


“The details are not the details.
They make the design.”

– Charles Eames



Retro Collection to podłogi, które łączą zamiłowanie do naturalnego piękna 

z designem i funkcjonalnością. Oryginalnie stylizowane dębowe deski 

odpowiadają na potrzeby użytkowników stale poszukujących niecodziennych 

rozwiązań i oryginalnego efektu we wnętrzach. W kolekcji znajdziemy zarówno 

deski ręcznie stylizowane – niczym surowe – inspirowane zabudową Warmii 

i Mazur, a także szorstkie o wyraźnej strukturze i mocno zaznaczonych śladach 

po pile oraz podłogi jedwabiście gładkie – subtelne i delikatne w dotyku. 

Szeroka gama kolorów i bogaty wybór wykończeń drewna sprawia, że produkty 

z kolekcji Retro doskonale wypełnią każdą przestrzeń i zintegrują poszczególne 

elementy wykończenia  wnętrz.

Za sprawą niestandardowego wzornictwa, ręcznej stylizacji powierzchni 

oraz zróżnicowania wymiarów desek podłogi Retro nadają pomieszczeniom 

indywidualny rytm – dodają dynamiki lub wręcz przeciwnie – wyciszają 

otoczenie. To wszystko sprawia, że wystrój domu staje się odzwierciedleniem 

upodobań estetycznych jego mieszkańców i tempa życia, stanowiąc harmonijną 

całość.

Podłogi skrojone na miarę



W linii tej design łączy się z innowacyjnością. W efekcie powstają podłogi eksponujące subtelny charakter naturalnego surowca.

Powierzchnia poddana unikalnemu procesowi heblowania staje się idealnie gładka, niemal aksamitna,

zapewniając użytkownikom przyjemne doznania percepcyjne.

Poszczególne elementy podłogi zostały wzbogacone czterostronną fazą. Linia Pure to synonim delikatności, dobrego stylu i komfortu.

3 warstwy olejowosku
Olejowosk wnika w strukturę drewna, dzięki czemu podkreśla 

jego naturalne piękno i jednocześnie zabezpiecza podłogę. 

Heblowanie
Autorska metoda heblowania powierzchni czyni ją absolutnie 

gładką i miłą w dotyku.

Fazowanie V4
Polega na delikatnym ścięciu wszystkich czterech krawędzi 

deski. Optycznie eksponuje poszczególne elementy podłogi.

30 lat gwarancji
Podłoga ta objęta jest 30-letnią gwarancją producenta. 

Wybierając podłogi firmy Jawor-Parkiet, wybierasz produkty 

najwyższej jakości.

Ogrzewanie podłogowe
Podłoga jest przygotowana do ułożenia na ogrzewaniu 

podłogowym.
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Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne

u dystrybutorów mają więc charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, ślady po pile, heblowanie, faza V4,
30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 600x120x15 mm  
wykończenia: 3 warstwy olejowosku, ślady po pile, heblowanie, faza V4

Deska o ujmującym, stonowanym odcieniu beżu i mlecznej bieli. Oryginalna 

struktura i delikatne nasycenie koloru sprawiają, że idealnie skomponuje się ona 

z aranżacjami skandynawskimi.

Milkshake

Design Experience Retro

Milkshake
DĄB RETRO PURE LINE
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wykończenia: 3 warstwy olejowosku, heblowanie, faza V4,
30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne
u dystrybutorów mają więc charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm  
wykończenia:  3 warstwy olejowosku, heblowanie, faza V4

Naturalny kolor dębu komponuje się tu z odcieniami migdałów, miodu i ciepłej 

bieli. Subtelna i delikatna kolorystyka tej deski stanowi wyraz nowego podejścia 

do stylu i designu oraz sprawia, że podłoga ta integruje się z otoczeniem, 

tworząc harmonijną całość. 

Natural 
White

FertigDeska Retro

Natural White
DĄB RETRO PURE LINE
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wykończenia: 3 warstwy olejowosku, heblowanie, faza V4,
30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne
u dystrybutorów mają więc charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 600x120x15 mm  
wykończenia: 3 warstwy olejowosku, heblowanie, faza V4

Dune
DĄB RETRO PURE LINE

Nieszablonowy, delikatnie piaskowy odcień dodaje podłodze eteryczności. 

Ta mieniąca się kolorami złota, beżu i bieli deska świetnie sprawdzi się we 

wnętrzach skandynawskich i klasycznych.

Dune

Design Experience Retro
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wykończenia: 3 warstwy olejowosku, heblowanie, faza V4,
30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne
u dystrybutorów mają więc charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm  
wykończenia: 3 warstwy olejowosku, heblowanie, faza V4

Deska o wyrafinowanej barwie balansującej między jasnym, zimnym beżem 

a szarością, miejscami przełamanej bielą i piaskowym brązem. Wyjątkowe, 

naturalne wzory na jej powierzchni sprawią, że doskonale skomponuje się z 

modernistycznymi wnętrzami, dodając im przytulności.

FertigDeska Retro

Coconut

Coconut
DĄB RETRO PURE LINE
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wykończenia: 3 warstwy olejowosku, heblowanie, faza V4,
30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne
u dystrybutorów mają więc charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 600x120x15 mm  
wykończenia: 3 warstwy olejowosku, heblowanie, faza V4

Aurora
DĄB RETRO PURE LINE

Deska o subtelnie przygaszonej barwie odzwierciedlającej naturalną 

wyjątkowość drewnianego surowca. Niebanalny kolor, który niczym mieniąca 

się zorza przechodzi pod wpływem światła z jasnego, czekoladowego 

brązu w biel, aż po delikatny fiolet, doskonale skomponuje się z wnętrzami 

marynistycznymi, dodając im charakteru.

Aurora

Design Experience Retro
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wykończenia: 3 warstwy olejowosku, heblowanie, faza V4,
30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne
u dystrybutorów mają więc charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm  
wykończenia: 3 warstwy olejowosku, heblowanie, faza V4

Chocolate
DĄB RETRO PURE LINE

Podłoga ta to finezyjne odzwierciedlenie pełnej gamy naturalnych brązów. 

Ciepłe odcienie mlecznoczekoladowego brązu skomponowane z głębią barw 

ziaren kakaowca nadadzą przytulności nawet najbardziej surowym wnętrzom.

FertigDeska Retro

Chocolate



Linia ta eksponuje największe walory drewna i pozwala zachować kontakt z naturą w każdym domu. Powierzchnia 

desek została poddana procesowi intensywnego szczotkowania, co podkreśla oryginalny rysunek drewna i  daje efekt 

wyraźnego postarzenia. Wyszczotkowane słoje, jakby przyjmując zaproszenie do zabawy kolorami i światłem, eksponują 

ciekawe barwy i kontrasty, zapewniając unikalny efekt. Czterostronna faza optycznie uwydatnia poszczególne elementy 

podłogi, co nadaje powierzchni dynamiki. Linia Brushed to synonim tradycji połączonej z oryginalnością.

Brushed LineBrushed Line
RETRO COLLECTIONRETRO COLLECTION

3 warstwy olejowosku
Olejowosk wnika w strukturę drewna, dzięki czemu podkreśla 

jego naturalne piękno i jednocześnie zabezpiecza podłogę.

Szczotkowanie
Polega na wyszczotkowaniu miękkich części słojów w celu 

uzyskania drobnych zagłębień. Daje efekt postarzenia podłogi.

Fazowanie V4
Polega na delikatnym ścięciu wszystkich czterech krawędzi 

deski. Optycznie eksponuje poszczególne elementy podłogi.

Faza nieregularna
Polega na zróżnicowanym zakończeniu krawędzi 

poszczególnych elementów podłogi.

30 lat gwarancji
Podłoga ta objęta jest 30-letnią gwarancją producenta. 

Wybierając podłogi firmy Jawor-Parkiet, wybierasz produkty 

najwyższej jakości.

Ogrzewanie podłogowe
Podłoga jest przygotowana do ułożenia na ogrzewaniu 

podłogowym.

Brushed LineBrushed Line
RETRO COLLECTION
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Brushed LineBrushed Line
RETRO COLLECTIONRETRO COLLECTION

Brushed LineBrushed Line
RETRO COLLECTION

Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne
u dystrybutorów mają więc charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm  
wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, faza V4

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, faza V4,
30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

Ciemne beże, żółć i złoto mieszają się na powierzchni tej deski z zimną bielą 

wyeksponowaną w wyszczotkowanych porach drewna. Jest to podłoga 

o uniwersalnym zastosowaniu – w każdym wnętrzu stanowić będzie wyraźny 

akcent, dodając mu odrobiny wyrafinowania. 

ALMOND

FERTIGDESKA RETRO

ALMOND
DĄB RETRO BRUSHED LINE
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Brushed LineBrushed Line
RETRO COLLECTIONRETRO COLLECTION

Brushed LineBrushed Line
RETRO COLLECTION

Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne
u dystrybutorów mają więc charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm  
wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, faza V4

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, faza V4,
30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

Gra świateł na powierzchni tej deski podkreśla wyraźną teksturę drewna 

oraz jej wysublimowany styl. Mieni się ona odcieniami ciepłego brązu – od 

wyrazistych, głębokich, przez barwę mlecznej czekolady, aż po złamane 

biele. Deska ta idealnie przełamie klasyczne wnętrza oraz doda ciepła jasnym, 

przestronnym pomieszczeniom. 

FERTIGDESKA RETRO

ARABICA

ARABICA
DĄB RETRO BRUSHED LINE
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Brushed LineBrushed Line
RETRO COLLECTIONRETRO COLLECTION

Brushed LineBrushed Line
RETRO COLLECTION

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, faza nieregularna,
30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne
u dystrybutorów mają więc charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 590x120x15 mm  
wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, faza nieregularna

Wyjątkowe połączenie dwu subtelnie skomponowanych odcieni – kremowego 

i brązowego – dodaje desce ponadczasowej elegancji. Podłoga ta idealnie 

rozjaśni wnętrza, w których postawiono na ciemne kolory.

DIRTY SNOW
DĄB RETRO BRUSHED LINE

DESIGN EXPERIENCE RETRO

DIRTY 
SNOW
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Brushed LineBrushed Line
RETRO COLLECTIONRETRO COLLECTION

Brushed LineBrushed Line
RETRO COLLECTION

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, faza nieregularna,
30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne
u dystrybutorów mają więc charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 600x120x15 mm  
wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, faza nieregularna

Deska o oryginalnej, chłodnej barwie. Zdecydowaną, czarnobrązową podstawę 

kolorystyczną rozjaśniają naturalne, białe refleksy. Powierzchnia jej mieni się 

kolorami  palonego drewna – od bursztynu, po ciemny brąz. Niejednorodne 

i chłodne odcienie sprawiają, że doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach 

vintage, a połączona z estetyką glamour stworzy wnętrze wyjątkowo 

designerskie.

DESIGN EXPERIENCE RETRO

DARK 
OMEN

DARK OMEN
DĄB RETRO BRUSHED LINE
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Brushed LineBrushed Line
RETRO COLLECTIONRETRO COLLECTION

Brushed LineBrushed Line
RETRO COLLECTION

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, faza nieregularna,
30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne
u dystrybutorów mają więc charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 2200x200x15 mm  
wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, faza nieregularna

Zjawiskowa deska inspirowana gamą odcieni naturalnych minerałów. 

Jej niejednorodna, oryginalna barwa, w której dominują szarość, brąz, 

a miejscami również czerń, sprawia, że podłoga ta będzie intuicyjnym 

uzupełnieniem aranżacji w stylu industrialnym.

BASALT

FERTIGDESKA LUXURY RETRO

BASALT
DĄB RETRO BRUSHED LINE
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Brushed LineBrushed Line
RETRO COLLECTIONRETRO COLLECTION

Brushed LineBrushed Line
RETRO COLLECTION

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, faza nieregularna,
30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne
u dystrybutorów mają więc charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 2200x200x15 mm  
wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, faza nieregularna

Ciemny grafitowy, a miejscami niemalże czarny odcień tej deski wzbogacają 

finezyjne, delikatnie jaśniejsze akcenty. W połączeniu z klasyczną bielą 

podłoga ta stworzy piękne, minimalistyczne wnętrze.

ONYX

FERTIGDESKA LUXURY RETRO

ONYX
DĄB RETRO BRUSHED LINE



Ta linia jest jak przyciągające się przeciwieństwa: minimalizm i surowość łączą się z mocno wyczuwalną, niemal szorstką 

strukturą. Tę dynamikę linia zawdzięcza intensywnym śladom po pile, które wykonywane w różnych kierunkach, 

tworzą niespotykany efekt kratki.  Wyrazisty wzór sprawia wrażenie trójwymiarowego, załamuje światło, a kolor czyni 

niejednoznacznym. Brak czterostronnego fazowania pozwala z kolei osiągnąć efekt jednolitej powierzchni, co optycznie 

powiększa wnętrze. Charakterystyczne, niecodzienne podłogi z linii Intensive zdominują całe wnętrze, podkreślając jego 

charakter. Linia ta jest synonimem kreatywnej elegancji i miejskiego wzornictwa.

INTENSIVE LINE
R E T R O  C O L L E C T I O N

3 warstwy olejowosku
Olejowosk wnika w strukturę drewna, dzięki czemu podkreśla 

jego naturalne piękno i jednocześnie zabezpiecza podłogę. 

Intensywne ślady po pile
Prostopadłe do krawędzi deski liczne i intensywne nacięcia 

piłą na powierzchni deski. Ślady te nadają podłodze bardzo 

wyraźną teksturę i rustykalny charakter.

Ostrokrawężna
Łączenie poszczególnych elementów podłogi bez 

charakterystycznej fazy pozwala uzyskać efekt niemal jednolitej 

powierzchni.

30 lat gwarancji
Podłoga ta objęta jest 30-letnią gwarancją producenta. 

Wybierając podłogi firmy Jawor-Parkiet, wybierasz produkty 

najwyższej jakości.

Ogrzewanie podłogowe
Podłoga jest przygotowana do ułożenia na ogrzewaniu 

podłogowym.

INTENSIVE LINE
R E T R O  C O L L E C T I O N

034 |  www.retrocollection.pl www.retrocollection.pl  | 035



www.retrocollection.pl  | 037036 |  www.retrocollection.pl

INTENSIVE LINE
R E T R O  C O L L E C T I O N

INTENSIVE LINE
R E T R O  C O L L E C T I O N

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, intensywne ślady po pile, ostrokrawężna,
30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne
u dystrybutorów mają więc charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1200x140x14 mm  
wykończenia: 3 warstwy olejowosku, intensywne ślady po pile, ostrokrawężna

Podłoga o niesztampowym odcieniu bieli i chłodnych beży. Jej stonowana, 

surowa i mroźna barwa idealnie rozjaśni minimalistyczne wnętrza, a połączona 

z pastelami czy szarościami doda pomieszczeniom klasy i elegancji.

FertigDeska Retro

Alpine White

ALPINE WHITE
DĄB RETRO INTENSIVE LINE
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INTENSIVE LINE
R E T R O  C O L L E C T I O N

INTENSIVE LINE
R E T R O  C O L L E C T I O N

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, intensywne ślady po pile, ostrokrawężna,
30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne
u dystrybutorów mają więc charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 2200x200x15 mm  
wykończenia: 3 warstwy olejowosku, intensywne ślady po pile, ostrokrawężna

Ta podłoga  to propozycja  dla  tych,  którzy chcą zachować lato na dłużej. 

Naturalny odcień brązu, wzbogacony złotymi oraz ciemniejszymi pasmami, 

niczym promienie słońca ociepli każde pomieszczenie.

SAHARA
DĄB RETRO INTENSIVE LINE

FertigDeska Luxury Retro

Sahara
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INTENSIVE LINE
R E T R O  C O L L E C T I O N

INTENSIVE LINE
R E T R O  C O L L E C T I O N

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, intensywne ślady po pile, ostrokrawężna,
30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne
u dystrybutorów mają więc charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 2200x200x15 mm  
wykończenia: 3 warstwy olejowosku, intensywne ślady po pile, ostrokrawężna

Deska o delikatnej, słomkowej barwie z gradientowymi, brązowymi akcentami. 

Jej kolor, będący unikalną mieszanką beży i brązu, doskonale wyeksponowany 

dzięki fakturze powierzchni, sprawi, że doskonale skomponuje się ona 

z aranżacjami w odważnych kolorach.

GINGER
DĄB RETRO INTENSIVE LINE

FertigDeska Luxury Retro

Ginger



Inspiracją do powstania linii Handmade było wzornictwo tradycyjnej zabudowy Warmii i Mazur. Region ten był niezwykle bogaty w budownictwo drewniane – przed 

laty stosowano tu grube, dębowe bale, prostokątne klocki, a na podłodze montowano klasyczne deski z licznymi sękami. W celu uzyskania wyjątkowo rustykalnego 

charakteru podłóg drewno poddawane jest licznym procesom, takim jak ręczne heblowanie, intensywne szczotkowanie, barwienie i olejowanie. Na powierzchni 

eksponowane są naturalne pęknięcia i przebarwienia, które przywodzą na myśl ślady wieloletniego użytkowania.

Handmade
Line

R E T R O  C O L L E C T I O N

3 warstwy olejowosku
Olejowosk wnika w strukturę drewna, dzięki czemu podkreśla jego 

naturalne piękno i jednocześnie zabezpiecza podłogę.

Szczotkowanie
Polega na wyszczotkowaniu miękkich części słojów w celu uzyskania 

drobnych zagłębień. Daje efekt wyraźnego postarzenia podłogi.

Heblowanie
Ta tradycyjna metoda strugania drewna sprawia, że powierzchnia deski 

jest pofalowana i nieregularna. Powstające w tym procesie wgłębienia 

mogą być głębsze lub powierzchowne.

Ręczna faza V4
Jest to proces delikatnego ścinania ręcznym heblem czterech 

krawędzi deski. Fazowanie o zróżnicowanym stopniu nasilenia daje 

efekt mniejszych lub większych wgłębień na łączeniu poszczególnych 

elementów podłogi.

Faza nieregularna
Polega na zróżnicowanym zakończeniu krawędzi poszczególnych 

elementów podłogi. Dopuszczalna faza V2, V4 lub też całkowity brak 

fazy sprawiają, że każda deska zyskuje swój unikalny charakter i wygląd.

30 lat gwarancji
Podłoga ta objęta jest 30-letnią gwarancją producenta. Wybierając 

podłogi firmy Jawor-Parkiet, wybierasz produkty najwyższej jakości.

Ogrzewanie podłogowe
Podłoga jest przygotowana do ułożenia na ogrzewaniu podłogowym.

Handmade
Line

R E T R O  C O L L E C T I O N
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wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, heblowanie,
ręczna faza V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne
u dystrybutorów mają więc charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1500x150x14 mm  
wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, heblowanie, ręczna faza V4

Podłoga o wyraźnym białym zabarwieniu jest jak wspomnienie ośnieżonych 

leśnych dróg i zimowej szadzi pokrywającej polne drzewa. Deska ta doskonale 

skomponuje się z aranżacjami w stylu prowansalskim, marynistycznym, 

a tradycyjnym rustykalnym wnętrzom doda lekkości.

FertigDeska Retro

Mroźny
Poranek

Mroźny Poranek
DĄB RETRO HANDMADE LINE
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wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, heblowanie,
ręczna faza V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne
u dystrybutorów mają więc charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 2200x200x15 mm  
wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, heblowanie, ręczna faza V4

Niespotykany, ciepły i intensywny odcień tej podłogi przywodzi na myśl 

mieniące się w słońcu dojrzałe kłosy pszenicy. Deska ta będzie się świetnie 

prezentować w pomieszczeniach w stylu boho, a modernistycznym wnętrzom 

doda zaś przytulności.

Pszeniczny
Łan

FertigDeska Luxury Retro

Pszeniczny Łan
DĄB RETRO HANDMADE LINE
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wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, heblowanie,
ręczna faza V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne
u dystrybutorów mają więc charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 2200x200x15 mm  
wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, heblowanie, ręczna faza V4

Jasny, eteryczny odcień tej deski przywodzi na myśl delikatne promienie 

wrześniowego słońca i finezyjnie wkomponowane w krajobraz pajęcze nici. 

Podłoga ta idealnie rozświetli ciężkie, loftowe aranżacje.

Babie Lato

FertigDeska Luxury Retro

Babie Lato
DĄB RETRO HANDMADE LINE
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wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, heblowanie,
ręczna faza V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne
u dystrybutorów mają więc charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1500x150x14 mm  
wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, heblowanie, ręczna faza V4

Ten kolor inspirowany krajobrazami Warmii i Mazur z pewnością budzić 

będzie pozytywne skojarzenia wśród żeglarzy, ponieważ przywodzi na myśl 

ciemne, szare, wzburzone jezioro w deszczowy dzień. Podłoga ta za sprawą 

chłodnej, szaro-brązowej kolorystyki znajdzie zastosowanie w nowoczesnych 

aranżacjach, zaś wnętrzom rustykalnym nada eleganckiego charakteru.

FertigDeska Retro

Szary
Szkwał

Szary Szkwał
DĄB RETRO HANDMADE LINE
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wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, heblowanie,
ręczna faza V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne
u dystrybutorów mają więc charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 2200x200x15 mm  
wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, heblowanie, ręczna faza V4

Ciepła, złocista barwa tych desek jest odzwierciedleniem tego, co najpiękniejsze 

w warmińskiej przyrodzie – soczystych plastrów miodu czy mieniących się w 

słońcu kłosów pszenicy. Dzięki swojemu wyjątkowo rustykalnemu charakterowi 

znajdzie zastosowanie w aranżacjach w stylu etno. Świetnie sprawdzi się też we 

wnętrzach inspirowanych latami 80. XX w.

Warmińska
Pasieka

FertigDeska Luxury Retro

Warmińska Pasieka
DĄB RETRO HANDMADE LINE
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wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, heblowanie,
ręczna faza V4, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne
u dystrybutorów mają więc charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1500x150x14 mm  
wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, heblowanie, ręczna faza V4

To barwa budząca wspomnienia żeglarskiej przygody z szantą w tle i wieczornym 

ogniskiem przy pomoście. Ciepła brązowa barwa rozświetlona naturalnie 

występującymi przebarwieniami to idealna propozycja dla wszystkich, którzy 

marzą o przytulnym wnętrzu zaaranżowanym w zgodzie z najnowszymi 

trendami.

Mazurska
Binduga

FertigDeska Retro

Mazurska Binduga
DĄB RETRO HANDMADE LINE
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Drewno jest surowcem naturalnie niepowtarzalnym. Zarówno zdjęcia wykorzystane w katalogu, jak i wzorniki podłóg dostępne
u dystrybutorów mają więc charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd zamówionych produktów może się różnić.

Gotowa deska dwuwarstwowa o wymiarach: 1500x150x14 mm  
wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, ślady po pile, faza nieregularna

wykończenia: 3 warstwy olejowosku, szczotkowanie, ślady po pile,
faza nieregularna, 30 lat gwarancji, ogrzewanie podłogowe

Rustykalna podłoga o głębokiej, ciemnej barwie niczym wehikuł czasu 

przeniesie nas do tradycyjnej, warmińsko-mazurskiej wsi. Wyróżniają ją 

zdobienia w postaci poziomych śladów po pile oraz nieregularna faza. 

Podłoga będzie naturalnie współgrać z wnętrzami w stylu loft oraz surowymi 

i minimalistycznymi aranżacjami podmiejskich i wiejskich posiadłości.

Stary Młyn

FertigDeska Retro

Stary Młyn
DĄB RETRO HANDMADE LINE



Poszczególne dekory z Retro Collection dostępne są w kilku wariantach wymiarowych.
Ich pełna lista dostępna jest na www.retrocollection.pl oraz u autoryzowanych dystrybutorów. 

Luxury Retro
długość: 1500 - 2200 mm
szerokość: 180 - 200 mm

FertigDeska Retro
długość: 700 - 1500 mm
szerokość: 130 - 150 mm

długość: 590 - 600 mm
szerokość: 120 mm

Design Experience Retro

700 mm

1500 mm

130 mm

150 mm

1500 mm

2200 mm

180 mm

200 mm

590 mm

120 mm

600 mm

120 mm

Kto z nas nie marzy o podłodze, która będzie 

jedynym w swoim rodzaju połączeniem 

funkcjonalności i przyciągającej wzrok 

estetyki? Z myślą o wszystkich, którzy pragną 

niepowtarzalnego designu w swoich wnętrzach, 

powstają oryginalnie stylizowane deski podłogowe. 

Ich finezja tkwi w pięknie naturalnego surowca, 

wydobytym w efekcie procesów wykończeniowych.

W pogoni za naturą

Pojawienie się na rynku desek postarzanych jest 

odpowiedzią na oczekiwania tych użytkowników, 

którzy poszukują podłogi jedynej w swoim rodzaju 

i ponadczasowej. Proces ręcznej obróbki poprzedza 

niezwykle staranna selekcja wyłącznie najwyższej 

jakości rodzimego drewna dębowego. Surowiec 

wybrany do produkcji podłóg stylizowanych 

musi cechować bogaty rysunek, zróżnicowana 

kolorystyka, a także naturalne walory estetyczne 

jak delikatne pęknięcia, sęki i przebarwienia. 

To właśnie te właściwości umożliwiają imitowanie 

śladów wieloletniego użytkowania lub nadawanie 

podłodze nowej, niespotykanej tekstury. Cechy 

te zostają dodatkowo wyeksponowane poprzez 

rzetelną pracę rzemieślniczą z wykorzystaniem 

tradycyjnych narzędzi stolarskich. Heblowanie 

sprawia, że powierzchnia desek jest pofalowana 

i nieregularna, co podkreśla naturalną fakturę 

surowca, a czterostronna, nieregularna faza 

o zróżnicowanym stopniu nasilenia daje efekt 

wgłębień na łączeniu poszczególnych elementów 

podłogi. Kreatywnej elegancji dodaje całości 

wyraźne szczotkowanie, naśladujące naturalną 

erozję surowca i podkreślające jego usłojenie 

oraz znaczenie powierzchni pojedynczych 

desek śladami po pile, wykonywanymi w różnych 

kierunkach. Ręczny proces stylizacji drewna wraz 

z naturalnymi atutami dębu dodają podłodze 

wyjątkowo rustykalnego, unikalnego charakteru 

i czynią ją niepowtarzalną.

Światowy design w Twoim domu

Postarzane podłogi z roku na rok zdobywają 

serca miłośników niebagatelnych rozwiązań 

aranżacyjnych. Dużą popularność zdobyły już 

na Zachodzie, gdzie stylistyka vintage od kilku 

lat przeżywa prawdziwy renesans. Podłogi te 

doskonale komponują się ze szkłem, stalą czy 

architektonicznym betonem, dlatego stanowią 

idealne uzupełnienie industrialnych i loftowych 

aranżacji. Świetnie będą się również prezentować 

we wnętrzach rustykalnych, skandynawskich oraz 

tych, utrzymanych w stylistyce prowansalskiej. 

Zestawione z najmodniejszymi w tym sezonie 

odcieniami turkusów i zieleni, stworzą wnętrza 

niesztampowe i niepowtarzalne. Nowoczesne 

technologie produkcyjne sprawiają natomiast, 

że stylizowane podłogi drewniane są połączeniem 

designu i nowoczesnej funkcjonalności. 

Warstwowa konstrukcja umożliwia stosowanie ich 

na ogrzewaniu podłogowym, a zabezpieczenie 

ich jeszcze na etapie produkcji trzema 

warstwami naturalnego olejowosku gwarantuje 

bezproblemową, wieloletnią eksploatację.
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Oryginalnie stylizowane podłogi drewniane




