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podłogi drewniane, panele6

Parkiety BAUWERK cieszą się dużym zainteresowaniem wśród architektów, również ze 
względu na niezwykle bogatą ofertę. Do wyboru jest ponad 40 gatunków drewna (np. wenge,  
doussie, iroko, orzech amerykański) oraz ponad 400 różnych rodzajów parkietu.

Dzięki tylko dwóm warstwom, parkiet Bauwerk jest optymalny dla systemów ogrzewania 
podłogowego, ma idealną wartość oporu cieplnego 0,050 – 0,089 m2K/W. Oznacza to 
znaczną oszczędność kosztów energii w porównaniu do innych podłóg drewnianych. 
Bauwerk oferuje eksploatację podłogi bez emisji szkodliwych substancji. Certyfikat 
„Sentinel-Haus” to gwarancja, że wszystkie produkty Bauwerka są wolne od lotnych 
związków organicznych. Wszystkie składniki użyte w produkcji są neutralne dla otoczenia.  
Znaczna część parkietów posiada certyfikat FSC potwierdzający pozyskiwanie surowca 
z kontrolowanych wyrębów.   
Maksymalna grubość - do 13 mm umożliwia łączenie różnych okładzin podłogowych na tej 
samej wysokości bez łączeń takich jak listwy przejściowe itp. Podłoga Bauwerk może być 
odnowiona, w zależności od grubości górnej warstwy 3-5 razy.
Na szczególną uwagę zasługuje uniwersalne złącze, dzięki któremu można łączyć deski 
o różnych szerokościach, kolorach, zachowując wciąż ten sam poziom podłogi. Pozwala to na 
nieograniczone podziały przestrzeni.

Szwajcarski producent Bauwerk Parkett AG to światowy lider na rynku fabrycznie wykańczanych 2-warstwowych parkietów. Bauwerk 
w doskonały sposób łączy ze sobą ponad  60-letnią tradycję i doświadczenie oraz najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w produkcji 
podłóg drewnianych.
Dzięki możliwości wyboru fabrycznego wykończenia powierzchni, do wyboru: lakier, lakier matowy, olej, szczotkowanie, fazowanie krawędzi, 
bardzo wysokiej odporności na odkształcanie oraz rozsychanie podłogi Bauwerk znajdują szerokie zastosowanie w wielu pomieszczeniach 
użyteczności publicznej min. biura, banki, hotele, restauracje.  
W projektach największych inwestycji w Europie wykorzystywane są innowacyjne rozwiązania firmy Bauwerk (m.in. Stadion Allianz Arena 
w Monachium oraz Sony Center w Berlinie). 

LARES sp.j. – importer i dystrybutor 
podłóg BAUWERK w Polsce
tel. 22/ 313 25 75
tel. 22/ 851 13 94
tel. 604 275 977
wojtek@lares.pl
mszyszkowski@lares.pl
www.lares.pl
www.bauwerk.pl

Salony sprzedaży: 
TTW OPEX 
ul. Domaniewska 37 B
Stoisko 8 B
02-672 Warszawa

TTW OPEX 
ul. Al. Jerozolimskie 185
Stoisko 13
02-222 Warszawa

Stała Wystawa Budownictwa
ul. Bartycka 26
Paw. 16-A, St. 817
00-716 Warszawa

BLUE CITY
Al. Jerozolimskie 179
poziom +2 HOME CITY
02-222 Warszawa
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Jesion bielony lion 14 TRENDPARK Dąb bielony Farina 14 VILLAPARK Dąb/akacJa opalana/Dąb opalany

orzech amerykański 14 UNOPARK

Jesion acqua 14 VILLAPARK orzech amerykański/buk/UNOPARK


