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L ITE I  WARST WOWE PODŁOGI DREWNIANE, 
DREWNIANE BLAT Y KUCHENNE

PANMAR WOOD jest częścią GRUPY PANMAR 

powstałej w 1990 r. Podstawowym celem naszej 

działalności jest produkcja najwyższej jakości podłóg 

z drewna litego. Dążąc do zapewnienia satysfakcji 

z oferowanych przez nas produktów nie zapomina-

my o środowisku naturalnym. 

I tak materiał pozyskujemy z lasów certyfikowanych, 

w których przyrost drewna jest większy niż jego 

wycinka. Naszym głównym zadaniem przy produkcji 

jest maksymalna oszczędność surowców i ich racjo-

nalne wykorzystanie, przy minimalnym zużyciu ener-

gii i ograniczaniu odpadów produkcyjnych. Dlatego 

tak duży nacisk kładziemy na zakup odpowiedniego 

surowca, czego potwierdzeniem jest przyznany nam 

certyfikat FSC. 

W Panmar Wood ścisłej kontroli podlega zarówno 

sam proces produkcji, jak i etapy wykończenia 

naszych podłóg.

Z myślą o środowisku i zdrowiu użytkowników 

nasze podłogi wykańczane są naturalnymi ole-

jami i woskami, co całkowicie wyeliminowało 

konieczność użycia w przyszłości chemicznych 

środków czyszczących i konserwujących.

Naszą domeną jest dąb

Drewno dębowe to główny surowiec stosowany 

w produkcji podłóg PANMAR-u. Lita deska pod-

łogowa Panmar Wood to produkt ekologiczny, 

idealny dla osób dbających o zdrowie swoje i swojej 

rodziny. To także piękno i styl odkryte na nowo 

dzięki nowoczesnym metodom produkcji. Dobrze 

wiemy, że drewno jest najbardziej wartościowym, 

odnawialnym zasobem naturalnym od lat stoso-

wanym w produkcji podłóg. My postawiliśmy na 

drewno dębowe, które od wieków cenione jest za 

wytrzymałość i niezwykłą trwałość. To jednak nie 

jedyne zalety litych podłóg dębowych. Deski dębo-

we Panmar nie zawierają substancji rakotwórczych 

ani toksycznych klejów. 

Nasza podłoga ma 16 lub 21 mm grubości i wyróżnia 

ją trwałość powłoki wykończeniowej oraz łatwość 

napraw i renowacji. Atutem jest również to, że 

podłoga drewniana stanowi dodatkową izolację 

podłoża i jako produkt naturalny reguluje mikrokli-

mat w mieszkaniu. Pochłania dźwięki, dzięki czemu 

korzystnie wpływa na akustykę wnętrz. Materiał 

użyty do produkcji podłóg w Panmar Wood jest 

zawsze najwyższej jakości, ponieważ wszystkie 

produkty na każdym etapie wytwarzania poddane 

są wnikliwej kontroli. Cała kolekcja desek obejmuje 

aż 20 wzorów zróżnicowanych pod względem klasy 

drewna, rodzaju wykończenia powierzchni oraz 

koloru. Dzięki temu podłoga Panmar Wood, dosko-

nale podkreśla charakter każdego wnętrza.

n PANMAR

Czekańska Szmyd Spółka Jawna

ul. Podkarpacka 16B, 38-400 Krosno

tel. 13 437 37 62, tel./faks 13 437 37 47, www.panmarwood.pl, e-mail: zd@panmar.pl
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Lita deska podłogowa Dąb Villandry. Postarzana oraz ręcznie heblowana 

deska klasy charakter wykończona naturalnym olejem transparentnym antycznym. Znaj-

dziemy tu niepowtarzalność desek, duże sęki, rdzeń, zakorek oraz inne cechy dominujące 

w drewnie dębowym. Powierzchnia: postarzana, ręcznie heblowana. Grubość 
[mm]: 16, 21. Klasa: Charakter. Faza: 4 strony.

Lita deska podłogowa Dąb Panila. Rustykalna deska wykończona olejem 

transparentnym w nucie kolorystycznej szlachetnego coniaku. Występujące w tej klasie duże 

sęki, biel, przebarwienia oraz zróżnicowana kolorystyka nadają jej szczególny wygląd. 

Powierzchnia: szczotkowana. Grubość [mm]: 16, 21. Klasa: Rustic. Faza:
4 strony.

Lita deska podłogowa Dąb Natural. Naturalna deska dębowa wykończona 

olejem. Zawiera drobne wrośnięte sęki, sporadycznie pojawiający się na krawędzi biel oraz 

lekko zróżnicowaną kolorystykę. Powierzchnia: szczotkowana. Grubość [mm]: 

16, 21. Klasa: Natural. Faza: 4 strony.

Lita deska podłogowa Dąb Clermont. Deska z klasy natural − z zachowa-

nym naturalnym rysunkiem słoi oraz niewielkimi pęknięciami i sękami. W celu podkreślenia 

charakteru drewna deska Clermont jest dwukrotnie szczotkowana. Powierzchnia: 

szczotkowana. Grubość [mm]: 16, 21. Klasa: Natural. Faza: 4 strony.

Lita deska podłogowa Dąb Chambord. Rustykalna deska wykończona 

olejem transparentnym nadającym jej kolor biały. Występujące w tej klasie duże sęki, biel 

i przebarwienia nadają jej szczególny wygląd. Powierzchnia: szczotkowana. Gru-
bość [mm]: 16, 21. Klasa: Rustic. Faza: 4 strony.

Warstwowa deska Dąb Capri. Deska o konstrukcji warstwowej, która umożliwia 

instalację na systemach ogrzewania podłogowego. Rustykalny, żywy i intrygujący wygląd 

z wyraźnie podkreśloną strukturą drewna. Powierzchnia: szczotkowana, wykończona 

najwyższej jakości olejowoskami. Grubość [mm]: 14. Klasa: Mix. Faza: 4 strony.

Kuchenne blaty dębowe. Blaty kuchenne dębowe wykonane są z litych lameli 

drewnianych, łączonych złączem typu mikrowczep. Lamele klejone są na długości i szeroko-

ści. Powierzchnia: szlifowana. Grubość [mm]: 38, 40. 

Kuchenne blaty orzechowe. Blat kuchenny wykonany z drewna orzechowego. 

Lamele łączone na mikrowczep. Lamele klejone są na długości i szerokości. Powierzch-
nia: szlifowana, po montażu blat należy zaimpregnować olejem lub woskiem olejnym, 

ewentualnie polakierować. Grubość [mm]: 40. 

Kuchenne blaty bukowe. Blat kuchenny wykonany z drewna bukowego. Lamele 

łączone na mikrowczep. Lamele klejone są na długości i szerokości. Powierzchnia szlifowana, 

po montażu blat należy zaimpregnować olejem lub woskiem olejnym, ewentualnie pola-

kierować. Powierzchnia: szlifowana. Grubość [mm]: 26, 40.
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