginalną 
fakturę drewna.

Innovative double-layer proParquet Natur 
Oak, which has been applied for the fi-
nishing of the apartment, is characterized 
by uniform colour range in warm shades 
of brown and mild beige. Random grain 
arrangement without sapwood makes the 
floor look charming and adds warm and 
cozy feeling to the interior. Transparent UV 
lacquer with which the boards are covered 
emphasizes natural texture of the wood.



a certyfikat FSC ® to jedyny na świecie 
system certyfikacji drewna zatwierdzony 
przez najważniejsze organizacje środo-
wiskowe.

Obróbka 
drewna

Drewno to atrakcyjne rozwiązanie w zakre-
sie podłóg we wnętrzach. Nasze drew-
niane deski są projektowane, wytwa-
rzane i wykańczane z uwzględnieniem 
najwyższych wymogów jakościowych 
oraz użytkowych. Wybór klasy drewna, 
obróbki, wykończenia oraz wymiarów 
są starannie dobierane i indywidualnie 
dopracowywane.

Zarówno w przypadku desek, jak i parkie-
tów stosujemy drewno dębowe z ręcznie 
selekcjonowanego dębu europejskiego, 
a w przypadku proParkietu w połączeniu 
z modyfikowaną brzozową lub sosnową 

podstawą. Oba surowce pozyskiwane są 
z jednakowym poszanowaniem kwestii 
ochrony środowiska. 

Wszystkie nasze wyroby w 100% speł-
niają wymogi certyfikatu FSC ®, dzięki 
czemu klienci mają pewność, że surow-
ce zastosowane w naszych produktach 
zostały pozyskane w sposób odpowie-
dzialny.

Forest Stewardship Council ® to między-
narodowa organizacja działająca na rzecz 
promowania odpowiedzialnego gospoda-
rowania światowymi zasobami leśnymi, 



Wood 
processing

Wood is an attractive choice for the inte-
rior design. Our wooden floorboards are 
designed, manufactured and finished 
in accordance with the highest stan-
dards of quality and utility. The selection 
of the class, finish, and size of the wood is 
carefully chosen and individually refined. 

For both the floorboards and parquets 
we use oak wood from hand-selected 
European oak. When it comes to pro-
Parquet we use  oak wood combined 
with birch or pine base layer. Both ma-
terials are acquired with equal environ-
mental responsibility. 

All of our products meet 100 % of require-
ments of the certificate FSC ®, what gives 
our clients a guarantee that the materials 
used in our products were gained in a re-
sponsible way.  

Forest Stewardship Council ® is an interna-
tional organization working for promoting 
responsible management of natural fore-
stry resources and the FSC ® certificate is 
the only worldwide system of wood certifi-
cation approved by the major environmen-
tal organizations.



Klasy drewna
Klasa drewna określana jest na podstawie jego naturalnych właściwości. Kryteria oceny stosowane w naszej firmie wychodzą poza normy przemysłowe – każda deska jest selekcjo-
nowana ręcznie według jej rozmiaru oraz występowania sęków, pęknięć oraz innych naturalnych właściwości.

Select

Klasa sortowania o najwyższym standar-
dzie, uwzględnia się tylko jednolite deski 
o prostym usłojeniu, pozbawione sęków, 
przebarwień i bieli.

Natur

W procesie selekcji akceptowane są tylko 
i wyłącznie bardzo małe sęki. Klasa wy-
klucza występowanie drewna bielastego 
i pęknięć. 

Rustical

Klasa ta obejmuje małe i średnie sęki oraz 
delikatne przebarwienia. Klasa wyklucza 
występowanie drewna bielastego. 

Country

Klasa ta ukazuje prawdziwą formę drew-
na poprzez naturalnie występujące sęki 
i pęknięcia. Sporadycznie występuje w niej 
drewno bielaste. 



Classes of woods
The class of wood is determined on the basis of its natural properties. Grading criteria applied in our company exceeds an average manufacturing standards – every board is selected 
by hand in accordance with its size and properties such as knots, cracks, and others.

Select

Highest standard sorting class that inc-
ludes only plain boards with simple grain. 
No knots, stains and sapwood. 

Natur

In the process of selection only small 
knots are accepted. This class excludes 
sapwood and cracks. 

Rustical

This class includes small and average 
knots and slight stains.  This class exc-
ludes sapwood. 

Country

This class fully expresses the real form of 
wood by the natural occurrence of cracks 
and knots. Occasional sapwood. 



Formaty 
i wymiary

Formats 
and sizes

Only Wood
PODŁOGI LITE

SOLID WOOD

proParkiet Standard /
Colours of the World lakiery UV
WYKOŃCZENIA W LAKIERZE UV

VARNISHED FLOORS

Colours of the Nature
WYKOŃCZENIA W OLEJU

VARNISHED-OIL FLOORS



Jodełka węgierska
Chevron 22,5°

Jodełka francuska
Chevron 45°

10 x 70 x 455 mm 10 x 120 x 940 mm

10 x 70 x 420 mm 10 x 90 x 610 mm 10 x 120 x 880 mm

10 x 90 x 655 mm



Szczotkowanie

Indywidualnie dobrany stopień szczotko-
wania z zastosowaniem specjalistyczne-
go sprzętu uwidacznia słoje, odkrywając 
więcej naturalnej formy i struktury drewna. 

Brushing

Individually applied level of brushing with 
special equipment allows to reveal grains, 
emphasizing the natural structure and 
form of wood. 

Efekt piły

Cięcie stykowe piłą taśmową na całej sze-
rokości nadaje deskom niezwykłego, cha-
rakterystycznego wykończenia. 

Saw effect

A bandsaw kiss-cut applied across 
the width of the board allows to achieve 
a unique and characteristic finish. 

Termowanie

Obróbka cieplna powoduje przyciemnienie 
naturalnego odcienia dębu oraz podkreśla 
naturalne sęki i pęknięcia. Otrzymujemy 
przyjemną, ciepłą barwę drewna. 

Thermo

Heat treatment results in making more 
dark the natural colour of the oak wood and 
emphasizes natural knots and cracks. We 
obtain nice and warm colour of the wood. 

Profesjonalna obróbka i wykończenia uwi-
daczniają charakter i strukturę drewna, 
ukazując jego naturalne piękno.

Professional treatment and finish reveal 
the character and structure of the wood, 
showing its natural beauty.

Obróbka 
i wykończenie

Treatment 
and finish



Lakier UV

Wysokiej jakości lakier nakładany oraz 
utwardzany siedem razy z wykorzysta-
niem technologii UV zapewnia wysoką 
jakość i trwałe wykończenie. 

UV lacquer

High performance and lasting finish are 
the main effects of the 7 times cured with 
UV technology matt lacquer application. 

Olej naturalny

Wysokiej jakości olej zapewnia najbardziej 
naturalne wykończenie wybranego koloru. 

Natural oil

An application of high quality oil ensu-
res the most natural finish of the chosen 
colour. 

Olej  UV

Wysokiej jakości olej z pigmentami przeni-
kającymi w głąb drewna, uwydatniającymi 
naturalne cechy charakterystyczne dębu. 

UV oil

The finest quality oil with pigments penetra-
ting the wood enhances the natural proper-
ties of the oak wood. 

Po olejowaniu  lub lakierowaniu desek 
podłogowych i proParkietu z wykorzysta-
niem nowoczesnych rozwiązań technolo-
gicznych produkt jest w pełni wykończony 
i chroniony. Spełnia także wysokie wymogi 
jakości, trwałości, odporności na wodę i za-
brudzenia.

After putting an oil or lacquer on the floor 
boards and proParquet  with the usage 
of the up to date technological solutions, 
the product is completed and protected. 
Such wooden boards also meet high 
quality requirements – they are long la-
sting, stain-and water-resistant.



Only 
Wood

Only 
Wood

Only Wood to najbardziej tradycyjny i po-
nadczasowy rodzaj podłóg. Podłoga lita 
jest w całości wycięta z drewna, a jej 
struktura jest solidna i zwarta. Charakte-
ryzuje się wyjątkową trwałością oraz nie-
powtarzalnym, szlachetnym wyglądem. 
Tę wytrzymałą i trwałą podłogę można 
wielokrotnie odnawiać. Podłoga jest nie-
wykończona, przeznaczona do lakierowa-
nia, olejowana i woskowania. Jej atutem 
jest doskonała izolacja akustyczna i ter-
miczna oraz duże możliwości aranżacyjne.

Podłoga: Deska Podłogowa Dąb Natur z Fazkami

Floor: Bevelled Wood Floring Oak Natur

Only Wood is the most traditional and 
timeless type of floor. This solid floor is 
entirely carved from wood and its struc-
ture is strong and compact. It is charac-
terized by exceptional durability and origi-
nal, noble look. This durable and resistant 
floor can be renovated multiple times. The 
floor is not finished, it is ready for lacqu-
ering, oiling and waxing. What is more, 
it is distinguished by perfect acoustic and 
thermal insulation as well as numerous 
arrangement possibilities.





ProParkiet 
Standard

ProParquet 
Standard

Floor: proParquet Oak Rustical UV lacquer

Podłoga: proParkiet Dąb Rustical lakier UV

ProParkiet to innowacyjna podłoga dwu-
warstwowa, łącząca w sobie trwałość i na-
turalność parkietu tradycyjnego z łatwością 
i szybkością montażu paneli. ProParkiet 
składa się z dwóch warstw drewna po-
łączonych klejem – uszlachetnianej war-
stwy wierzchniej oraz z warstwy podkładu. 
Każda klepka jest kilkukrotnie lakierowana 
lub olejowana i utwardzana promieniami 
UV. ProParkiet dostępny jest w kolekcji Co-
lours of the World, Colours of the Nature, 
Wall of Wood oraz Jodełka.

ProParquet is an innovative double-layer 
floor, combining the durability and na-
tural character of traditional parquet 
with easy and fast installation of lami-
nate panels. ProParquet consists of two 
layers of wood glued together – refined 
external layer and base layer. Each plank 
is lacquered or oiled several times and 
hardened with UV light. ProParquet is 
available in the collections Colours of 
the World, Colours of the Nature, Wall of 
Wood and Chevron.





Colours 
of the World

Colours 
of the World

Colours of the World to wyjątkowa kolek-
cja podłóg wykonana na bazie proPar-
kietu, pokryta kolorowym lakierem UV. 
Wyprodukowany w oparciu o innowacyjne 
technologie parkiet całkowicie zacho-
wuje naturalne walory, takie jak wygląd 
czy zalety użytkowe. Kolorowe lakiery UV 
nadają podłodze nasyconego koloru, nie 
przyćmiewając naturalnego rysunku sło-
jów. Podłoga dostępna jest w kolorach: 
Champagne, Whisky, Vanilla, Grey Pearl, 
White Pearl, Coffee, Sahara, Alaska, Onyx 
oraz Grey Eagle. Floor: proParquet Oak Alaska UV lacquer

Podłoga: proParkiet Dąb Alaska lakier UV

Colours of the World is a unique collec-
tion of floors manufactured on the basis 
of proParquet, covered with coloured UV 
lacquer. The parquet, manufactured with 
the use of the latest technologies, reta-
ins its natural characteristics, such as 
the look and functional features. Coloured 
UV lacquers ensure rich colour of the floor 
and do not cover the natural grain pattern. 
The following floor colours are available: 
Champagne, Whisky, Vanilla, Grey Pearl, 
White Pearl, Coffee, Sahara, Alaska, Onyx 
and Grey Eagle.





Colours 
of the Nature

Colours 
of the Nature

Floor: Oak Natur oil natural white

Podłoga: Dąb Natur olej naturalny biały

Colours of the Nature to niezwykła kolek-
cja naszych podłóg wykończona z użyciem 
naturalnych olejów. Deski olejowane mają 
ciepły, klasyczny wygląd. Ich powierzchnia 
jest matowa, co pozwala zachować całko-
wicie naturalne piękno. Struktura drewna 
jest mocno podkreślona i wyczuwalna pod 
palcami. Wielką zaletą podłóg olejowanych 
jest wysoka trwałość oraz łatwa i prosta 
regeneracja. Seria Colours of the Nature 
obejmuje podłogi: Dąb Olej Transparent 
Natur, Dąb Olej Transparent Rustical, Olej 
Biały, Olej Szary, Olej Brązowy oraz Olej 
White Wash.

Colours of the Nature is a unique collec-
tion of our floors finished with the use of 
natural oils. Oiled boards have a warm, 
classic look. As their surface is mat, the-
ir totally natural beauty is retained. The 
emphasized texture of the wood can be 
felt under fingers. High durability and 
easy regeneration constitute a great 
advantage of oiled floors.  The series Co-
lours of the Nature includes the following 
floors: Oak Oil Transparent Natur, Oak Oil 
Transparent Rustical, Oil White, Oil Grey, 
Oil Brown and Oil White Wash.





Wall 
of Wood

Wall 
of Wood

Kolekcja Wall of Wood to dębowe deski 
używane na ściany. Możliwość drewnia-
nego wykończenia ścian pozwala uzy-
skać oryginalną, nowoczesną aranżację 
wnętrza. Deski z tej kolekcji znajdą swoje 
zastosowanie w łazienkach, w sypialniach 
jako zagłowia czy w hotelowych koryta-
rzach. Deski mogą być wykończone kolo-
rowymi lakierami UV z serii Colours of the 
World lub kolorowymi olejami naturalnymi 
z serii Colours of the Nature. Szczotkowa-
nie uwydatnia rysunek słojów, a fazowanie 
dodaje im niezwykłej lekkości. Coating: proParquet Oak Country UV lacquer

Pokrycie: proParkiet Dąb Country lakier UV

The Wall of Wood collection includes 
oak boards used on walls. Wooden fi-
nishing of walls creates original and 
modern interior design. Boards from 
this collection can be used in bathro-
oms, bedrooms as bedheads or in hotel 
halls. The boards may be finished with 
coloured UV lacquers from the Colours 
of the World series or coloured natu-
ral oils from the Colours of the Nature 
series. Brushing opens the grain while 
beveling ensures exceptionally light 
character of the boards.





Jodełka 
węgierska

Chevron 22,5°

Floor: Oak Natur UV lacquer

Podłoga: Dąb Natur lakier UV

Jodełka węgierska została stworzona 
w oparciu o proParkiet – innowacyjną 
podłogę dwuwarstwową, łączącą w sobie 
trwałość i naturalność z łatwym i prostym 
montażem. To pełna temperamentu i wy-
razista podłoga, której klepki przycięte są 
pod kątem 22,5°, tworząc charaktery-
styczny wzór. Jodełka węgierska ze swo-
im bogatym ornamentem ogrzeje chłodne 
minimalistyczne lub industrialne wnętrze. 
Dostępne wykończenia: lakier UV, olej na-
turalny, szczotkowanie, efekt piły, fazowa-
nie dwustronne oraz czterostronne.

Chevron 22,5° was created on the ba-
sis of proParquet – innovative double
-layer floor combining durability, natu-
ral character and very easy installation. 
The planks of this expressive floor full 
of temperament are cut at the angle of 
22.5°, thus creating a characteristic 
pattern. Hungarian herringbone will 
warm up a minimalistic or industrial 
interior with its rich ornamentation. 
Available finishing: UV lacquer, natural 
oil, brushing, saw effect, two-side and 
four-side beveling.





Jodełka 
francuska

Chevron 45°

Jodełka francuska stworzona została na 
bazie proParkietu, czyli dwuwarstwowego 
parkietu wyróżniającego się trwałością, 
naturalnością oraz niezwykle łatwym mon-
tażem. Klepki przycięte pod kątem 45° 

tworzą przyciągający uwagę wzór. Ponad-
czasowy i rozpoznawalny deseń sprawdzi 
się w klasycznych, stylowych aranżacjach, 
zrównoważonych stonowanymi i spokoj-
nymi dodatkami. Podłoga dostępna w na-
stępujących wykończeniach: lakier UV, olej 
naturalny, szczotkowanie, efekt piły, fazo-
wanie dwustronne oraz czterostronne. Floor: Oak Natur UV lacquer

Podłoga: Dąb Natur lakier UV

Chevron 45° was created on the basis 
of ProParquet, i.e. double-layer parquet 
characterized by durability, natural cha-
racter and very easy installation. Planks 
cut at the angle of 45° create an eye-
catching design. Timeless and recogni-
zable pattern is a perfect solution for 
classical, stylish designs, balanced with 
toned and calm additions. The following 
finishing is available: UV lacquer, natural 
oil, brushing, saw effect, two-side and 
four-side beveling.





Deska 
tarasowa

Thermally 
modified wood 
decking

Floor: thermally modified beech decking board

Podłoga: termowana bukowa deska tarasowa

Termowana deska tarasowa to produkt 
przeznaczony do budowy konstrukcji 
zewnętrznych. Łączy w sobie wyso-
kie parametry techniczne oraz ciepły 
koloryt. Termowanie, czyli wygrzewa-
nie desek, podnosi ich odporność na 
zmienne warunki atmosferyczne, nie-
podatność na biodegradację oraz spra-
wia, że drewno jest twarde i stabilne 
wymiarowo. Proces ten sprawia, że 
deski wyróżniają się przyjemnym zło-
tobrązowym odcieniem, rozjaśnianym 
w słońcu złotymi refleksami.

Thermally modified wood decking is 
a product designed for the construc-
tion of external structures. It combines 
high technical parameters and warm 
colours. Thermal modification, i.e. he-
ating of wood, enhances its resistance 
to changing weather conditions and to 
biodegradation as well as ensures that 
the wood is hard and its dimensions re-
main stable. Thanks to this process, the 
boards are characterized by warm gol-
den brown tone, brightened with golden 
highlights in the sunshine.





Kolekcja 
barw

Colour 
collection

Niepowtarzalne kolory uzyskujemy dzięki 
wykorzystaniu specjalistycznych pigmen-
tów i zabiegów koloryzujących. Wszystkie 
nasze kolory składają się na bogatą, ręcz-
nie dobieraną paletę.

We obtain unique colours by using special 
pigments and colouring processes. All of 
our colours create a rich, hand-selected 
palette.



proParkiet Standard
Design i funkcjonalność w jednym
Design and functionality in one



Dąb Select

Select Oak



Dąb Natur 

Oak Natur



Dąb Rustical 

Oak Rustical



Dąb Living

Oak Living



Dąb Country 

Oak Country



Colours Of The World
Wszystkie barwy świata
All colours of the world



Champagne

Champagne



Whisky

Whisky



Vanilla

Vanilla



Grey Pearl

Grey Pearl



White Pearl

White Pearl



Coffee

Coffee



Sahara

Sahara



Alaska

Alaska



Onyx

Onyx



Grey Eagle

Grey Eagle



Colours Of The Nature
Szlachetność zaklęta w drewnie
Nobility enchanted in wood



Olej biały

White Oil



Olej szary

Grey Oil



Olej brązowy

Brown Oil



Olej White Wash

White Wash Oil



Olej UV transparentny

Transparent UV Oil



Olej UV biały

White UV Oil



Wszystkie barwy świata
All colours of the world

Kolekcja jodełek
Collection of Chevrons



Jodełka węgierska

Hungarian Chevron



Jodełka francuska lakier transparentny

French Chevron Transparent Lacquer



Jodełka francuska Champagne

French Chevron Champagne



Jodełka francuska Vanilla

French Chevron Vanilla



Jodełka francuska White Pearl

French Chevron White Pearl



Jodełka francuska Grey Eagle

French Chevron Grey Eagle



Jodełka francuska Coffee

French Chevron Coffee



Jodełka francuska Onyx

French Chevron Onyx



Nasze certyfikaty

Our certificates

KACZKAN 
Zakład Produkcji Drzewnej

Klonowy Dwór
14-330 Małdyty

tel. +48 89 758 19 00
e-mail: kaczkan@kaczkan.pl

www.kaczkan.pl

Obsługa klienta biznesowego:
Rejon: zachodnio-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie,
warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, wielkopolskie, lubuskie 
Mateusz Czorniej  m.czorniej@kaczkan.pl  +48 600 439 556

Rejon: dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, 
opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie
Jacek Sitek  j.sitek@kaczkan.pl  +48 694 878 982

Rynki zagraniczne/export:

Radosław Stefanowicz  r.stefanowicz@kaczkan.pl +48 664 748 203
Grzegorz Pysera  g.pysera@kaczkan.pl +48 664 729 443

Kontakt

Contact


