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▌Gailard Travertino Chiaro

▌Chantilly Vetro

▌Chaumont Acciaio

▌Langeais Cotto

▌Chevron

▌Chartres Cotto

▌Chambord Acciaio

▌Versailles

Od zawsze ludzie czuli 

potrzebę wyrażania siebie 

za pomocą symboli. 

Od prehistorycznych rysunków  

w jaskiniach, przez najbardziej 

wyrafinowane techniki 

renesansu aż po esencjalizm 

dzisiejszych czasów, dekoracje 

zawsze miały za zadanie 

ukazanie własnego stylu. 

Idąc tym tropem, Salis oferuje 

rozwiązania dopasowane 

do wszelkich możliwych 

wymogów. Klasyczne oraz 

współczesne projekty pasów 

i ornamentów, rozet oraz 

mozaik, wykonane są zgodnie 

z tradycją, przy pomocy 

najbadziej zaawansoaanych 

technologii.

podłoga Lengeais Resina

Stworzone z kombinacji drewna, terakoty, 
kamienia, stiuku, żywicy, stali oraz szkła.

DiValore Unique Intarsi



W Perugii jesteśmy dumni  

z naszych zawodowych pasji 

od ponad pięćdziesięciu lat. 

Zmieniło się wiele, to jacy 

jesteśmy i jak dziś pracujemy, 

jednak nic nie zmieniło naszego 

zamiłowania do rzemiosła, 

gdyż to właśnie stanowi dla nas 

największą satysfakcję.  Nawet 

teraz kiedy staliśmy się liderem 

w sektorze podłóg drewnianych, 

nieustająco pragniemy poszerzać 

naszą wiedzę, co jest jedną 

z naszych najmocniejszych stron. 

Najbardziej zaawansowane 

i wydajne technologie przemysłowe 

uzupełniają umiejętności 

rzemieślników, przekazywane przez 

naszych przodków. Skrupulatnie 

selekcjonujemy i dobieramy 

surowce, godząc wysoki poziom 

jakości ze świadomością 

konieczności ochrony środowiska 

naturalnego. Współpracujemy 

wyłącznie z najlepszymi 

dostawcami, którzy wywiązują 

się z programów zalesienia, tak 

aby nie zniszczyć istniejących 

ekosystemów.

Naszym celem jest pielęgnowanie 

naszych zawodowych pasji oraz 

nieustanne podnoszenie poziomu 

naszej jakości.

DiValore
Drewniane podłogi ręcznie starzone nie podlegają nowoczesnym standardom, lecz ręcznemu, 

kunsztownemu wykonaniu. W wyniku tego, wykończone podłogi mogą wykazywać mniej lub bardziej 

widoczne ślady narzędzi po wygładzaniu, rzeźbieniu i piłowaniu, uwydatnione usłojenie, szpachlowane 

sęki we wszystkich rozmiarach oraz małe dziurki. Podłogi te mogą występować w różnorodnych barwach, 

uzyskanych w procesie ręcznego lakierowania.



DiValore AQUA

Mówienie o drewnie to mówienie o życiu. Od dawien dawna był to materiał o niezwykłej wartości dla przetrwania ludzkości.  

Jego ciepło oraz dźwiękochłonność w połączeniu ze świetną elastycznością i wytrzymałością, uczyniły go materiałem 

budowlanym wybieranym przez wieki. Dzisiaj, jak i w przeszłości doceniamy jego ciepło i wykorzystujemy wszędzie, gdzie 

chcemy uzyskać przyjemną atmosferę przy pomocy stonowanych i odprężających barw. Oczywiście drewno jest także 

doskonałym materiałem do zastosowań na zewnątrz. Znosi duże zmiany temperatury i trudne warunki klimatyczne.



Misją firmy jest połączenie pracy dekoratorów wnętrz z fantazją klientów w taki sposób, aby stworzone podłogi 

nadawały pomieszczeniom ekskluzywną atmosferę i niezapomniany wygląd. Przez lata, podłogi firmy IPF 

reprezentowały wysoką jakość,estetykę i elegancję. Od 1991 roku, wg surowych zasad podczas produkcji, 

tworzą podłogi wyróżniające się nie tylko solidnym, ręcznym wykonaniem, ale także wzornictwem  

i kolorystyką wzbudzającą emocje.



Roda została założona w 1990 roku jako firma specjalizująca się w produkcji najwyższej jakości mebli ogrodowych. 

Sukces spółki został zapewniony dzięki pasji oraz doświadczeniu, w połączeniu z intuicją założyciela. 

Ekskluzywne włoskie meble ogrodowe





Europejski pionier 
w branży drewna kompozytowego

Założona w 2001 roku we Francji 

Silvadec to pierwsza firma w Europie 

zajmująca się produkcją drewna 

kompozytowego. Współzałożyciele 

Silvadec zwrócili się do podobnej 

firmy z Ameryki Północnej, aby 

opracować specjalne drewno 

kompozytowe wykonane głównie 

z drewna, tworząc w ten sposób 

drewno kompozytowe Forexia®.

Jako pionierski producent, firma 

Silvadec posiada ponad 10-letnie 

doświadczenie w tej technologii 

oraz dysponuje wiedzą zdobywaną 

przez ponad 25 lat przez firmę

partnerską z Ameryki Północnej.

Dzięki zdobytej wiedzy o materiale, 

doświadczeniu i innowacyjności, 

firma Silvadec zajmuje wiodącą 

pozycję we Francji i całej 

Europie w produkcji drewna 

kompozytowego i jest uznawana 

na rynku za firmę wzorcową.







Przez ponad 18 lat TUUCI tworzy najbardziej innowacyjne, unikalne i stylowe parasole w branży. Założona 
z pasją firma TUUCI zrodziła się z branży morskiej. Cel to nie tylko dobre wykonanie, ale również poczucie stylu.

Najwyższej jakości parasole zewnętrzne



Producent drzwi Moric, obecny na rynku od 1991 roku, jest producentem 

wysokiej jakości drzwi przeznaczonych dla wymagającego odbiorcy. 

Wyznają zasadę bezkompromisowości w odniesieniu do jakości.

Stosowane w procesie produkcyjnym nowoczesne komponenty 

pochodzą tylko od firm, wyznających te same wartości, co producent.

Każde działanie podejmowane przez firmę i jej pracowników uwzględnia 

interes Klienta na pierwszym miejscu.  

Zapraszając Państwa do zapoznania się z ofertą pragniemy zapewnić 

o wzorcowej jakości produktów – logo MORIC to gwarancja, 

że ekskluzywne drzwi Moric pozytywnie ukończyły proces kontroli jakości 

i spełniają najwyższe standardy.
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Można być pewnym jakości parkietu CP. Nie tylko dlatego, że to gwarantuje firma, która ma ponad 30 lat 

doświadczenia w produkcji najwyższej jakości drewnianych podłóg, ale także dlatego, że jest to 

potwierdzone przez najbardziej autorytatywne włoskie i międzynarodowe jednostki certyfikujące.  

Firma CP Parquet nieustannie inwestuje w dobór surowców, aktualizację technologii oraz poprawę jakości 

produktów, procesów produkcyjnych i systemów środowiskowych. Dla CP certyfikacja jest wartością 

do komunikowania się z klientami i czymś czym mogą się pochwalić i wykazują z dumą







Deska z metra cięta

naw
et do 12 m

etrów
 długości



od ściany do ściany

Deski o nietypowych wymiarach to produkt skierowany do najbardziej wymagających klientów.  

Przy wymiarach nawet do 12 metrów długości można uzyskać niezwykle interesujący efekt ułożenia 

podłogi „od ściany do ściany”. Deski lite i warstwowe, szerokość do 50 cm, szeroki wybór klas i gatunków 

drzew oraz sposobów wykończenia pozwala  stworzyć niespotykany do tej pory rezultat.
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Wieloletnie tradycje, innowacyjne metody 

produkcji i najnowocześniejszy sprzęt do cięcia 

laserem oraz proces postarzania  

– marka Berti jest światowym punktem 

odniesienia dla podłóg drewnianych, współpraca 

z wieloma projektantami otwiera szerokie 

możliwości tworzenia indywidualnych wnętrz.



Różnorodność oferty jest 

głównym atutem firmy Berti, 

tutaj nawet najbardziej 

nieprawdopodobne pomysły 

spotkają się z profesjonalnym 

podejściem w dążeniu 

do wytyczonych celów. 

Umiejętności rzemieślnicze 

w połączeniu z zastosowaniem 

najnowocześniejszych 

technologii daje ogromne 

możliwości personalizacji 

podłóg. Istnieje wyjątkowa więź 

pomiędzy wykończeniem wnętrz 

i ich mieszkańcami .  

Więź, którą poprzez 

dopracowanie wszystkich detali 

Berti potrafi stworzyć.





Podłogi egzotyczne zdecydowanie pozostają 

w kręgu niepowtarzalnej kolorystyki i estetyki 

podłóg wykonanych z drewna.  

Oryginalność „egzotyków” to przede 

wszystkim ich kolorystyka, całkowicie 

odmienna od tej, którą dają gatunki krajowe. 

Dzięki bogatej palecie barw, począwszy 

od różnych odcieni brązu, czerwieni, 

pomarańczy, żółci, a także zieleni, purpury 

i czerni, powstają ogromne możliwości 

aranżacji przestrzeni wnętrza. Dodatkowo, 

nietypowe rozmiary elementów, najczęściej 

w postaci deski, pozwalają wykreować 

wnętrze bardziej przestronne i przejrzyste.
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ul. Wiertnicza 92, Warszawa
tel. 22 111 00 07 

salon@podlogizcharakterem.pl

www.podlogizcharakterem.pl


