WE INVITE YOU TO LARECO’S WORLD
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Historia Lareco sięga lat pięćdziesiątych XX wieku. Od trzech pokoleń nieustannie rozwijamy naszą produkcję, zdobywamy doświadczenie
oraz dążymy do najwyższej możliwej jakości. Nazwa marki pochodzi od łacińskiego słowa Lares, które oznacza bóstwo opiekuńcze
domu i szczęścia domowego, natomiast drugi człon nazwy to Eco, czyli ekologiczne podejście do środowiska i naszych produktów.
Wszystko czym zajmujemy sie w Lareco, skupia się wokół drewna, dlatego doceniamy jego znaczenie i mamy do niego należyty szacunek.
Po latach pracy w najczystszym ekologicznie regionie Polskie – Podlasiu, jesteśmy w pełni świadomi, jak cennym jest ono dobrem,
dlatego dbamy o jego efektywne wykorzystanie i przestrzegamy wszelkich norm unijnych. Nasze podłogi wykonujemy wyłącznie
z naturalnych surowców, pochodzących z lasów o odpowiedzialnej gospodarce, a do ich wykończenia oraz zabezpieczenia, wykorzystujemy
olejowoski i lakiery pozbawione szkodliwych substancji.
Jako ﬁrma rodzinna dbamy o jakość wszystkich aspektów naszej działalności. Osiągnięcie perfekcji w dziedzinie produkcji podłóg
to przede wszystkim kwestia jakości oraz estetyki, a znajomość najnowszych światowych trendów pozwala nam tworzyć produkty dla
najbardziej wymagających Klientów, spełniające najwyższe europejskie standardy. Lareco to marka dedykowana Klientom ceniącym
nowoczesny design i najwyższą możliwą jakość. Filozoﬁę marki odnajdujemy w otaczającej nas przyrodzie, która jednocześnie staje
się natchnieniem dla współczesnego wzornictwa.
The history of Lareco dates back to the 1950s. For three generations we have been continuously developing our production, gaining
experience, and striving for the highest possible quality. Our brand name is derived from the Latin word – Lares which is the name of
the protective god of the home and the happiness in the home, whereas the second element of the name is Eco, i.e. the ecological
approach to the environment and our products.
Everything we do at Lareco is concentrated on wood, and that is why we appreciate its importance and we respect it. After years of
working in the cleanest region, (in ecological terms) of Poland, Podlasie, we are fully aware of how valuable it is, and that is why we
care for its efﬁcient use wile observing all European Union standards. Our ﬂoorings are made only from natural raw materials which
are extracted from sustainable managed forests, and for ﬁnish work and protection we use wax oils and lacquers free from harmful
substances.
As a family ﬁrm, we care about the quality of all the aspects of our activity. The achievement of perfection in the ﬁeld of production
of ﬂooring systems means above all the question of quality and aesthetics, and awareness of the most modern global trends enabling
us to create products for the most demanding customers. All or products meet the highest European standards. Lareco is a brand
dedicated to customers who appreciate modern design and the highest possible quality. The philosophy of our brand is found in the
nature that surrounds us which, at the same time, provides the the inspiration for our modern designs.
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Najnowsza kolekcja podłóg drewnianych Lareco inspirowana jest naturą, która pobudza zmysły i motywuje do tworzenia.
Lareco czerpie natchnienie z otaczającego nas świata przyrody oraz bogactwa różnorodności jego form. Pasja do drewna, poczucie
smaku, wrażliwość na piękno oraz wieloletnie doświadczenie, pozwoliło nam stworzyć niezwykle wyraﬁnowaną kolekcję podłóg.
Prezentowana gama czerpie swą kolorystykę z żywiołów, a drewno ma tu wyczuwalną strukturę, co podkreśla jego niepowtarzalny
charakter. Dodatkowo żeby uwydatnić powierzchnię drewna, została ona wykończona naturalnymi matowymi olejowoskami
i lakierami ma bazie wodnej.
Kolekcja „Nature&Design” dedykowana jest osobom świadomym szlachetności drewna oraz jego naturalnego piękna. Wysublimowana
paleta kolorów dowodzi temu, iż „mniej znaczy więcej”, a cały urok kolekcji, tkwi w jej prostocie i niepowtarzalności z jaką mamy
do czynienia pracując z drewnem. Kolekcja „Nature&Design” by Lareco to wyjątkowe wzornictwo, siła i głębia wyrazu w najlepszym
wydaniu.

WE INVITE YOU TO LARECO’S WORLD

The latest collection of Lareco’s wooden ﬂoors is inspired by nature, which stimulates the senses and motivates to create.
Lareco draws its inspiration from the natural world that surrounds us and the wealth of the diversity of its form. The passion for wood,
sense of taste, sensitivity to beauty and many years of experience, has enabled us to create an extremely sophisticated collection.
The presented range draws its colors from the elements, here wood is a structure, which highlights its unique character, and in
addition, to reinforce this effect it was ﬁnished was natural hard wax oils and water born lacquers.
Th collection of the „Nature&Design” is dedicated to persons aware of the nobility of the wood and its natural beauty. The sophisticated
color palette shows that "less is more", and the whole charm of the collection lies in its simplicity and uniqueness with which we have
to deal with when working with wood. The „Nature&Design” collection by Lareco is a unique design, the strength and depth
of the word at its best.
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BREEZE

FOAM

CORAL

FIORD

FIRN

DUST

Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed

Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed

Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed

Lakier Matowy | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed

Lakier Matowy | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed

Lakier Matowy | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed

DUNE

SIENNA

TABACO

SIERRA

STEPPE

SAND

Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed

Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed

Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed

Lakier Matowy | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed

Lakier Matowy | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed

Lakier Matowy | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed

MOSS

STORM

LAVA

AMBER

COPPER

DUSK

Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed

Olejowosk | Wax Oil
Szlifowana | Sanded

Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed

Lakier Matowy | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed

Lakier Matowy | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed

Lakier Matowy | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed
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KOLEKCJA PODŁÓG OLEJOWANYCH | WAX OILED FLOORS COLLECTION
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Piękno na lata…
Poznaj bogatą kolekcję podłóg olejowanych Lareco, wykonanych z drewna dębowego, które zapewnia im naturalny i szlachetny
wygląd. Podłogi olejowane Lareco impregnowane są szlachetną mieszanką na bazie naturalnych olejowosków, które gwarantują
wytrzymały sposób wykończenia powierzchni, uwydatniając jednocześnie jego piękno. W pełni ekologiczny olejowosk wnika głęboko
w pory drewna i zabezpiecza je, tworząc ochronną powłokę olejową na powierzchni, co zwiększa odporność podłogi na zabrudzenia.
Główną zaletą podłóg olejowanych jest matowość oraz naturalny wygląd, podkreślający charakter drewna. Olejowane drewno jest
przyjemne i ciepłe w dotyku, nie elektryzuje się i nie przyciąga kurzu. Drewniane podłogi dzięki swojej zdolności absorbowania wilgoci
regulują mikroklimat w pomieszczeniu.
Wybierając podłogę zabezpieczoną olejowoskiem istnieje możliwość samodzielnej renowacji powierzchni. Stosowanie środków
pielęgnujących oraz samodzielne olejowanie podłogi pozwala na długi czas użytkowania desek olejowanych. Podłogi olejowane dodatkowo
zabezpieczone zaraz po montażu, nadają się do pomieszczeń użyteczności publicznej.
Podłogi olejowane Lareco mają niepowtarzalny wygląd, a matowe olejowoski nadają drewnu wyjątkowy charakter, trwałość, unikalną
kolorystykę oraz głębię wyrazu.
Beauty for years...
Meet the rich collection of the Lareco’s oiled ﬂoors, made of Oak wood, giving the natural and noble look. Lareco’s oiled ﬂoors are
impregnated with a pure mixture of the natural oil wax basis, guaranteeing the durable surface ﬁnish as well as highlighting its beauty.
The fully ecological oil wax ﬁlters through the wood pores and protects them, making the protective oil layer on the surface at the
same time, that enhances the ﬂoor resistance for getting dirty.
The main advantage of the oil waxed ﬂoors is their matt and natural look, enhancing the wood character. The oiled wood is nice and
warm to touch, does not attract the dust. The wooden ﬂoors due to the moisture absorbing abilities help to regulate the microclimate
in the room. Choosing the oil wax ﬂoor you have the possibility of a damage spot renovation of the surface and you can do it by yourself.
Using the maintenance products and regular oiling with the products recommended by Lareco will extend the lifetime of your ﬂoor
boards. We recommend an additional oiling after the installation for the ﬂats for rent or public use buildings.
The Lareco’s oiled ﬂoor boards have an unique look and the oil wax ﬁnish brings the beauty out of the wood. Each board is carefully
brushed to perfection to enhance the natural character of the grain.
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CORAL DESKA PODŁOGOWA | CORAL FLOORBOARD

WE INVITE YOU TO LARECO’S WORLD
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DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

JODŁA 60 | CHEVRON 60

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

BREEZE

Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed
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PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed

JODŁA 60 | CHEVRON 60

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

FOAM
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PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

JODŁA 60 | CHEVRON 60

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

CORAL

Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed
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DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

JODŁA 60 | CHEVRON 60

DUNE

Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed
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JODŁA 60 | CHEVRON 60

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

SIENNA

Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed

23

24

JODŁA 60 | CHEVRON 60

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

TABACO

Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed
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PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

JODŁA 60 | CHEVRON 60

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

MOSS

Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed
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JODŁA 60 | CHEVRON 60

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

STORM

Olejowosk | Wax Oil
Szlifowana | Sanded
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PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

JODŁA 60 | CHEVRON 60

LAVA

Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed
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KOLEKCJA PODŁÓG LAKIEROWANYCH | LACQUERED FLOORS COLLECTION
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PODŁOGI LAKIEROWANE | LACQUERED FLOORS
Esencja klasyki…
Kolekcja podłóg lakierowanych Lareco zabezpieczona jest matowym lakierem, który zapewnia naszym podłogom ochronę powierzchni
oraz eleganckie wykończenie. Do lakierowania podłóg stosujemy wyłącznie ekologiczne lakiery renomowanych producentów.
Lakierowanie daje optymalną ochronę oraz duży komfort użytkowania. Wykończenie powierzchni drewna lakierem jest idealnie
zrównoważone i zapewnia doskonałą jakość oraz funkcjonalność podłogi, niewymagając od użytkownika dodatkowych zabiegów
pielęgnacyjnych.
Podłogi lakierowane w naszej kolekcji mają satynowe wykończenie, które podkreśla naturalny i szlachetny charakter drewna. Delikatne
szczotkowanie drewna w połączeniu z lakierem sprawia, że powierzchnia podłogi jest przyjemna w dotyku, odporna na zabrudzenia,
a jednocześnie widać szlachetny rysunek usłojenia drewna. Lakierowanie to sprawdzona metoda zabezpieczająca podłogę przed
uszkodzeniami i zarysowaniami powierzchni.

WE INVITE YOU TO LARECO’S WORLD

The essence of elegance...
The Lareco’s lacquered ﬂoors collection is protected with a matt lacquer, giving our ﬂoors the highest surface protection and an the
most elegant ﬁnish. We use only the eco, water base lacquers, coming from the recommended manufacturer. You can beneﬁt of our
Lareco’s lacquered ﬂoors line and its protection and using comfort. The lacquered wood surface is of a high quality guaranteeing the
ﬂoor functionality if properly maintained.
The lacquered ﬂoors in our collection have a satin ﬁnish underlining the natural and noble wood character. The matt ﬁnish lacquer
enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while
protecting the ﬂoor from daily use.
The Lareco’s lacquered ﬂoor is a classical and elegant design in the ﬁn spun collection of colours. It adds splendour to any space.
It is a perfect solution ﬁtting into most of the interiors, from the modern architecture to the stylish, chic arrangement.
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FIRN DESKA PODŁOGOWA | FIRN FLOORBOARD

Podłoga lakierowana Lareco w wysublimowanej gamie kolorystycznej to klasyczny i elegancki design, który doda splendoru
każdej przestrzeni. Jest idealnym rozwiązaniem pasujące do większości wnętrz, od nowoczesnej architektury do stylowych,
szykownych aranżacji.
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PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

JODŁA 60 | CHEVRON 60

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

FIORD

Lakier Mat | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed
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PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

JODŁA 60 | CHEVRON 60

FIRN

Lakier Mat | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed
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40

JODŁA 60 | CHEVRON 60

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

DUST

Lakier Mat | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed

41

43

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

JODŁA 60 | CHEVRON 60

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

SIERRA

Lakier Mat | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed
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DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

JODŁA 60 | CHEVRON 60

STEPPE

Lakier Mat | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed

45

46

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

JODŁA 60 | CHEVRON 60

SAND

Lakier Mat | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed

47

48

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

JODŁA 60 | CHEVRON 60

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

AMBER

Lakier Mat | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed

49
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DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

JODŁA 60 | CHEVRON 60

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

COPPER

Lakier Mat | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed

51

52

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

JODŁA 60 | CHEVRON 60

DUSK

Lakier Mat | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed
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BREEZE – DESKA PODŁOGOWA | BREEZE–FLOORBOARD

FOAM – DESKA PODŁOGOWA | FOAM – FLOORBOARD

57

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD
58

CORAL– JODŁA 60 | CORAL– CHEVRON 60

DUNE – DESKA PODŁOGOWA | DUNE – FLOORBOARD

59

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD
60

SIENNA–JODŁA 45 | SIENNA– CHEVRON 45

TABACO – PARKIET KLASYCZNY | TABACO – HERRINGBONE

61

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD
62

MOSS – DESKA PODŁOGOWA | MOSS – FLOORBOARD

STORM – DESKA PODŁOGOWA | STORM – FLOORBOARD

63

64

LAVA– PARKIET KLASYCZNY | LAVA– HERRINGBONE

FIORD –JODŁA 45 | FIORD – CHEVRON 45

65

66

FIRN – DESKA PODŁOGOWA | FIRN – FLOORBOARD

DUST – DESKA PODŁOGOWA | DUST– FLOORBOARD

67

68

SIERRA – DESKA PODŁOGOWA | SIERRA – FLOORBOARD

STEPPE –JODŁA 60 | STEPPE – CHEVRON 60

69

70

SAND –JODŁA 60 | SAND – CHEVRON 60

AMBER –JODŁA 60 | AMBER – CHEVRON 60

71

72

COPPER – DESKA PODŁOGOWA | COPPER – FLOORBOARD

DUSK– PARKIET KLASYCZNY | DUSK– HERRINGBONE
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INFORMACJE OGÓLNE | GENERAL INFORMATION

• Naturalny matowy olejowosk |
Natural matt wax oil
• Matowy lakier o wzmocnionej odporności |
Higher endurance matt lacquer

T E C H N I C A L

D A T A

NATUR CLASS – a natural wood colour and structure, any arrangement of rings, delicate, natural discolorations,
the pencil knots of a diameter up to 10 mm. An acceptable diagonal course of ﬁbres, change of colour and
core radius.

C Pióro i wpust z 4 stron | Tongue and groove on 4 sides
D Rowki przeciwprężne | Anti-Tension cuts

D

C

|

KLASA NATUR – naturalna barwa i struktura drewna, układ słoi dowolny, delikatne naturalne przebarwienia,
sęki ołówkowe do maksymalnej średnicy 10 mm. Dopuszczalny ukośny przebieg włókien, zmiana barwy
i promień rdzeniowy.

B Wykończenie | Finish

A

T E C H N I C Z N E

KLASA DREWNA | WOOD CLASS
A V – fuga | Micro bevel V-groove

B

D A N E

KLASA RUSTIC – urozmaicona barwa i struktura drewna, sęki, szpachlowanie sęków i pęknięć, biel,
przebarwienia.
RUSTIC CLASS – varied wood colour and structure, the knots, patched knots and cracks, sap-wood,
discolorations.

KONSTRUKCJA DESKI | BOARD STRUCTURE
DESKA LITA | SOLID FLOORBOARD

DESKA WARSTWOWA | ENGINEERED FLOORBOARD
A
15 mm

A Drewno lite | Solid wood

A
B

15, 20 mm

A Warstwa wierzchnia (szlachetne drewno dębowe) 4, 6 mm |
Top layer 4, 6 mm
B Sklejka brzozowa 100% | Birch plywood 100%

SYSTEM PODCIĘĆ KOMPENSACYJNYCH W DESCE WARSTWOWEJ | ANTI-TENSION CUT SYSTEM OF ENGINEERED FLOORBOARD

POWIERZCHNIA | SURFACE
SZCZOTKOWANA – polega na usunięciu warstwy miękkiej drewna, co uwydatnia słoje twarde nadając podłodze unikalny charakter.
Powstały efekt daje nam widoczną trójwymiarową głębię oraz uwydatnia piękno usłojenia drewna. Różnorodność takiej powierzchni daje
nam jedyną w swoim rodzaju wyjątkową podłogę.
BRUSHED – involves the removal of a layer of the soft wood which emphasizes the hard wood rings and gives the ﬂooring a unique
character. The effect thus created gives a highly visible 3-dimensional depth and highlights the beauty of the wood graining. The variety of
such a surface gives us the only one of its kind, unique ﬂooring.
SZLIFOWANA – gładka, aksamitna powierzchnia podkreślająca walory drewna.
SANDED – smooth, velvet surface highlighting the advantages of wood.

D Rowki przeciwprężne / Podcięcia kompensacyjne |
Anti-Tension cuts
D

FAZOWANIE „4V-fuga” – polega na delikatnym ścięciu wszystkich 4 krawędzi lica deski podłogowej.
„V-fuga” ma za zadanie zabezpieczyć krawędź desek przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz dodatkowo
wpływa na komfort montażu podłóg. Fazowanie podkreśla naturalny charakter drewna, wizualnie wydłuża
deskę oraz dodaje jej lekkości i smukłości.
Micro bevel V-groove „4V-groove” – – consists in a delicate beveling of all 4 edges of the ﬂoorboard.
„V-groove” is to protect the edge of boards against mechanical damage and additionally affects the
comfort of ﬂoor installation. Micro bevel V-groove emphasizes the natural character of wood, optically
extends the ﬂoorboard, which at the same time adds lightness and slenderness.
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FORMATY DESEK PODŁOGOWYCH | DIMENSIONS OF FLOORBOARDS
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FORMATY I ROZMARY PODŁÓG | DIMENSIONS AND SIZES OF FLOORS

DESKA WARSTWOWA | ENGINEERED FLOORBOARD

PARKIET KLASYCZNY WARSTWOWY | ENGINEERED HERRINGBONE

135 mm

130 mm

PARKIET KLASYCZNY LITY | SOLID HERRINGBONE

dł. od 3000 do 4000 mm | lenght from 3000 to 4000 mm

600 mm

300 mm

JODŁA 60 LITA | SOLID CHEVRON 60

JODŁA 60 WARSTWOWA | ENGINEERED CHEVRON 60

220 mm

180 mm

600 mm

130 mm

60°

60°
600 mm

135 mm

904 mm

JODŁA 45 LITA | SOLID CHEVRON 45

JODŁA 45 WARSTWOWA | ENGINEERED CHEVRON 45

665 mm

670 mm

45°
800 mm

130 mm

mix dł. od 400 do 1800 mm |
mix lenght from 400 to 1800 mm*

909 mm

948 mm

135 mm

522 mm

525 mm

mix dł. od 800 do 1800 mm |
mix lenght from 800 to 1800 mm*

mix dł. od 1800 do 2400 mm | mix lenght from 1800 to 2400 mm*

mix dł. od 1800 do 2400 mm | mix lenght from 1800 to 2400 mm *

DESKA PODŁOGOWA LITA |
SOLID FLOORBOARD

45°
800 mm
940 mm

130 mm

* Dopuszczalne do 25% udziału desek krótszych w dostawie | Up to 25% share of shorter ﬂoorboards in delivery is allowed

78

600 mm

135 mm

D A N E

* Pełna lista rozmiarów podłóg dostępna na stronie 79 katalogu | The full list of ﬂoor sizes is available on page 79 of the catalog
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OGRZEWANIE PODŁOGOWE – DESKA WARSTWOWA | FLOOR HEATING – ENGINEERED FLOORBOARD
Deska podłogowa warstowa Lareco idealnie nadaje się do zastosowania na ogrzewanie podłogowe wodne. Dzięki swojej warstwowej
konstrukcji i zastosowaniu twardych gatunków drewna liściastego (dąb + sklejka brzozowa), doskonale przewodzi ciepło i może być
z powodzeniem stosowana na ogrzewaniu podłogowym. Deski warstwowe dzięki wysokiej gęstości oraz stabilności są mniej narażone
na rozsychanie się i powstawanie szczelin. W produkcji desek warstwowych zastosowano system podcięć kompensacyjnych dodatkowo
zmniejszający naprężenia występujące w drewnie, podcięcia kompensacyjne jednocześnie uelastyczniają deskę ułatwiając i usprawniając montaż.
The Lareco’s engineered ﬂoorboard is ideal for use on waterborne underﬂoor heating system. Due to the engineered construction and the
use of the hard hardwood species (Oak + Birch plywood 100%), it perfectly conducts heat and can be used on a underﬂoor heating. The
engineered ﬂoorboards have high density and stability and are therefore less prone to spreading and cracking. During the production
process of engineered ﬂooboards we used an anti-tension cut system additionally reducing the stresses occurring in the wood,
anti-tension cut at the same time makes the ﬂooboard more ﬂexible and facilitate assembly.
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WZÓR I ROZMIAR PODŁOGI | FLOORING PATTERN AND DIMENSION
DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

LITA | SOLID

WARSTWOWA | ENGINEERED

15 x 130 mm

15/6 x 135 mm
15/4 x 180 mm
15/4 x 220 mm
20/6 x 180 mm *
20/6 x 220 mm*
20/6 x 300 mm *

LITY | SOLID

WARSTWOWY | ENGINEERED

15 x 130 x 580/600 mm

15/6 x 135 x 600 mm
20/6 x 135 x 600 mm

LITA | SOLID

WARSTWOWA | ENGINEERED

15 x 130 x 580/600 mm

15/6 x 135 x 600 mm
20/6 x 135 x 600 mm

LITA | SOLID

WARSTWOWA | ENGINEERED

15 x 130 x 780/800 mm

15/6 x 135 x 800 mm
20/6 x 135 x 800 mm

OGRZEWANIE PODŁOGOWE – PRZENIKANIE CIEPŁA | FLOOR HEATING – THERMAL CONDUCTIVITY

JODŁA 60 | CHEVRON 60
Posadzka drewniana | Wooden ﬂoor

Podkład grzewczy | Heating subbase

JODŁA 45 | CHEVRON 45
ZALETY PODŁOGI WARSTWOWEJ LARECO NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM | ADVANTAGES OF LARECO’S ENGINEERED
FLOORING FOR UNDERFLOOR HEATING
• korzystny rozkład temperatury w pomieszczeniach, ogrzewanie podłogowe, w odróżnieniu od konwencjonalnych systemów grzewczych,
pozwala uzyskać równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni | favorable temperature distribution in rooms, underﬂoor heating,
in contrast to conventional heating systems, allows to obtain an even temperature distribution over the entire surface

• ogrzewanie jest niewidoczne – instalacja grzewcza nie zajmuje miejsca na ścianach, a ukrycie ogrzewania podłogowego pozwala na znacznie
większą swobodę aranżacji wnętrz | heating is invisible – the heating system doesn’t take up any space on the walls, and hiding underﬂoor
heating allows for much greater freedom of interior design

• ekonomiczność – ogrzewanie podłogowe działa przy znacznie niższych temperaturach czynnika grzejnego niż inne systemy grzewcze,
dlatego jest mniej kosztowne | economics – underﬂoor heating works at much lower temperatures of a heating medium than other heating
systems, which is why it is less expensive

• podłoga warstwowa rekomendowana jest dla osób chorych na alergię i astmę – ogrzewanie podłogowe ogranicza ruch powietrza, co zapewnia
mniejszą cyrkulację kurzu oraz pozwala zachować dobre warunki higieniczne | the engineered ﬂoor is recommended for people with allergies
and asthma – underﬂoor heating limits air movement, which ensures less dust circulation and helps maintain good hygiene conditions
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* Na zamówienie | For order
Pełna lista rozmiarów podłóg dostępna na stronie www.lareco.pl | For a full size table of our ﬂoors please visit our website: www.lareco.pl
Firma Lareco zastrzega wszelkie prawa do zmian danych technicznych, kolorów i wykończeń powierzchni przedstawionych i opisanych w tym katalogu. Podłogi
Lareco produkowane są wyłącznie z naturalnego drewna, dlatego poszczególne ich elementy – deski, klepki etc. – mogą różnić się między sobą, jak również
względem zdjęć we wszystkich materiałach marketingowych Lareco – odcieniem, występowaniem sęków, układem słoi oraz strukturą ziarnistą. To naturalne
zróżnicowanie może być widoczne również w porównaniu ﬁnalnego produktu do prezentowanych na ekspozycji wzorców.
The company Lareco reserves all rights to change technical data, colours and treatments shown and described in this catalogue. Lareco ﬂoors are manufactured
only from natural wood, and that is why the shade, occurrence of knots, ring pattern and grain structures of particular elements – boards, slats etc. – can differ
from one another as well as in relation to the photos included in all Lareco marketing materials. The natural variation can be noticed when comparing the ﬁnal
product with the samples presented at the exposition. The wood variety is a natural feature of this noble raw material, determining its beauty and uniqueness.
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Ekologia
Lareco zawsze stało po stronie przyrody i jako ﬁrma silnie związana z najczystszym ekologicznie regionem Polski – Podlasiem,
przywiązuje szczególną wagę do ekologii. Dzięki stałej modernizacji zakładu oraz inwestycjom w nowoczesne rozwiązania, jest jednym
z najbardziej sprzyjających środowisku przedsiębiorstw tej branży w Polsce. Zależy nam, aby stosowane technologie i oferowane przez
nas produkty były ekologiczne i przyjazne dla środowiska naturalnego. Wykorzystywane przez nas drewno do produkcji pochodzi
wyłącznie z lasów o kontrolowanej wycince drzew, a w miejsca ściętych drzew są tworzone szkółki leśne.
CERTYFIKAT FSC®
Potwierdzeniem najwyższych standardów w naszej ﬁrmie jest certyﬁkat FSC® (Forest Stewardship Council®). FSC® jest certyﬁkatem
potwierdzającym, że wykorzystane w produkcji drewno pochodzi z lasów o odpowiedzialnej gospodarce, a nasze produkty wprowadzone
są do obrotu zgodnie z Dyrektywami Unijnymi. Lareco stawia w jednym rzędzie strategię i politykę ﬁrmy, z aspektem troski o otaczające
nas środowisko i jego mieszkańców.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE – oznakowanie CE jest deklaracją producenta, iż wyrób spełnia zasadnicze wymagania dotyczących
go dyrektyw.
CERTYFIKAT CARB 2
Do produkcji podłóg warstwowych Lareco wykorzystuje sklejkę brzozową 100% – Baltic Birch. Sklejka jest certyﬁkowana FSC® oraz CARB 2.
Ecology

WE INVITE YOU TO LARECO’S WORLD

Lareco has always stood on the side of nature, and as a ﬁrm connected with the cleanest region in Poland in ecological terms, Podlasie,
we attach great importance to ecology. Thanks to the permanent modernization of our plant and investments in modern solutions, we
are one of the cleanest businesses in this industry in Poland. We are careful to ensure that the applied technologies and offered
products manufactured using these technologies are ecological and do no harm to the environment. The wood we use for our production
comes exclusively from forests with controlled logging, and where trees have been cut down and forest nurseries are being established.
FSC® CERTIFICATE
The high standards of our ﬁrm have been conﬁrmed by the Forest Stewardship Council®. It is a certiﬁcate conﬁrming that the wood
used for our production comes from forests with a responsible managed economy. Our products are introduced to the market in
accordance with appropriate EU Directives. Lareco puts the ﬁrm’s strategy and policies on a par with the aspects of the care for the
surrounding environment and its inhabitants.
CE COMPLIANCE CERTIFICATE – the CE logo is the manufacturer’s declaration that his product meets the essential requirements of the
applicable EU directives.
CARB 2 CERTIFICATE
For the production of multilayer ﬂooring Lareco uses birch plywood, 100% Baltic Birch. The plywood is certiﬁcated according to Forest
Stewardship Council® and CARB 2.
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DZIĘKUJEMY | THANK YOU

FOLLOW US ON:

LARECO
Poland, 17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 69, tel.: +48 85 655 34 46, info@lareco.pl
www.lareco.pl
Niniejsza publikacja chroniona jest prawem autorskim. Jej zawartość nie może być kopiowana ani przetwarzana w żaden sposób bez zgody Lareco.
This publication is protected by copyright law. It’s contents may not be copied or transferred by any means without permission of Lareco.

