
DrEVeNÉ PODLAHy
Krásne drevo  
pre váš osobný raj



Zelená farba v našom logu je dôkazom, že EKOWOOD 
produkty sú šetrné k životnému prostrediu a drevo je 
získavané iba z legálne riadených lesných zdrojov. 

Zameriavame sa na výrobu výrobkov najvyššej kvality  
a na udržateľne riadené lesné hospodárstvo. Spoločnosť 
EKOWOOD je hrdá na svoje zapojenie sa do ochrany 
životného prostredia. Považujeme za svoju povinnosť 
udržať zem prirodzenú a čistú v najvyššej možnej miere.  
S rovnakým cieľom sú realizované aj všetky aktivity v rámci 
skupiny, do ktorej EKOWOOD patrí. 

EKOWOOD je aj vďaka svojej materskej spoločnosti, TSH 
Resources Berhad, aktívne zapojená do udržateľného 
lesného hospodárstva. V roku 2007, získala TSH 100-ročnú 
koncesiu na ochranu a výsadbu dreva na ploche 300.000 
akrov lesa v Ulu Tungud, Sabah. Tento typ koncesie  
je tiež známy ako Jednotka riadenia lesov 4 (FMU 4).  
Zo spomínaných 300.000 akrov je 30% lesa určeného  
na ochranu. Väčšina zvyšnej plochy je zaradená do 
13-ročného rozvojového programu výsadby a celkovo  
sa má na určenej ploche vysadiť 5,5 miliónov stromov. 

Okrem trvalo udržateľného lesného hospodárstva je 
spoločnosť TSH zapojená aj do produkcie zelenej energie 
vo forme energie z biomasy a bioplynu. Biomasa a bioplyn 
sú šetrné k životnému prostrediu a podľa Kjótskeho 
protokolu sú klasifikované ako mechanizmus čistého 
rozvoja (CDM).

EKOWOOD sa vo významnej miere zameriava  
na celosvetové životné prostredie. Zákazníci, ktorí majú 
záujem o kúpu produktov vyrábaných s ohľadom na 
životné prostredie, si môžu byť istí, že si zvolili správne 
pokiaľ sa rozhodli pre produkty EKOWOOD. 

EKOWOOD – VÝROBCA S GLOBÁLNYM PÔSOBENÍM

Drevo je jedna z najprirodzenejších surovín. Práve preto dokážu 
drevené podlahy každý interiér výrazne oživiť a dodať mu nefalšovaný 
prírodný štýl. Spoločnosť EKOWOOD vyrába produkty, ktoré si 
zachovávajú svoju prirodzenú krásu a ktoré sú vďaka výskumu a 
inováciám neustále vylepšované. EKOWOOD to sú nové, moderné 
podlahy pre akýkoľvek priestor. 

Spoločnosť EKOWOOD má dlhoročné skúsenosti, know-how a 
odborné znalosti v oblasti výroby vrstvených drevených podláh. 

Pri práci s prírodným drevom je veľmi dôležité zohľadniť jeho 
náchylnosť k adsorpcii alebo desorpcii. Drevo sa vždy snaží dosiahnuť 
tzv. stav vlhkostnej rovnováhy podľa okolitého prostredia. Vďaka našej 
patentovanej technológii Cross-Grain sú podlahy EKOWOOD o 70% 
rozmerovo stabilnejšie, ako bežné drevené podlahy. Každá z troch 
vrstiev, z ktorých sa EKOWOOD podlahy skladajú, je umiestnená 
krížom. Tento typ umiestnenia dodáva podlahe pevnosť a celistvosť, 
zmierňuje prirodzené procesy zmršťovania a rozpínania dreva. 

Použitie nami patentovanej technológie vedie k pevnejším a 
stabilnejším dreveným podlahám. 

KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA,  
PODĽA PREDSTÁV ZÁKAZNÍKA 

S ohľadom na individuálne požiadavky zákazníka je možné zakúpiť  
aj podlahy dreviny dub, ktorých konečný odtieň sa dolaďuje až  
po montáži. EKOWOOD je jeden z mála výrobcov, ktorý dokáže 
vyhovieť veľmi špecifickým individuálnym požiadavkám zákazníkov  
na farebný odtieň drevených podláh. 

Povrchová úprava dubovej drevenej podlahy je veľmi rozmanitá. 
Pokiaľ však klient v štandardnej ponuke nenájde svoju osobitú farbu, 
je možné vybrať špecifický odtieň, ktorý bude presne vystihovať 
zákazníkove predstavy. Na osobnej konzultácii u predajcu EKOWOOD, 
viete spoločne vybrať konečný odtieň pomocou náterov na báze 
prírodných olejov od firmy OSMO. 

Podlahy s konečnou povrchovou úpravou sú ošetrené tvrdým 
voskovým olejom značky OSMO. OSMO je značka, ktorá vďaka svojej 
jedinečnej receptúre založenej na používaní čistých, dorastajúcich 
prírodných surovín a vďaka kvalitnému spracovaniu, zaistí dokonalý 
vzhľad a kvalitu vašich drevených povrchov. 
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ZDRAVÉ HRČE:  
povolené vo veľkosti max 20 mm
MŔTVE HRČE:  
povolené vo veľkosti max. 20 mm  
tmelené, 1ks na viditeľnej strane
ŽIVIČNÉ DUTINY: nepovolené
CESTIČKY OD HMYZU: nepovolené
KONCOVÉ PRASKLINY: nepovolené

ZDRAVÉ HRČE:  
povolené vo veľkosti max 30 mm
MŔTVE HRČE:  
povolené vo veľkosti max. 30 mm  
tmelené, 3ks na viditeľnej strane
BEĽ : povolená max. na 1/3 povrchu
FARBA: pre toto triedenie sú charakte-
ristické farebné odlišnosti a kontrast
ŽIVIČNÉ DUTINY: povolené v max.  
dĺžke 50 mm, max. 3mm široké
OTVORY PO HMYZE:  
2mm max. 2 ks v balení
KONCOVÉ PRASKLINY: nepovolené

ZDRAVÉ HRČE: povolené bez obmedzení
MŔTVE HRČE: povolené vo veľkosti max. 
120 mm tmelené v neobmedzenom počte
BEĽ: povolená max. do 50% šírky a dĺžky
FARBA: pre toto triedenie sú charakteris-
tické výrazné farebné odlišnosti a kontrast
ŽIVIČNÉ DUTINY:  
povolené bez obmedzení
PRASKLINY UPROSTRED: povolené s max. 
šírkou 1,5mm a dĺžkou 150 mm, tmelené
OTVORY PO HMYZE: povolené
KONCOVÉ PRASKLINY: povolené  
a vyplnené hnedým tmelom

Triedenie UNICA

PÔVOD SUROVÍN A VÝROBA

Triedenie CLASSIC

Triedenie RUSTIKAL
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 KOLEKCIA HARMONICKÝCH DREVÍN             D U B ,  J A S E Ň ,  O R E C H                        

Naše farebne vyvážené podlahy z tvrdých 
drevín dodajú akémukoľvek priestoru 
nenútenú eleganciu.

DREVINA DUB

Toto drevo je ľahšie, svetlejšie, žlto-hnedej 
farby. Zvyčajne má rovné vlákna, ale často 
sú nepravidelne alebo priečne vláknité. Na 
radiálnom reze má drevo charakteristickú 
striebristú kresbu, ktorú spôsobujú široké 
lúče. Drevo má mierne drsnú textúru. 
Hustota dreva po vysušení: 720 – 750 kg/m³. 

DREVINA JASEŇ

Severský biely jaseň sa ťaží v Severnej Amerike. 
Má zaujímavú štruktúru dreva bez hrčí. 
Odolné a rozmerovo stále drevo. Drevo jaseň 
má výnimočnú trvanlivosť, bezkonkurenčnú 
stabilitu a prekrásnu, bohatú farbu. Hustota 
dreva po vysušení: cca. 660 kg/m3. 

DREVINA ORECH AMERICKÝ

Americký orech je najrozšírenejší v USA a 
Kanade. Je vyhľadávaný najmä pre jeho 
zaujímavú farbu a kresbu. Má vynikajúcu 
rozmerovú stabilitu. Orech americký 
je charakteristický tmavšou hnedou 
farbou jadra, u ktorého sa občas objavuje 
purpurový nádych. Tmavohnedá farba jadra 
prudko kontrastuje s podstatne svetlejším 
povrchovým drevom, ktoré je obvykle žlto-
šedej takmer až bielej farby. Hustota dreva 
po vysušení: cca. 680 kg/m3. 
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DUB eUrópsky

1-PÁSOVÝ BEZFAREBNÝ

R U S T I K A L

Povrchová úprava:
OSMO olej bezfarebný, matný

Rozmery (mm):
13,5 x 192 x 1820/2150

Prevedenie:
mierne zrazené pozdĺžne a priečne hrany,  
4V kartáčovaný povrch 
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1-PÁSOVÝ JEMNE DYMOVÝ

R U S T I K A L

Povrchová úprava:
OSMO olej bezfarebný, matný

Rozmery (mm):
13,5 x 192 x 1820/2150

Prevedenie:
mierne zrazené pozdĺžne a priečne hrany,  
4V kartáčovaný povrch 

1-PÁSOVÝ JEMNE DYMOVÝ BIELY

R U S T I K A L

Povrchová úprava:
OSMO olej, biely odtieň

Rozmery (mm):
13,5 x 192 x 1820/2150

Prevedenie:
Prevedenie: mierne zrazené pozdĺžne  
a priečne hrany, 4V kartáčovaný povrch 
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1-PÁSOVÝ BEZFAREBNÝ

C L A S S I C

Povrchová úprava:
OSMO olej bezfarebný, matný

Rozmery (mm):
13,5 x 192 x 1820/2150

Prevedenie:
mierne zrazené pozdĺžne  
a priečne hrany, 4V kartáčovaný povrch 

1-PÁSOVÝ VZOR BIELA

C L A S S I C

Povrchová úprava:
OSMO olej, biely odtieň

Rozmery (mm):
13,5 x 192 x 1820/2150

Prevedenie:
mierne zrazené pozdĺžne a priečne hrany, 
4V kartáčovaný povrch 
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Povrchová úprava:
OSMO olej, odtieň naturel

Rozmery (mm):
13,5 x 192 x 1820/2150

Prevedenie:
mierne zrazené pozdĺžne a priečne hrany,  
4V kartáčovaný povrch 

1-PÁSOVÝ NATUREL

C L A S S I C
1-PÁSOVÝ ŠEDÁ

C L A S S I C

Povrchová úprava:
OSMO olej, odtieň šedá

Rozmery (mm):
13,5 x 185/192 x 1820/2150

Prevedenie:
mierne zrazené pozdĺžne hrany, 2V*
mierne zrazené pozdĺžne a priečne hrany, 4V kartáčovaný povrch 

* do vypredania zásob
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Povrchová úprava:
OSMO olej, odtieň eben

Rozmery (mm):
13, 5 x 185/192 x 1820/2130

Prevedenie:
mierne zrazené pozdĺžne hrany, 2V*
mierne zrazené pozdĺžne a priečne hrany,  
4V kartáčovaný povrch 

1-PÁSOVÝ EBEN

C L A S S I C
1-PÁSOVÝ GRAFIT

C L A S S I C

Povrchová úprava:
OSMO olej, odtieň grafit

Rozmery (mm):
13,5 x 185/192 x 1820/2150

Prevedenie:
mierne zrazené pozdĺžne hrany, 2V*
mierne zrazené pozdĺžne a priečne hrany,  
4V kartáčovaný povrch 

* do vypredania zásob * do vypredania zásob
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Povrchová úprava:
bez povrchovej úpravy
Odporúčané farby pre individuálnu optiku:
Osmo Tvrdý voskový olej farebný, Osmo Olejové moridlo, 
Osmo 2K Olej na drevo.

Rozmery (mm):
13,5 x 192 x 1820/2150

Prevedenie:
mierne zrazené pozdĺžne a priečne hrany,  
4V kartáčovaný povrch 

C L A S S I C

1-PÁSOVÝ BEZ POVRCHOVEJ ÚPRAVY

zdroj: firma Osmo Holz und Color,DE zdroj: firma Osmo Holz und Color,DE

3040 transparentná biela 6100 befarebný mat 6164 tabak

3067 svetlošedá 6111 biela 6190 čierna

3071 medová 6112 striebornošedá

3072 jantárová 6114 grafit

3073 hnedá zem 6116 biela čerešňa

3074 grafit 6118 svetlošedá

3075 čierna 6119 natural

3091 strieborná 6141 havana

3092 zlatá 6143 biely koňak

intenzívna

intenzívna

intenzívna

intenzívna

intenzívna

intenzívna

intenzívna

intenzívna

intenzívna

transparentná

transparentná

transparentná

transparentná

transparentná

transparentná

transparentná

transparentná

transparentná

3590 čierna

3564 tabak

3543 koňak

3541 havana

3516 jatoba

3518 svetlošedá

3514 grafit

3512 srieborne šedá

3501 biela

3519 natural

Olejové moridlo 2K Olej NA DrEVOTvrdé voskové oleje farebné

VÝBeR Odtieňov
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JASeň

Povrchová úprava:
OSMO olej

Rozmery (mm):
13,5 x 136 x 1820/2130

Prevedenie:
bez pozdĺžnych fáz
brúsený, hladký povrch 

Povrchová úprava:
OSMO olej

Rozmery (mm):
13,5 x 195 x 2200

Prevedenie:
bez pozdĺžnych fáz
brúsený, hladký povrch 

1-PÁSOVÝ BEZFAREBNÝ

C L A S S I C

3-PÁSOVÝ BEZFAREBNÝ
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oRech americký

Povrchová úprava:
OSMO olej

Rozmery (mm):
13,5 x 136 x 1820/2130

Prevedenie:
bez pozdĺžnych fáz
brúsený, hladký povrch 

Povrchová úprava:
OSMO olej

Rozmery (mm):
13,5 x 195 x 2200

Prevedenie:
bez pozdĺžnych fáz
brúsený, hladký povrch 

1-PÁSOVÝ BEZFAREBNÝ 3-PÁSOVÝ BEZFAREBNÝ

U N I C A
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K O L E K C I A  E X O T I C KÝC H  D R E V Í N         D O U S S I E ,  M E R B A U ,  T E A K

DREVINA DOUSSIE

Doussie je tvrdé, trvanlivé, odolné a 
dekoratívne drevo. Má svetlohnedú, 
oranžovo-hnedú až červeno-hnedú 
farbu, ktorá ma tendenciu časom 
stmavnúť. Drevo má prirodzený lesk 
a strednú až hrubú textúru. Hustota 
dreva po vysušení: cca.  800 kg/m3. 

DREVINA MERBAU

Doussie je tvrdé, trvanlivé, odolné a 
dekoratívne drevo. Má svetlohnedú, 
oranžovo-hnedú až červeno-hnedú 
farbu, ktorá ma tendenciu časom 
stmavnúť. Drevo má prirodzený lesk 
a strednú až hrubú textúru. Hustota 
dreva po vysušení: cca. 800 kg/m3. 

DREVINA TEAK BARMSKÝ

Teak pochádza z Barmy a rastie tiež 
v Indii, Thajsku, Indonézii a na Jáve. 
Pravý teak má úzke, svetlo žlto-hnedé 
povrchové drevo a tmavé zlato-hnedé 
jadrové drevo, ktoré na vzduchu 
na povrchu tmavne na stredne až 
tmavohnedú farbu. Teak má väčšinou 
priame vlákna. Hustota dreva po 
vysušení: cca. 680 kg/m3. 
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Povrchová úprava:
OSMO olej

Rozmery (mm):
13,5 x 136 x 1820/2130

Prevedenie:
bez pozdĺžnych fáz
brúsený, hladký povrch

Povrchová úprava:
OSMO olej

Rozmery (mm):
13,5 x 195 x 2200

Prevedenie:
bez pozdĺžnych fáz
brúsený, hladký povrch 

DOUSSIE 1-PÁSOVÝ BEZFAREBNÝ 

U N I C A

DOUSSIE 3-PÁSOVÝ BEZFAREBNÝ

Povrchová úprava:
OSMO olej

Rozmery (mm):
13,5 x 136 x 1820/2130

Prevedenie:
bez pozdĺžnych fáz
brúsený, hladký povrch 

Povrchová úprava:
OSMO olej

Rozmery (mm):
13,5 x 195 x 2200

Prevedenie:
bez pozdĺžnych fáz
brúsený, hladký povrch 

MERBAU 1-PÁSOVÝ BEZFAREBNÝ MERBAU 3-PÁSOVÝ BEZFAREBNÝ

U N I C A
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Povrchová úprava:
OSMO olej

Rozmery (mm):
13,5 x 136 x 1820/2130

Prevedenie:
bez pozdĺžnych fáz
brúsený, hladký povrch 

TEAK BARMSKÝ 1-PÁSOVÝ BEZFAREBNÝ

U N I C A

PRÍSLUŠENSTVO A 
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
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JASeň OrECH AMERICKÝ

DOUSSIE MERBAU TEAK

KOLEKCia EXOTICKÝCH DrEVíN

BEZ POVRCHOVej ÚPRAVY

S POVRCHOVOU ÚPRAVOU

DUB Biela 

Podlahové lišty ku všetkým farebným odtieňom Podlahové lišty ku všetkým farebným odtieňom

KOLEKCia harmonických drevín

DUB jemne dymový DUB TRANSPARENT

DUB

DUB NATUREL DUB GRAFIT

DUB EBEN 

50 x 13 mm 35 x 5 mm

40 x 19 mm
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Okatmos EG 20
disperzná penetrácia pre savé aj 
nesavé podklady pod samonivelačné 
stierky a opravné hmoty, možnosť 
riedenia na savých podkladoch. 

Okamul PU-V schnell
polyuretánová penetrácia pre 
komplikované podklady pod lepidlá 
BAKIT EK, BAKIT FPK, nanáša sa 
neriedená v tenkej vrstve. 

BAKIT PV Universal
disperzná penetrácia pre savé 
podklady pod samonivelačné stierky 
alebo lepidlá BAKIT EK, BAKIT FPK, 
nanáša sa neriedená. 

Servoplan Ki 300 
cementová rýchlo schnúca opravná 
hmota pre výplne nerovností poterov, 
opravy hrán schodov a podest. Po 
zmiešaní s OKAMUL RSG PLUS je 
vhodná aj ako spájacia vrstva k starým 
a novým dreveným podkladom 
ako príprava pre montáž drevených 
podláh.

VARIANTA BEZ PENETRAČNÉHO NÁTERU  
(PRE KVALITNÉ OČISTENÉ, OBRÚSENÉ PODKLADY)

1. Montáž vrstvenej drevenej podlahy pomocou lepidla BAKIT FPK. Na nanášanie  
              použite ozubenú stierku podľa rozmerov jednotlivých prvkov podlahy. Lepidlo  
              nanášajte priamo na podklad. 

VARIANTA S PENETRAĆNÝM NÁTEROM PRE KOMPLIKOVANÉ PODKLADY 

1. Na očistený obrúsený podklad naneste v tenkej vrstve polyuretánovú penetráciu  
 OKAMUL PU-V schnell. Nechajte vyschnúť min. 4 hodiny, maximálne 48 hodín. 

2. Montáž vrstvenej drevenej podlahy pomocou lepidla BAKIT FPK. Na nanášanie  
 použite ozubenú stierku podľa rozmerov jednotlivých prvkov podlahy. (V prípade potreby 
 vyrovnať výšky pomocou samo-nivelačnej stierky je nutné penetračný náter OKAMUL  
 PU-V schnell pretrieť po cca 60 minútach neriedenou disperznou penetráciou  
 OKATMOS EG 20. Ďalej nasleduje stierkovanie pomocou vhodnej samo-nivelačnej  
 stierky a priame lepenie vrstvenej podlahy lepidlom BAKIT FPK).   

Podrobné inštrukcie k riedeniu, schnutiu a spotrebe jednotlivých produktov nájdete  
v technickej špecifikácii jednotlivých výrobkov. Vhodnosť jednotlivých materiálov  
pre konkrétnu drevinu a podklad overte s technikom. 

Príklad odporúčaného postupu lepenia vrstvenej drevenej podlahy  
priamo na potery, bez potreby stierkovania

SYSTÉMOVÉ PRODUKTY PRE montáž DREVENEJ PODLAHY 

Servoplan P 200 PLUS,
stierková hmota pre vyrovnanie pod  
masívne a vrstvené drevené podlahy  
a tiež pre podlahové vykurovanie.  
Od 3 do 30 mm v jednom pracovnom  
kroku. 

 

BAKIT EK 
elastické jednozložkové lepidlo  
bez zápachu pre lepenie masívnych 
drevených podláh alebo vrstvených 
drevených podláh. Možné použiť  
aj na podlahové vykurovanie alebo 
určité druhy exotických drevín. 

BAKIT FPK 
elastické jednozložkové lepidlo  
bez zápachu pre lepenie vrstvených 
drevených podláh. Možné použiť  
aj na podlahové vykurovanie. 

HMOTA NA VYSPRAVENIA A OPRAVY:

PENETRÁCIA: 

LEPIDLÁ PRE MASÍVNE DREVENÉ  
A VRSTVENÉ DREVENÉ PODLAHY: 

SAMONIVELAČNÁ CEMENTOVÁ  
STIERKA PRE DREVENÉ PODLAHU: 
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Prečo

1.

2.

3.

4.

5. 6.

• chráni drevo zvnútra aj zvonku
• olej prenikne do dreva a vosk tvorí ochranný voskový  
 povrch s otvorenými pórmi
• drevo môže dýchať
• je možné ho renovovať aj lokálne
• nepraská, neodlupuje sa, odolnosť voči kvapalinám,  
 ľahká údržba

• chráni drevo zvnútra
• nevytvorí film
• netvorí žiadny ochranný povrch, náročná údržba
• slabá odolnosť

• chrání drevo iba zvonku
• vytvára film na povrchu dreva
• renovácia je možná iba po obrúsení
• náter časom odpraská a odlupuje sa

Stredová vrstva HEVEA
Stredová, nosná vrstva podlahy je vyrobená  
z dreviny HEVEA = najlepšie riešenie

Prečo?
Rez dreva najpoužívanejších drevín pre výrobu stredovej vrstvy a ich rozdiely:

smrek borovica hevea dub

Hustota kg/m3 385 450 600 673

Brinellova tvrdosť 1,2 1,9 3,5 3,7

Dilatácia dreva v %

Radiálne % 3,6 4,0 0,8 4,0

Tangenciálne % 7,8 7,7 1,2 7,5

Pozdĺžne % 0,5 0,5 0,5 0,5

Jadro s HEVEOU, stabilná vo všetkých smeroch = najlepšie riešenie

OSMO náterový systém na báze oleja a vosku (podlahy EKOWOOD)

Tradičný náterový systém na báze oleja

Laky a náterový systém na báze vody

Moderná technológia
zámok 5G

Extrémne rýchla, spoľahlivá a čistá montáž

Originálne lišty  
v odtieni podlahy

Rozmery: 
19x40x2400
13x50x2400

• Povrch jemne kartáčovaný
• Mierne zrazené pozdĺžne i priečne strany, 4V
• Pozdĺžne a priečne spoje chránené voskovou emulziou
• Vhodné pre podlahové kúrenie podľa odporúčania
• Rozmer lamiel: 13,5 x 192 mm, 13,5 x 195 mm, 13,5 x 136 mm
• Dĺžka lamiel: 1820/2150 mm podľa dostupnosti
• Každý balík obsahuje 6 rád lamiel, z toho 2 rady zložené z kratších dĺžok
• Triedenie RUSTICAL, CLASSIC a UNICA podľa vyvzorovaných možností

Prevedenie/ Triedenie

Povrchová úprava podláh EKOWOOD 
OSMO Tvrdý voskový olej

Povrch na báze prírodných olejov  
a voskov, ktorý zachová drevo prírodné  
a dokonale chránené.

K údržbe potrebujete len 2 výrobky:

Bežná údržba
Intenzívne čistenie 

a oživenie

?

Check-circle

Konkurenčné stredové vrstvy Stredová vrstva EKOWOOD

Borovica Smrek Hevea
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EKOWOOD v porovnaní s bežne dostupnými drevenými podlahami  
s olejovanou úpravou povrchu. 

ROZDIELY POSÚĎTE SAMI:
(testy vykonala spoločnosť AU-MEX na trojvrstvových drevených podlahách za účelom vlastného 
porovnania s konkurenčnými olejovanými podlahami, ktoré sú dostupné v bežných obchodných 
sieťach) 

OBR. 1

OBR. 6

OBR. 2

OBR. 7

OBR. 3

OBR. 8

OBR. 10

OBR. 4

OBR. 5

OBR. 9

OBR. 11

Výsledok 2 hodinového priameho pôsobenia  
vody na konkurenčnej drevenej podlahe  
s olejovaným povrchom. 

Očistená olejovaná podlaha, po 12-tich hodinách 
od znečistenia, pomocou profesionálneho údrž-
bového prostriedku OSMO Wisch Fix. Znečistenie 
ostalo vo vnútri pórov dreva a je možné ho od-
strániť iba mechanickým zásahom (brúsením).

Výsledok 2 hodinového priameho pôsobenia vody na podlahe EKOWOOD s Osmo tvrdým  
voskovým olejom. 

Výsledok a porovnanie oboch typov podláh po vyčistení profesionálnym údržbovým  
prostriedkom OSMO Wisch Fix a OSMO vosková údržba a čistiaci prostriedok. 

a) olejovaná podlaha – Znečistenie ostalo vo vnútri pórov dreva a je možné ho odstrániť  
     iba mechanickým zásahom (brúsením).
b) olejovo voskovaná podlaha EKOWOOD – Prostriedky vynikajúco zaúčinkovali  
     a vzhľad povrchu dreva je opäť ako pred znečistením. 

Očistená podlaha EKOWOOD, po 12-tich hodinách 
od znečistenia, pomocou profesionálneho údrž-
bového prostriedku OSMO Wisch Fix. Prostriedok 
vynikajúco zaúčinkoval a vzhľad povrchu dreva je 
opäť ako pred znečistením. 

Výsledok 12 hodinového pôsobenia krému  
na topánky na podlahe EKOWOOD s Osmo  
tvrdým voskovým olejom – vosková ochrana  
nevpustí nečistoty do hĺbky. Krém na topánky  
je možné veľmi jednoducho z podlahy vyčistiť. 

Olejovaná podlaha versus EKOWOOD podlaha  
s Osmo Tvrdým voskovým povrchom. Porovnanie.

Výsledok použitia permanentného popisovača ihneď 
po znečistení na drevenej podlahe EKOWOOD s 
Osmo tvrdým voskovým olejom. 

Výsledok 12 hodinového pôsobenia krému  
na topánky na drevenej podlahe s olejovaným  
povrchom. 

Porovnanie oboch typov podláh po 12 hodinovom 
pôsobení krému na topánky

a) olejovaná podlaha
b) olejovo voskovaná podlaha EKOWOOD 

Výsledok použitia permanentného popisovača ihneď 
po znečistení na drevenej podlahe s olejovaným 
povrchom. 

a)
a) b)

b)
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1. Montáž by mala prebehnúť podľa inštrukcií EKOWOOD pre montáž a údržbu 
podlahy. Pred inštaláciou podlahy je dobré, aby jednotlivé dosky boli skontrolované 
na viditeľné vady. 

2. Aj keď všetky dosky prechádzajú výstupnou kontrolou, výrobca nemôže vylúčiť 
drobnú chybovosť triedenia do 5% z celkového množstva smerom do vyššieho či 
nižšieho triedenia. 

3. Výkyvy v objeme do 5% nie sú považované za dôvod na reklamáciu. 

4. Odchýlky vo farbe a štruktúre nie je možné pri dokupovaní produktu vylúčiť. Drevo je 
prírodný produkt so špecifickými znakmi, ktorý má často veľmi nestály charakter  
a vlastnosti.

5. Pre zachovanie krásy drevených podláh, odporúčame umiestniť kvalitnú rohožku 
pred a za vchod do miestnosti, predídete tak poškriabaniu rôznymi nečistotami.

6. Frekvencia umývania podlahy záleží od jej záťaže. V domácnostiach stačí stierať 
väčšinou 1x týždenne. V reštauráciách a iných veľmi frekventovaných oblastiach je 
odporúčané stierať podlahu každý deň. 

7. Podlahu stierajte iba na vlhko, nie na mokro. Mokrejšiu podlahu v prípade potreby 
ešte zotrite na sucho.

8. Pri údržbe nepoužívajte bežné čistiace prostriedky na riad, horúcu vodu, brúsne pasty 
alebo agresívnu chémiu. 

9. Prach, nečistoty či zvieraciu srsť odstráňte pomocou vysávača alebo metly. 

10. Drevená podlaha potrebuje z času na čas oživiť vhodnými prostriedkami.  
V domácnostiach je oživenie potrebné po niekoľkých mesiacoch, v závislosti  
na intenzite používania. 

10 ZLATÝCH PRAVIDEL

 „ Jeden produkt
spájajúci všetky výhody“

Čítali ste, videli ste, 
presvedčte sa !
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© 2022 – Technické zmeny a dodacie podmienky vyhradené. Údaje o rozmeroch a farebnosť 
obrázkov bez záruky. Aj napriek rozsiahlej kontrole obsahu tohoto katalógu nemôžeme úplne vylúčiť
tlačové chyby. Farebnosť je nezáväzná. Zjavné chyby výrobkov musia byť nahlásené pred použitím. 
Na neskoršie reklamácie nebude braná zreteľ. V záujme inovácií výrobkov si vyhradzujeme zmeny.

Vyberte si v DLH Slovakia svoju  
EKOWOOD podlahu: 

DLH SLOVAKIA s.r.o.
Stará Vajnorská 37 (areál RMX)  |  831 04 Bratislava

tel.: +421 917 828 294  |  e-mail: info@dlhslovakia.sk
web: www.dlhslovakia.sk


