
O walorach technicznych deski warstwowej nad desk  lit  d ugo by 
opowiada … Jednak deska ca kowicie wykonana z drewna b d ca 
jednocze nie desk  warstwow  to nie lada wyczyn. Tak  w a nie 
konstrukcj  (4,5 mm d b/d b/d b) mo e poszczyci  si  nasza firma. 
Jest to alternatywa dla klientów konserwatywnych przekonanych 
do deski litej, a jednak chc cych wybra  desk  warstwow
na ogrzewanie pod ogowe. Deska 3 OAK wyst puje w pe nej gamie 
kolorystycznej Z oty S k. 

Ponadto, firma nadal produkuje deski warstwowe uzupe nione 
sklejk  brzozow .
Zalety deski warstwowej Z oty S k:
 Grubo  warstwy no nej to 4,5 mm drewna szlachetnego. Kolejne 

dwie warstwy deski to sklejka brzozowa lub drewno d bowe.

 Konstrukcja warstwowa z o ona z trzech warstw oznacza wi ksz
wytrzyma o  deski na napr enia oraz odporno  na zmiany 
mikroklimatyczne.
 Deska jest w ca o ci produkowana w firmie – od momentu 

manipulacji kloca do momentu wyko czenia deski na gotowo, 
co wp ywa na kontrol  pó produktów i zapewnienie najlepszej 
jako ci potrzebnej do wytwarzania deski pod ogowej.
 Elastyczno : gama produktów jest nieograniczona – deski od 

szer. 120 mm do 290 mm, d . od 600 mm do 6000 mm, grubo ci 
desek 14, 15, 20 mm.
 Nieograniczona ilo  gatunków drewna: d b, d b w dzony, jesion, 

jesion termo, klon, jawor, wi z, grab, brzoza, akacja parzona 
i gatunki egzotyczne.
 Oprócz wyko czenia standardowego, specjalizujemy si

w tworzeniu koloru na specjalne zlecenie klienta lub architekta.

Jakie wyko czenie wybra  – pod oga lakierowana czy olejowana?
Deska warstwowa Z oty S k wyst puje zarówno w wybawieniach 
olejowanych: Classic ZS, Onyx R ZS, Onyx M ZS, Lapis ZS, 
Patyna ZS, Caffee ZS, Latte ZS, Brandy ZS, Schwarz ZS, Country 
ZS, Sonato ZS oraz lakierowanych: Per a ZS, Patyna ZS, Cosmo ZS, 
Classic ZS, Amber ZS. Wszystkie wyko czenia deski wyst puj
w wersji szczotkowanej. Do klienta nale y ostateczny wybór wersji 
kolorystycznej.
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