
Karta informacyjna (ogólna) 
deski podłogowej dębowej „warstwowej ”                              

( „postarzanej”) marki „CARPANTIC” 
OPIS WYROBU: 

        Deska podłogowa dębowa (wyprodukowana zgodnie z normą PN-EN 
13489 ) o konstrukcji dwuwarstwowej, łączenie desek na tradycyjny pióro-
wpust, o powierzchni naturalnej, olejonej lub lakierowanej (półmat) z 
regulowaną wielkością fazki dwustronnej lub czterostronnej oraz bez fazki. 
Zastosowano tzw. „szczotkowanie” lub „młotkowanie „ powierzchni 
użytkowej lub ręczne struganie w celu uzyskania efektu postarzenia 
naturalnej podłogi dębowej z wyraźnie widocznymi śladami 
użytkowania. 
 
Technologia wykończenia jest charakterystyczna dla każdej kolekcji w celu 
wykorzystania naturalnej materii, jaką jest drewno. Niektóre, naturalne 
cechy deski podłogowej określają jej przeznaczenie. 
Naturalne drewno dębowe pochodzi z różnych siedlisk leśnych i może różnie 
reagować z naturalnymi olejo-woskami wykańczającymi powierzchnię 
drewna. 
Zakład „Drewex” wykorzystuje te zalety i podkreśla je odpowiednimi 
naturalnymi technologiami postarzającymi podłogę. Przez zastosowanie 
olejowosków wierzchnia warstwa drewna zostaje nasycona i utwardzona.        
       Pokrycie drugą warstwą olejowosku nadaje podłodze ostateczny wygląd 
i tworzy twardą powłokę ochronną. Jednak końcowy wygląd ułożonej 
podłogi możemy ocenić dopiero po 2 – 6 miesiącach, ponieważ w tym okresie 
następuje pełna reakcja drewna na zastosowane techniki i olejowoski. 
Techniki postarzające drewno mają wpływ na ogólny wygląd deski, jej 
wybarwienie i kolor. W związku z tym w deskach podłogowych mogą 
nastąpić zmiany koloru. Kolor biały może ulec postarzeniu do piaskowego 
do piaskowo – szarego. Podłogi przyciemniane trochę pojaśnieją do 
brązowego lub piaskowo – brązowego. Dlatego zamawiając gotową deskę 
podłogową klient powinien zwrócić uwagę na to, że ilość przygotowanej 
podłogi musi mu wystarczyć na dane pomieszczenie, ponieważ dokładne 
dobranie dekoru dodatkowej ilości (wykonanego w identycznej technice) 
jest niemożliwe. Podłogi produkowane są pod zamówienie, dlatego należy 
uwzględnić nadmiar deski do około 5 - 10% całej powierzchni.           
              Dekor i wykończenie desek podłogowych marki „CARPANTIC” 
wykonano wg standardowych procedur.  
         Naturalny charakter drewna powoduje, że dopuszczalne są różnice   
w kolorystyce zarówno pojedynczej deski , której kolor będzie niejednolity 
jak i kolejnych desek podłogowych, które mogą różnić się między sobą.  
Końcowy efekt danego modelu podłogi będzie zachowany.  
Prawie wszystkie modele desek podłogowych podlegają różnym procesom 
technologicznym.  



Uwaga ! Ostrzeżenie ! 
         Deski podłogowe wykańczane z wykorzystaniem olejowosków  
z pigmentami koloru białego mogą pozostawać zapakowane  
w pakietach, bez dostępu światła i powietrza do 14 dni. 
Deski „wędzone” wykańczane naturalnymi olejowoskami mogą pozostawać 
zapakowane w pakietach, bez dostępu światła i powietrza do 30 dni. 

        Brak dostępu powietrza i światła (pakiety–folia termokurczliwa) oraz       
        reakcja opar amoniaku z garbnikami drewna dębowego (taniną)     
        powodują, że końcowy dekor po ułożeniu podłogi dojrzewa do 6-ciu m-cy. 
        Przed ułożeniem podłogi należy wyjąć deski z pakietów i poddać działaniu   
        czynników zewnętrznych (światła i powietrza) – kolor zostanie wyrównany     
        i rozpocznie naturalne dojrzewanie.  

 

Są np. modele podłóg, które podlegają tzw. naturalnemu „wędzeniu”  
w oparach amoniaku. Deski te są „wędzone” w określonych odstępach 
czasowych co powoduje, że deska wykończona naturalnym olejowoskiem  
wygląda efektownie z odcieniem od jasno do ciemnobrązowego aż do prawie 
czarnego (przy „wędzeniu” tzw. na wskroś 100%).  
Deski zależnie od zawartości garbników w drewnie dębowym (taniny) różnie 
zmieniają barwę, dlatego otrzymujemy podłogę różnobarwną z deskami 
mniej lub bardziej „wywędzonymi”, które po odpowiednim ułożeniu tworzą 
niepowtarzalny efekt. 
Wszystkie kolekcje podłóg dębowych są wykonane w technice postarzającej 
drewno. W związku z czym końcowy kolor podłogi „dojrzewać ” będzie do  
6-ciu miesięcy i dlatego kolory podłogi przy realizacji zamówienia mogą się 
różnić od wzorników w salonach.                                                                                    
      Drewno stale reaguje na czynniki zewnętrzne, zmienia swój wygląd co 
powoduje, że Państwa podłogi będą niepowtarzalne ! 
      Oryginał naszej podłogi może być tylko jeden, dlatego nie znajdziecie go 
Państwo u Swego sąsiada !!  
        Ogólny wygląd podłogi zakupionej prawie na pewno będzie się 
różnić od wzoru wystawionego w salonie. Dekor danego modelu 
dojrzewa bowiem do 6 miesięcy od daty produkcji. 

 
Klauzula ograniczonej odpowiedzialności: 
ZPHU ”DREWEX” JÓZEF KUCHARSKI, Producent materiałów podłogowych litych                             
i warstwowych w tym m.in. deski podłogowej „CARPANTIC” Joseph floors dokłada wszelkich 
starań, aby zapewnić najlepszą jakość sprzedawanych materiałów podłogowych, nie ponosi 
jednak odpowiedzialności za nieprawidłowości spowodowane czynnikami od producenta 
niezależnymi. We wszystkich przypadkach uczynimy wszystko, co  w naszej mocy, aby jak 
najszybciej przywrócić dostarczonym materiałom podłogowym normalną użyteczność. 
Odpowiedzialność ZPHU ”DREWEX” Józef Kucharski ogranicza się jednak w zakresie 
omówionym w warunkach gwarancji.   

         Producent życzy zadowolenia i satysfakcji z zakupu  
i użytkowania podłóg „CARPANTIC” Joseph floors. 
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