
KATALÓG PARKETOVÝCH 
PODLÁH ANTIQUE

Štýlové dizajnové podlahy



Parkety ANTIQUE ponúkajú kompletný sorti ment parketových 
podláh. Je úplne jednoduché vybrať si podlahu pre všetky Vaše 
životné potreby. Sú dodávané v jednolamelovom prevedení v troch 
rôznych šírkach a rôznych povrchových úpravách tak, aby oživili a 
dotvorili Váš útulný domov či kanceláriu.

KOLEKCIE:

Parketové podlahy ANTIQUE

180 m
m

155 m
m

1800 / 2200 mm

250 m
m
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Kolekcia ANTIQUE je možnosťou pre ľudí, ktorí snívajú o rusti kálnej podlahe vo svojom dome, reštaurácii či 
penzióne. Vďaka množstvu procedúr povrchovej úpravy získavajú drevené podlahy z tejto kolekcie originálnu 
úpravu, farbu i štruktúru. Prirodzená krása dreva v triedení Country, dodá každej miestnosti  neopakovateľný 
štýl. Do interiérov vnášajú teplú domácku atmosféru a útulnosť. Vďaka použitým materiálom a svojej vrstvenej 
stavbe sú ti ež stabilné a majú dlhú životnosť.

Vintage Soft  LockĎalšie informácie k produktu:
• požiarny certi fi kát Dfl  s1
• vysoká stabilita
• univerzálna aplikácia
• vhodná takmer ku každému štýlu
• veľký výber povrchových úprav a rozmerov

Deck Soft  Lock

Kolekcie Vintage Soft  Loc
a Deck Soft  Loc

Typ podlahy 3-vrstvová parketa

Vrchná vrstva parkety s nominálnou hrúbkou 3,4 mm

Kolekcia 
Vintage Soft  Loc

14x155x2200 / 1800mm, skosené hrany
 na všetkých štyroch stranách

Kolekcia 
Deck Soft  Loc

14x180x2200 / 1800 mm, skosené hrany na všetkých štyroch 
stranách

Typ spoja Soft  Loc systém, G5

Možnosti  inštalácie

Plávajúci spôsob

Celoplošné lepenie

Vhodné pre podlahové vykurovanie

Nášlapná vrstva povrchovej úpravy

Olej UV tvrdený alebo oxidatí vny

Lak extrémne matný

Čpavok vrchná vrstva čpavkovaná alebo mierne čpavkovaná, hnedá farba 
meniaca sa od strednej tmavej až po tmavú

Thermo nášlapná vrstva mierne alebo silne termizovaná má farbu od svetlo 
hnedej až po tmavo hnedú so zábehom beľe

Kartáč s hĺbkovým účinkom

Vintage ručne povrchovo upravená nášľapná vrstva s individuálnymi známkami 
hoblíkovania, katráčovania, pieskovania atď.

Bielenie biela farba zvýrazňuje štruktúru dreva

Pieskovanie účinne zvýrazňuje štruktúru dreva

Triedenie

Country rôznorodá farba, beľ, hrče a trhliny, aj vytmelené s čiernym tmelom 
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T E K A S O F T L O

C
TEKASOFTLO

C

max.
28°C

14 x 155 x 1800 / 2200 mm

15 x 180 x 1800 / 2200 mm

COUNTRY

CO
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4T E K A S O F T L O
C

TEKASOFTLO

C max.
28°C COUNTRY

CO 14x180x1800/2200 mmDeck Soft  Lock

13 328 Dub Sherry

13 296 Dub Barolo
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Deck Soft  Lock14x180x1800/2200 mm

13300 Dub Merlot

13351 Dub Muscadet

4T E K A S O F T L O

C
TEKASOFTLO

C max.
28°C COUNTRY

CO
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12927 Dub Ivory 14 x 155 x 1800 / 2200 mm
COUNTRY

CO

Vintage Soft  Loc
Dekor IVORY z kolekcie ANTIQUE bola ručne 
upravená hoblíkom pri procese výroby, ktorý pridáva 
podlahe vzhľad starej podlahy. Tieto individuálne 
a prirodzené vyzerajúce znaky postaršenia sú 
viditeľné na každej doske.



ROYAL WIDE PLANK  pozostáva z vrchnej nášľapnej vrstvy z jedného kusa dreva. Trojvrstvová konštrukcia 
s nášľapnou vrstvou 3,4mm z certi fi kovaného dubu PEFC z certi fi kovaných Nemeckých alebo Francúzskych 
lesov. Konštrukčná vrstva s preglejky pre väčšiu stabilitu

Ďalšie informácie k produktu:

• požiarny certi fi kát Dfl  s1
• vysoká stabilita
• vhodná takmer ku každému štýlu
• ideálne pre veľmi frekventované priestory

Royal pero/drážka

Kolekcia ROYAL

Typ podlahy 2-vrstvová parketa

Vrchná vrstva 3,4 mm PEFC dub

Kolekcia Royal 15x250 x 2200, skosené hrany na všetkých štyroch stranách

Typ spoja Pero/drážka

Možnosti  inštalácie

Celoplošné lepenie

Skrutkovanie

Klincovanie

Vhodné pre podlahové vykurovanie

Nášlapná vrstva povrchovej úpravy

Olej UV tvrdený alebo oxidatí vny

Lak extrémne matný

Surová Bez povrchovej úpravy

Thermo nášlapná vrstva mierne alebo silne termizovaná má farbu od svetlo 
hnedej až po tmavo hnedú so zábehom beľe

Kartáč s hĺbkovým účinkom

Bielenie biela farba zvýrazňuje štruktúru dreva

Triedenie

Country rôznorodá farba, beľ, hrče a trhliny, aj vytmelené s čiernym tmelom 

max.
28°C

15 x 250 x  2200 mm
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preglejka

vrchná vrstva
z masívu
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COUNTRY
CO
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13379 Dub Sanssouci 15 x 250 x 2200 mm4
COUNTRY
CO
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13389  Dub Alhambra 15 x 250 x 2200 mm 4
COUNTRY
CO



10

13371 Dub Versailles 15 x 250 x 2200 mm4
COUNTRY
CO
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13389  Dub Alhambra 15 x 250 x 2200 mm 4
COUNTRY
CO



Výhradný distribútor parketových podláh ANTIQUE pre SR:

DLH SLOVAKIA s.r.o.  |  Tuhovská 1  | 831 07 Brati slava
Tel. +421 (2) 33 000 271  |  Fax +421 (2) 33 000 278

info@dlhslovakia.sk  |  www.dlhslovakia.sk


