


Już od czterech pokoleń rodziny Jabłońskich oferujemy naszym Klientom 

produkty z drewna, dzięki którym mogą być bliżej natury, każdego dnia, 

przekraczając próg swojego domu. Podłogi produkujemy od ponad 20 lat   

i staramy się robić to tak, aby nasi klienci byli zadowoleni.

Kultywujemy tradycję, lecz nie boimy się innowacji, co pozwoliło nam      

być pionierami na rynku polskim w produkcji podłóg z drewna termo   

jak również litych podłóg drewnianych, lakierowanych i olejowanych 

fabrycznie.

Miło mi,  że zainteresowaliście się Państwo naszą ofertą. Jeśli 

znajdziecie Państwo w niej coś dla siebie, wybierzecie doświadczenie  

i  miłość   do drewna.  Ze swojej strony zapewniam, że dołożę wszelkich  

starań abyście byli Państwo zadowoleni. 

Sylwester Jabłoński



dąb gat. rustical
lakier UV / olej naturalny

dąb gat. naturalny
lakier UV / olej naturalny

DESKA DĘBOWA

dąb gat. standard
lakier UV / olej naturalny



jesion bielony
lakier UV / olej naturalny

gat. królewski
lakier UV / olej naturalny

gat. naturalny
lakier UV / olej naturalny

gat. standard
lakier UV / olej naturalny

gat. jasny
lakier UV / olej naturalny

DESKA JESIONOWA



dąb topaz
olej naturalny

dąb alabaster
lakier UV 

dąb silgrey
lakier UV 

dąb bielony
lakier UV / olej naturalny

dąb gobi
olej naturalny

DESKA DĘBOWA



dąb brasilia
olej naturalny

DESKA DĘBOWA
dąb umbra

lakier UV 

dąb orzech
lakier UV / olej naturalny



bursztyn gat. selekt
lakier UV / olej naturalny

bursztyn gat. standard
lakier UV / olej naturalny

bursztyn alabaster
lakier UV 

DESKA JESION TERMO



bursztyn szczotkowany
olej naturalny

koniak gat. selekt
lakier UV / olej naturalny

DESKA JESION TERMO
koniak gat.standard

lakier UV / olej naturalny



jodełka francuska

wzór wersal

wzór słowiczyński  bis

PODŁOGI  OZDOBNE

wzór florencja

wzór słowiczyński  termo



Deszczułki podłogowe, parkietowe z litego drewna 
O powierzchni niewykończonej lub wykończonej lakierem UV lub olejem naturalnym (oksydacyjnym).  
Składane na pióro i wpust, klejone do podłoża.

DANE TECHNICZNE

KlASyfIKAcJA pODłóg: 

Podłogi z linii Flooria to podłogi o wykończonej powierzchni. Oferujemy dwa 
rodzaje powłok naszych desek: lakier UV oraz olej naturalny. 
W opisie każdego zdjęcia w niniejszym katalogu zawarte są możliwe do wykonania 
powłoki na danym asortymencie.

lakier UV 
Lakier UV (światłoutwardzalny) nanoszony  jest za pomocą walców gumowych oraz utwardzany promieniami UV. 
Łącznie z twardym, dwuskładnikowym podkładem, nakładamy aż 7 warstw lakieru,  co pozwala na uzyskanie wysokiej 
odporności mechanicznej. Lakier tworzy powłokę z  zakrytymi porami, czyli gładką, szklistą, ekskluzywną  
powierzchnię.

Podłogi dębowe klasyfikowane są na trzy klasy: 
Gatunek Naturalny - bez większych wad, względnie stonowana kolorystyka, drobne, zdrowe sęczki, 
Gatunek Standard - naturalny rysunek drewna, bez bielu, niewielkie sęki 
Gatunek Rustical - rustykalny rysunek, niewielki biel, dopuszczalne niewypadające sęki. 

Podłogi jesionowe sortowane są na cztery klasy: 
gatunek Jasny - stonowana kolorystyka w odcieniu jasnego jesionu, 
gatunek Królewski - stonowana kolorystyka w odcieniu ciemnego jesionu, 
gatunek Naturalny - zróżnicowana, naturalna kolorystyka, 
gatunek standard - zróżnicowana kolorystyka i rysunek drewna, niewielkie sęki. 

Podłogi jesion termo bursztyn oraz koniak klasyfikowane są na dwie klasy: 
gatunek Selekt - względnie stonowana kolorystyka, praktycznie bez wad, 
gatunek Standard - bardziej zróżnicowany zarówno kolorystycznie jak i wizualnie 

Szczegółowa klasyfikacja każdego gatunku zawarta jest w kartach technicznych dostępnych na życzenie 
lub do pobrania ze strony internetowej www.parkietyjablonski.pl

Olej naturalny
Olej naturalny nadaje drewnu bardziej naturalny wygląd. Wymaga nieco więcej zaangażowania w pielęgnację, jednak 
odpłaca się ciekawym wyglądem, łatwością naprawy uszkodzeń oraz szerszą gamą powłok do wyboru nawet dla 
najbardziej wymagającego klienta. Stosujemy oleje holenderskiej  firmy  OverMat  z  wysoką zawartością krzemianów, 
które podnoszą  odporność mechaniczną powłoki.

powłoki strukturyzowane
Oprócz desek o gładkiej powierzchni oferujemy również deski strukturyzowane. 

podłogi surowe
Podłogi o niewykończonej powierzchni również znajdują się w naszej ofercie. Deski surowe są 1 milimetr grubsze            
od wykończonych aby można było właściwie przygotować powierzchnię do nałożenia powłoki. Nie posiadają fazy w 
standardzie (można ją zamówić), która jest technicznym wymogiem w przypadku desek gotowych.

Przedstawione powyżej dane wymiarowe dotyczą standardowej oferty. 

łącznie 7 warstw lakieru UV

wytrzymały podkład dwuskładnikowy

deska drewniana lita o grubości 20 lub 15 mm

czterostronna mikrofaza

100 / 120 / 150 mm

kanały rozprężające

10 / 11 mm
opcjonalna mikrofaza

20 / 21 mm

100 / 120 / 150

kanały rozprężające

7 / 8 mm

15 / 16 mm

Deski dębowe

Dostępne 
wymiary
(Gr. x 
Szer. x 
długość:)*

15/20 x 100 x 400 – 1400 mm
15 x 120 x 400 – 1200 mm
15 x 120 x 800 – 2000 mm
20 x 120 x 500 – 2000 mm
15 x 150 x 800 – 2000 mm
20 x 150 x 500 – 2000 mm

gr. warstwy  
roboczej:

7 /10 mm (deszczułki Flooria)
8 / 11 mm (deszczułki surowe)

Deski jesionowe i jesion termo

Dostępne 
wymiary
(Gr. x 
Szer. x 
długość:)*

15 x 100 x 400 - 1400 mm
120 x 600 – 2000 mm
150 x 600 – 2000 mm

gr. warstwy  
roboczej:

7 mm (deszczułki Flooria)
8 mm (deszczułki surowe)

Parkiet dębowy

Dostępne 
wymiary
(Gr. x 
Szer. x 
długość:)*

15 / 20 x 70 x 300 mm
15 / 20 x 70 x 350 mm
15 / 20 x 70 x 420 mm
15 / 20 x 70 x 500 mm

gr. warstwy  
roboczej:

7 /10 mm (deszczułki Flooria)
8 / 11 mm (deszczułki surowe)

Parkiet jesionowy i jesion termo

Dostępne 
wymiary
(Gr. x 
Szer. x 
długość:)*

15 / 20 x 70 x 300 mm
15 / 20 x 70 x 350 mm
15 / 20 x 70 x 420 mm
15 / 20 x 70 x 500 mm

gr. warstwy  
roboczej:

7 mm (deszczułki Flooria)
8 mm (deszczułki surowe)

* - podana grubość dotyczy deszczułek o wykończonej powierzchni. Deszczułki surowe są o 1 mm grubsze.
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Zakład Stolarski Sylwester Jabłoński
Tchórznica 59, 08-331 Sabnie

tel./fax:  25 787 46 70,  25 787 46 71

e-mail: kontakt@parkietyjablonski.pl

www.parkietyjablonski.pl

Autoryzowany przedstawiciel:


