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Finishdeska XXL to jedna z naj-
nowszych propozycji w ofercie 
Finishparkietu. Wyró niaj ca si  nie-

banaln  estetyk  pod oga, idealnie kompo-
nuje si  z wn trzami urz dzonymi w duchu 
nowoczesnych trendów europejskich oraz 
wiatowych. Starannie wyselekcjonowane 

deski d bowe, jesionowe oraz orzech ame-
ryka ski daj  poczucie elegancji i komfor-
tu u ytkowania. Finishdeska XXL b d ca 
poprzez swoje rozmiary symbolem luksusu, 
zachowuje jednocze nie precyzj  konstruk-
cji oraz niezawodne walory klasycznych de-
sek i parkietów Finishparkiet. Deska w roz-
miarze XXL nadaje si  równie  doskonale 
na ogrzewanie pod ogowe i mo e s u y
jako nowoczesne wyko czenie cian two-
rz c niebanalne i oryginalne zak tki w na-
szym domu. Finishdeska XXL jest najlep-
szym rozwi zaniem dla osób ceni cych 
sobie szyk, klas , a tak e indywidualizm 
i oryginalno .

Kolekcja XXL wyst puje w ró nych wa-
riantach kolorystycznych, od pod óg w od-
cieniach naturalnych pokrytych jedynie 
olejowoskiem daj cym efekt niezwyk ej
blisko ci natury po najmodniejsze pod o-
gi bielone. Niezmiennie, najwi kszym za-
interesowaniem ciesz  si  deski pokry-
te satynowym olejowoskiem, delikatnie 
podkre laj cym walory i kolorystyk  na-
turalnego drewna o nazwie w oskiej kawy 

Latte Macchiato. Osoby lubi ce mocniejsze, 
bardziej wyraziste akcenty mog  natomiast 
wybra  pod ogi w intensywniejszych odcie-
niach takie jak: Caffe Latte, Kremowy Grafit 
czy Antic Grey. Wszystkie dost pne opcje 
kolorystyczne zabezpieczone s  naturalnym 
olejowoskiem, posiadaj cym odpowiednie 
atesty higieniczne oraz poddane procesowi 
szczotkowania, czyli „wyczesania” mi k-
kiej struktury, a pozostawienie twardzielo-
wej podkre laj c naturaln  struktur  drew-
na – us ojenie i uk ad w ókien. Dodatkowo, 
szczotkowanie sprawia, e ewentualne la-
dy u ytkowania pod ogi s  znacznie mniej 
widoczne.

W kolekcji znajdzie si  równie  co  dla 
amatorów nieprzemijaj cego stylu rusty-
kalnego, którego podstaw , jak wiadomo, 
jest drewno. Pi kne d bowe i jesionowe de-
ski posiadaj ce zarówno zdrowe, jak i szpa-
chlowane s ki nadaj  wn trzu niesamowi-
cie przytulny charakter, który w po czeniu 
z odpowiednim wyposa eniem sprawia, i
nawet w centrum miasta mo emy uzyska
klimat wiejskiej sielanki. 

Najbardziej ekskluzywna propozy-
cja w kolekcji XXL to pod oga wykonana 
z orzecha ameryka skiego. Niew tpliwie 
najcz ciej wybierane drewno egzotyczne 
spo ród oferty Finishparkietu nadaje ka de-
mu wn trzu wyj tkowy, dekoracyjny oraz 
bardzo urokliwy  charakter. Niesamowity 

wygl d pod ogi spowodowany jest zró ni-
cowaniem barw oraz wyra nemu us ojeniu, 
dzi ki czemu nadaje si  ona zarówno do 
aran acji domowych wn trz, jak i luksuso-
wych biur i gabinetów. Ka dy u ytkownik 
pod ogi z orzecha ameryka skiego w roz-
miarze XXL ma gwarancj  satysfakcji, po-
czucia elegancji oraz poczucia odrobiny eg-
zotycznego szyku w domowym zaciszu. 

Konstrukcja Finishdeski XXL to ok. 
3,5 mm warstwy u ytkowej wspomnia-
nych ju  wcze niej d bu, jesionu lub orze-
cha ameryka skiego oraz podk ad czyli 
sklejka brzozowa. Deski pokryte s  trze-
ma warstwami wytrzyma ego olejowosku 
lub siedmioma warstwami oleju utwardza-
nymi metod  UV. Deska XXL podobnie jak 
inne produkty firmy Finishparkiet mocowa-
ne s  technik  pióro-wpust i przyklejane do 
posadzki, dzi ki czemu unikamy efektu re-
zonansu. Finishdeska XXL to zatem gwa-
rancja komfortu u ytkowania oraz wytrzy-
ma o ci na d ugie lata.  
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