Parkiety drewniane
Duoparkiet – to najnowsza technologia
w produkcji parkietów. Jest to parkiet
dwuwarstwowy oferowany w postaci lakierowanej, olejowanej i surowej. Dzięki
specjalnej konstrukcji uzyskujemy stabilną
podłogę z drewna o wysokich walorach
estetycznych, a zarazem znacznie tańszą
od podłóg z parkietów tradycyjnych.
Dwuwarstwowa konstrukcja klepki –
od której zresztą pochodzi nazwa –
gwarantuje stabilność podłogi. Podłoga sprawdza się zwłaszcza
w pomieszczeniach mieszkalnych,
ale również w obiektach użyteczności
publicznej. Klepka duo, jak mówi się
w skrócie, produkowana jest w dużej
gamie gatunków drewna. Duoparkiet
jest produktem wysoce ekologicznym,
produkowany z użyciem lakierów
(utwardzanych UV) na bazie żywic
akrylowych.
Duoparkiet jest bardzo łatwy nie tylko
w montażu, ale też w utrzymaniu

WARSTWOWY
PARKIET

i renowacji. Dużą zaletą
tego wyrobu jest jego
modularność, co oznacza, że długość klepki
będąca krotnością szerokości, pozwala na
tworzenie z pojedyńczych klepek różnorodnych wzorów typu kwadrat, jodełka, cegiełka,
drabinka itp.
Dużą zaletą parkietu,
jest możliwość jego
zastosowania przy
ogrzewaniu podłogowym. Dzięki szczelinom
pozostawionym w warstwie spodniej oraz
4 mm warstwie użytkowej, zwiększa się przepuszczalność cieplna.
Dostosowując się do
obecnie obowiązującej
mody wprowadziliśmy do oferty parkiety o dużych wymiarach tzn. deskę podłogową czterostronnie profilowaną
(pióro-wpust). Można ją układać w sposób tradycyjny (legary, gwoździe) jak
też kleić do posadzki (nowa technolo-
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gia). Nowością jest także wprowadzenie
innych „kolorów” drewna takich jak:
gatunki egzotyczne, dąb wędzony, akacja parzona. W celu utrzymania właściwych parametrów technicznych w F.P.
Biadki ściśle przestrzegany jest proces
technologiczny polegający na odpowiednim sezonowaniu, suszeniu i właściwej obróbce.

NOWOCZESNY

Fabryka Parkietów Biadki Sp. z o.o. to
największy w Polsce producent parkietów z drewna w pełnej gamie asortymentowej: duoparkiet, deska, parkiet,
lamparkiet, mozaika. Oferujemy parkiety z różnych gatunków drewna krajowego (dębu, buku, jesionu, klonu,
brzozy) i egzotycznego (badi, merbau,
iroko, klonu kanadyjskiego, orzecha
kaukaskiego i innych).
Oferta nasza skierowana jest do
odbiorców indywidualnych, instytucji
oraz firm.
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INFORMACJE
DODATKOWE

Duoparkiet otrzymał Złoty Medal
Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2004, a także Złotą
Statuetkę Targów Kaliskich Kalbud za
Najlepszy Produkt Polski. Firma działa zgodnie z certyfikatem ISO 9002.
A D R E S F I R M Y:

FABRYKA PARKIETÓW
BIADKI Sp. z o.o.
ul. Rozdrażewska 5, Biadki
63-714 Kobierno
tel. (62) 722 43 85
faks (62) 722 43 96
www.biadki.pl
e-mail: biadki@biadki.com.pl
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