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O inovácii sa nedá hovoriť dovtedy, kým sa koncepčný ná-
vrh reálne nezhmotní a kým si výsledný produkt alebo proces 
nenájde pevné miesto na trhu. Značke Woodline Parquetry sa 
to nepochybne podarilo. V ostatných rokoch si úspešne získala 
odberateľov v rôznych kútoch sveta a v súčasnosti si táto značka 
inovatívnych parketových podláh konečne našla cestu aj na eu-
rópsky trh. Na nasledujúcich stranách by sme vám chceli predsta-
viť jedinečný sortiment značky Woodline Parquetry. Jeho súčas-
ťou sú fascinujúco rozmanité podlahy z dubového dreva, ktoré 
sa od seba navzájom odlišujú rôznorodosťou povrchovej úpravy 
a použitím pestrých textúr. Môžete si vybrať spomedzi ručne  

 
hobľovaných, ručne brúsených a pieskovaných povrchových 
úprav, so zaoblenými alebo narušenými okrajmi a s rôznymi sto-
pami po náradí alebo klincoch.
 
Vyzdvihnúť by sme chceli obzvlášť výnimočné charakteristiky 
nových kolekcií Castle a Artisan. Autentickosť a jedinečnosť po-
vrchov týchto podlahových krytín sa naozaj dosahuje manuálne 
ručnou prácou. Každá jedna doska je unikát a žiadne dve nie sú 
úplne rovnaké.

Všetky produkty sa vyrábajú ekologickým 
udržateľným spôsobom a dosahujú súlad 
s náročnými kvalitatívnymi požiadavka-
mi. V maximálnej miere sa snažíme o to, 
aby sme obstarávali len drevo z legálnych 
zdrojov. Môžete si byť absolútne istý, že 
ste sa rozhodli správne nielen z hľadiska 
seba, ale aj vzhľadom na našu planétu.

značky Woodline Parquetry
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Povrchové
úpravy

Špeciálne povrchové úpravy sú jedineč-
nou a výnimočnou charakteristikou kolekcií 
značky Woodline Parquetry. Ďalej uvádzame 
niekoľko príkladov: 
 
 • rozrušované
 • brúsené
 • ručne brúsené
 • ručne hobľované
 • narušené okraje
 • zaoblené okraje
 • stopy po náradí
 • stopy po klincoch
 • vápnené
 • bielené
 • čiastočne zadymené
 • zadymené 
 • a omnoho viac…

ručne skosené hrany zaoblene skosené hrany katrované

ručne postaršenéstopy po klincochručne hobľované

Dub Balmoral 4 5



Naša 190 mm ručne produkovaná ko-
lekcia Antique zahŕňa pestrú škálu robust-
ných klasických dubových podláh. Každá 
doska sa samostatne ručne opracúva, 
čoho výsledkom je sortiment produktov s 
rozmanitými verziami povrchových úprav 
a textúr. Môžete si vybrať spomedzi ručne 
hobľovaných, ručne brúsených a piesko-
vaných povrchových úprav, so zaoblenými 
alebo narušenými okrajmi a s rôznymi sto-
pami po náradí alebo klincoch.

Antique 
Ručne opracované 1-lamelové
parkety
Rozmery: 14,2 × 190 × 1820 mm 

Dub Andes

Dub Grampains

Dub Majorca Dub Andes Dub Atlas

Dub Apennines

Dub Whistler6 7



Dub Rossel

Antique 
Ručne opracované 1-lamelové
parkety
Rozmery: 14,2 × 190 × 1820 mm 

Dub Caucasus

Dub Karakoram Dub Caucasus

Dub Ural

Dub Rocky Mountains

Dub Uluwatu

Dub Uluwatu
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Dub Watzman

Antique 
Ručne opracované 1-lamelové
parkety
Rozmery: 14,2 × 190 × 1820 mm 

Dub Ozark

Dub Whistler

Dub PamirsDub OzarkDub Llanos Polos

Dub Pamirs

Dub Altay
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Dub Whistler

Antique 
Ručne opracované 1-lamelové
parkety
Rozmery: 14,2 × 190 × 1820 mm 

Dub Lianos Polos

Dub Andes
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Kolekcia Castle značky Woodline Parque-
try je tvorená sortimentom dubových podláh, 
ktoré autentickým spôsobom simulujú efekt 
prirodzeného zastarávania v snahe priblížiť 
sa vzhľadu známemu z veľkých európskych 
zámkov. Podlahy z kolekcie Castle prechá-
dzajú vysoko špecializovaným procesom si-
mulácie prirodzeného zastarávania. Súčasťou 
tohto procesu je veľký počet úkonov, ktoré 
ručne vykonávajú dielenskí pracovníci:

• Výrazné zbrúsenie povrchu
•  Ručne tepané zrazené hrany  

na doskách
•  Sporadické použitie motýlích klinov  

na parketách medzi dlhými stranami  
a zrazenými hranami.

Dub BalmoralDub CastelvecchioDub Windsor

Eiche Castelvecchio

Castle 
Ručne opracované 1-lamely
Rozmery: 14,2 × 290 × 2130 mm 
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Tento produktový rad jednolamelových 
parkiet obsahuje štvormilimetrovú nášlapnú 
vrstvu z masívu na 240-mm extrémne širokej 
doske. Tieto dosky sa vyrábajú pri rovnako 
vysokom kvalitatívnom štandarde, akým sa 
preslávili všetky ostatné produkty značky 
Woodline Parquetry. Šmirgľované a precízne 
opracované povrchy odzrkadľujú pôvodnú a 
prirodzenú kresbu dreva. 

Dub Bora BoraDub Mackena

Dub Mackena

240XXL
Extra široké jednolamely 
Rozmer: 14,2 × 240 × 2130 mm 

Dub Bora Bora16 17



Technické
údaje

Kolekcia ANTIQUE
14,2/3,2 × 190 × 1820 mm    

  S
tra

na

Dub Ozark ručne hobľovaný, čiastočne zadymený, rozrušovaný, brúsený, zaoblené 
okraje, stopy po náradí, biely olej 10/11

Dub Andes ručne hobľovaný, brúsený, zaoblené okraje, biely olej 7/13

Dub Apennines ručne hobľovaný, čiastočne zadymený, rozrušovaný, zaoblené okraje, 
stopy po náradí, biely olej 7

Dub Majorca jemne kartáčovaný, vytmelené praskliny, skosené 4V hrany, 
reaktívna UV olejová farba 7

Dub Atlas čpavkovaný, kartáčovaný, vytmelene praskliny,  
4V skosene hrany, extrem matt lak 7

Dub Grampains pieskovaný povrch, hoblíkovaný, vytmelené praskliny,  
ručne skosené 4V hrany, extrém matt UV olej 7

Dub Karakoram pieskovaný povrch, jemne čpavkovaný, kartáčovaný a katrovaný, 
vytmelené praskliny, ručne skosené 4V hrany, extrem matt UV biely olej 9

Dub Ural pieskovaný povrch, hoblík, vytmelené praskliny, ručne skosené  
4V hrany, extrem matt UV biely olej 9

Dub Watzman čpavkovaný, vytmelené praskliny, ručne skosené 4V hrany, 
extrem matt UV biely olej 11

Dub Pamirs zadymený, pieskovaný, prírodný olej 11

Dub Rocky Mountains rozrušovaný, brúsený, vápnený, narušené okraje, stopy po klincoch, 
prírodný olej 9

Dub Caucasus čiastočne zadymený, pieskovaný, prírodný olej 8/9

Dub Whistler čiastočne zadymený, rozrušovaný, brúsený, vápnený, 
zaoblené okraje, stopy po klincoch, prírodný olej 7/11

Dub Llanos ručne hobľovaný, zaoblené okraje, prírodný olej 13

Dub Rossel ručne hobľovaný, čiastočne zadymený, zaoblené okraje, 
rozrušovaný,stopy po náradí, biely olej 9

Dub Uluwatu zadymený, kartáčovaný, vytmelené praskliny, 4V skosené hrany 9

Dub Altay zadymený, kartáčovaný, katrovaný, vytmelené praskliny, 
ručne skosené 4V hrany 11

pero a drážka celoplošné lepenie inštalácia plávajúcej podlahyzrazené hrany
vhodný pre podlahové kúrenie 
teplou vodouLoc 5G
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Kolekcia Castle
14,2/3,2 × 290 × 2130 mm Povrch

Dub Windsor motýlie kliny, ručne brúsený, prírodný olej 15

Dub Balmoral motýlie kliny, ručne brúsený, čiastočne zadymený, prírodný olej 15/ 
4/5

Dub Castelvecchio motýlie kliny, ručne brúsený, čiastočne zadymený, biely olej 14/15

Kolekcia 240 XXL
14,2 × 240 × 2130 mm

Dub Mackena poločpavkovaný, vytmelené praskliny, ručne skosené 4V hrany, 
kartáčovaný a katrovaný 16/17

Dub Bora Bora
jemne čpavkovaný,  vytmelene praskliny, 4V skosene hrany, nie-

koľko vrstiev ručne nanášanej reaktívnej farby uzatvorenej extrém-
nym matt UV olejom
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