
DŘEVĚNÉ PODLAHY

WOODfl or 
MULTIfl or
BILAfl or 



DUB STAROBYLÝ NATURA

DUB NATUR

Přirozeně se vyskytující malé rozdíly v barvě s malými pevnými suky a jen 

velmi málo tmavých, zdůrazňuje přirozenost tohoto třídění. Celkový vzhled 

může působit klidným dojmem, aniž by hrozilo nebezpečí monotónosti.

DUB SUKATÝ

Charakter této podlahy je určen mnoha malými  a středně velkými suky, 

které jsou pevné a mohou být i černé. Vzhledem k nepřítomnosti běle má 

prostor ušlechtilou povahu venkovských domů.

DUB COUNTRY

Návrat do dob starých prkenných podlah

s výhodami vrstvených podlah, to byla naše reakce na požadavky trhu.

Suky ve všech variantách, běl, částečně popraskané, výrazná kresba dřeva 

a všechny možné barevné varianty dubu, vám pomohou dosáhnout 

vzhledu staré prkenné podlahy, se všemi výhodami technologie vrstvené 

podlahy. Nabízená povrchová úprava olej/vosk SEDA zdůrazňuje efekt 

velmi expresivní podlahy

TŘÍDĚNÍ: 

DUB NATUR DUB SUKATÝ DUB COUNTRY

POVRCHOVÉ ÚPRAVY: 

Dřevěné podlahy Scheucher jsou vhodné na teplovodní a elektrická podlahová vytápění. Podrobné informace obdržíte od Vašeho odborného prodejce. 

TENSEO classico, polomatný povrch

TENSEO matt, matný lakovaný povrch

SEDA natural matt, oxidativní matný voskový olej

VALLETTA - kartáčovaný povrch s V4 fází

VALLETTA OF – kartáčovaný povrch bez V fáze

RealWood – ofi ciální pečeť 

Evropské parketové asociace potvrzující, 

že je parketa vyrobena ze skutečného dřeva 

a nejedná se o napodobeninu.
SEDA

TENSEO
 MATT

TENSEO
 CLASSICO



Většinu druhů dřevěných podlah MULTIfl or jsme schopni dodat s povrchovou úpravou a barvou na přání zákazníka.

DUB STAROBYLÝ JURA DUB PAŘENÝ COUPAL

DUB NATURA

DUB STAROBYLÝ NATURA

DUB PERLA

DUB STAROBYLÝ JURA

DUB BIANCA

DUB SILVA DUB SAHARA DUB AKZENT

DUB PAŘENÝ COUPAL

VZORKY BAREV: 



DUB COUNTRY

DUB COUNTRY BIANCA

DUB NATUR

DUB COUNTRY SAHARA

JASAN STRUKTUR

JASAN NATUR

BUK PAŘENÝ STRUKTUR

BUK PAŘENÝ NATUR

DUB COUNTRY

MULTIflor® FRANCOUZSKÝ STROMEČEK
9,8x140x500 mm / 60°

MULTIflor® FRANCOUZSKÝ STROMEČEK
9,8x140x740 mm / 45° 

prkna 222 x 2200 / 2400mm (WF / MF)

prkna 182 x 2200 mm (WF / MF)

 prkna 140 x 1200 / 1800 / 2200 mm (MF / MF / WF)

parketové provedení 182 x 2200 mm (WF / MF)

parkety 90 x 1000 mm (BF) parkety L+P 70 x 500 mm (BF)


