PODŁOGI KRZYWOLINIOWE

WYKOŃCZENIE
Sposoby wykończenia brzegu deski

Individual

Brzegi podłóg EVER Home wykańczane mogą być w następujący sposób:

2 - STRONNA V-FUGA

BEZ V-FUGI
W przypadku klasycznej instalacji, bez
poszczególnych fug, nasze deski łączą się
bez żadnych dostrzegalnych różnic. Daje
to efekt naturalnego połączenia otaczającego nas świata natury z wewnętrznym
spokojem, emanującym z harmonijnego
wzoru drewna.

Wgłębienia przy dłuższej krawędzi wyraźnie podkreślają długość desek i ich
autentyczność. Dodatkowym atutem jest
fakt, że optycznie powiększają wnętrze.

4 - STRONNA V-FUGA
Wyróżnienie każdej deski przez czterostronne rowkowanie, zauważalne
zarówno na długich, jak i na krótkich
końcach krawędzi, podkreśla urok i elegancję prawdziwej drewnianej podłogi.
Wszystkie oferowane podłogi w wersji
finisz posiadają opisaną formę wykończenia krawędzi.

Sposoby wykończenia powierzchni drewna

Deski podłogowe EVER Home mogą być wykańczane w następujący sposób:
DESKA SUROWA

DESKA
LAKIEROWANA

DESKA
OLEJOWANA UV

DESKA
OLEJOWANA
OLEJ NATURALNY

• gładka powierzchnia lub • 6 warstw lakieru UV – za- • 2 warstwy oleju UV, technolo- • 2 warstwy oleju naturalnego
opcjonalnie przygotowana stosowana technologia Akzo gia Akzo Nobel • wykończenie • wykończenie mat • otwartopod nakładanie oleju natu- Nobel • wykończenie półmat mat • otwartoporowa estetyka porowa estetyka wykończenia
ralnego • dowolność wykoń- • dodatkowa warstwa lakie- wykończenia powierzchni deski powierzchni deski litej • czteczenia krawędzi: 4-stronna ru od spodu • czterostronna litej • czterostronna mikrofa- rostronna mikrofaza • zastomikrofaza, 2-stronna mikro- mikrofaza • zastosowanie za • zastosowanie rowków sowanie rowków przeciwprężfaza, powierzchnia gładka (bez rowków przeciwprężnych przeciwprężnych • możliwość nych • możliwość renowacji
fazy) • zastosowanie rowków • możliwość renowacji
renowacji
przeciwprężnych• możliwość
renowacji

Przypodłogowe listwy wykańczające
Listwy wykańczające przypodłogowe są produkowane z tego
samego drewna, co deski podłogowe i wykańczane są w ten sam
sposób, co one.
• standardowa wysokość listew wynosi 6-12 cm
• na specjalne zamówienie możliwa jest produkcja listew zarówno
o niestandardowych wymiarach, jak i innych profilach niż standardowy ćwierćwałek

EVER Home Individual:
Individual jest unikalnym na świecie i równocześnie pierwszym
na polskim rynku produktem tego typu. Dzięki zaawansowanej
technologii obróbki drewna, wspomaganej procesem projektowania komputerowego uzyskujemy maksymalnie zindywidualizowany styl podłogi zbudowanej z desek o nierównoległym
kształcie. Wygląd takiej podłogi jest dopasowany do wnętrza,
preferencji klienta, ale również wynika z budowy pnia drzewa,
z którego powstaje, dając niesamowity efekt falistej, miękkiej
uspokajającej formy.

LITE PODŁOGI

Podłogę Individual produkuje się ściśle współpracując z inwestorem - dopasowując linie brzegów deski do konkretnego
wnętrza na podstawie jego kształtu i innych uwarunkowań
funkcjonalnych danego pomieszczenia oraz rysunku drewna.
Dodatkową korzyścią płynącą z tego sposobu produkcji jest
zoptymalizowanie rozkroju drewna i możliwość maksymalnego wykorzystania surowca poprzez ograniczenie odpadów.
Pod względem funkcjonalności, trwałości i innych cech podłoga ta nie różni się od innych oferowanych przez naszą firmę.
Rozrys i specyfikacja każdej deski jest przechowywana przez
lata, umożliwiając, w razie uszkodzenia, odtworzenie brakującego fragmentu.
Szerokości kształtu deski wynoszą od 120 mm do 200 mm,
długości od 1600 do 2200 mm.

EVER Home S.A.
Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo
ul. Bukowska 10A, tel.: +48 61 851 06 63

www.everhome.pl
EVER Home jest członkiem grupy POZBUD

Przykładowy fragment komputerowego
przygotowania rozkroju desek.

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA:

DREWNO
w architekturze
PRODUKTY GRUPY POZBUD

EVER Home jest producentem podłóg z litego drewna dębowego i jesionowego.
Deski i parkiety z wybranego gatunku i klasy drewna, w cyklu produkcyjnym,
uzyskują zgodny z zamówieniem klienta charakter. Poprzez wybarwianie,
szlifowanie krawędzi oraz pokrycie powierzchni lakierami lub olejami, drewno
staje się designerskim elementem wnętrza.

DĄB olejowany

DĄB lakierowany

WYBARWIANIE

KLASY JAKOŚCI

Jednym ze środków nadających charakter drewnu jest wybarwianie. Jest to proces powodujący zmianę jego naturalnego koloru
poprzez wprowadzenie na jego powierzchnię substancji nadającej mu odpowiednie zabarwienie bez zmiany rysunku i usłojenia.

Bianco

DĄB SELECT

JESION SELECT

Elementy podłóg czyste, naturalna barwa drewna, bez wad, dopuszczalne sęki
szpilkowe 2-3mm, biel niedopuszczalny.

Elementy podłóg czyste, naturalna
barwa drewna, bez wad, dopuszczalne sęki szpilkowe 2-3mm, biel
niedopuszczalny.

DĄB NATUR / SELECT
udział 50% / 50%

JESION NATUR / SELECT
udział 50% / 50%

Naturalna barwa drewna, dopuszczalne
sęki zdrowe do 10 mm nieskupione,
biel niedopuszczalny.

Naturalna barwa drewna, dopuszczalne
sęki zdrowe do 10 mm nieskupione,
biel niedopuszczalny.

DĄB NATUR CLASSIC

JESION NATUR CLASSIC

Zróżnicowana barwa i struktura drewna,
sęki zdrowe, dopuszczalne do 17mm,
ciemne do 9mm, biel częściowo dopuszczalny (do 20%), odsortowany
typowy Rustic.

Zróżnicowana barwa i struktura drewna, sęki zdrowe dopuszczalne do
17mm, ciemne do 9mm, biel częściowo
dopuszczalny (do 20%), odsortowany
typowy Rustic.

DĄB RUSTICAL

JESION RUSTICAL

Bardzo zróżnicowana struktura i barwa
drewna, sęki zdrowe - jasne, ciemne,
dopuszczalne od średnicy 25-40 mm,
rdzeń zamknięty dopuszczalny, naturalne przebarwienia, biel dopuszczalny,
niedopuszczalne: zgnilizna, chodniki
owadzie.

Bardzo zróżnicowana struktura i barwa
drewna, sęki zdrowe - jasne, ciemne,
dopuszczalne od średnicy 25-40 mm,
rdzeń zamknięty dopuszczalny, naturalne przebarwienia, biel dopuszczalny,
niedopuszczalne: zgnilizna, chodniki
owadzie.

Burgund

Drewno dębowe jest najstarszym oraz jednym z najbardziej
popularnych gatunków drewna wykorzystywanych do wystroju
wnętrz. Jest gatunkiem długowiecznym, żyje ponad 700 lat. Ze
względu na okazałe rozmiary, jakie osiąga, sprawia majestatyczne wrażenie i dlatego odgrywa istotną rolę w symbolice
wielu kultur.

Podłoga dębowa charakteryzuje się niezwykłą trwałością,
a jej unikalny kolor oraz oryginalne usłojenie stanowią idealne
dopełnienie każdego wnętrza. Sprawdza się zarówno w aranżacji przestrzeni o charakterze rustykalnym, jak i klasycznym,
a nawet nowoczesnym. Podłoga dębowa może ulec lekkiemu
przyciemnieniu pod wpływem działania promieni słonecznych,
co dodatkowo wydobędzie jej majestatyczne piękno.

JESION olejowany

JESION lakierowany

Classique

Natural

Provance
Drewno jesionowe stanowi inspirację zarówno dla artystów, jak
i projektantów i dekoratorów wnętrz. Ze względu na różnorodność odcieni i wzorów, jest niezwykle dekoracyjnym elementem
wystroju. Jego wyraziście zaznaczone słoje, w połączeniu z charakterystyczną jasną barwą, nadają mu elegancki charakter.

Podłogi jesionowe cenimy przede wszystkim za ich trwałość,
elastyczność i odporność na zmiany wilgotności. Stanowią
idealne rozwiązanie dla osób, dla których ważny jest zarówno
bliski kontakt z naturą, jak i właściwości estetyczne i użytkowe
drewna. Ten w 100 % naturalny element Twojego wnętrza jest
dodatkowym izolatorem położa, a jednocześnie, dzięki swej
naturalnej budowie, reguluje mikroklimat w pomieszczeniu.

Dostępne są następujące rozmiary desek podłogowych produkowanych przez EVER Home:
Długości desek w paczce są zróżnicowane. Udział długościowy w paczce
(obliczony wg powierzchni): • deski poniżej 50 % długości paczki - 40 %;
• deski o długości równiej lub przekraczającej 50 % długości paczki 60 %; • ilośc desek o max długości w paczce (1-2 szt); • Możliwa jest
produkcja desek o jednolitej długości na specjalne zamówienie

Długość MAX Długość MIN
1800
600
1600
400
1600
400
1200
400
1200
400
1200
400

Szerokość
160
160
140
140
120
120

Grubość
20
20
20
20
20
16

