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IDEO Oak White

IDEO Oak Cream
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IDEO to linia wyjątkowych desek trzylamelowych 
o wyglądzie deski jednolamelowej. Efekt ten 
osiągnięty jest poprzez innowacyjną technologię
barwienia, dzięki której jeden panel IDEO wygląda 
dokładnie tak, jak duża deska w klasie premium.

Sześć niezwykłych i przystępnych cenowo 
wzorów różni się od siebie barwą; stopniowo 
przechodząc od bieli do jasnego brązu. Paletę 
kolorystyczną opracowano z myślą o każdym 
rodzaju wystroju wnętrz.

IDEO to innowacyjne podłogi o przemyślanym 
wzornictwie. Zaprojektowano je z myślą 
o zrównoważonej przyszłości, z dbałością 
o środowisko i odpowiedzialne wykorzystanie 
zasobów naturalnych. Myślenie o tych kwestiach 
jest dziś bezwzględną koniecznością.  
Deski parkietowe IDEO produkowane są tak,  
by chronić nasze lasy.

IDEO
OAK DESIGN EDITION

Produkujemy 
podłogi od 1886 r.
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NIEZWYKŁE I PRZYSTĘPNE CENOWO WZORY KLASY PREMIUM.

TRZY DESKI, KTÓRE WYGLĄDAJĄ
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IDEO Oak Beige

IDEO Oak Grey
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Drewno jest jednym 
z najpiękniejszych i najchętniej 
wybieranych materiałów 
naturalnych. Dzisiejsze trendy 
wzornictwa oraz oczekiwania 
klientów skupiają się na promowaniu 
dużych formatów nadających 
unikalny oraz niezwykle elegancki 
wygląd pomieszczeń. Pozyskanie 
odpowiednio dużych i jednolitych 
kawałków drewna jest jednak 
wyjątkowo trudne, zawłaszcza 
mając na uwadze ograniczone 
zasoby naturalne.

Aby móc sprostać potrzebom 
klientów i jednocześnie zachować 
zrównoważoną gospodarkę tym 
szlachetnym surowcem, firma 
Tarkett opracowała unikalną 
technologię, która pozwala na 
spełnienie marzeń o pięknej 
podłodze. Stosowane w warstwie 
użytkowej drobne elementy, dzięki 
specjalnej technice zmiany wyglądu 
powłoki gwarantują efekt dużej, 
jednolitej deski.

Kolekcja podłóg IDEO to troska 
o przyszłość naszych lasów oraz 
atrakcyjne cenowo rozwiązanie 
gwarantujące piękno, unikatowość 
i trwałość wnętrz. 

Przemyślane 
wzornictwo dla 
zdrowej i dobrej 
przyszłości
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IDEO Oak Nature

IDEO Oak Light Brown
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Drewniana LISTWA  
PRZYPODŁOGOWA

Profil: 80 × 20 mm
Długość: 2,4 m
Opakowanie:
10 szt. × 2,4 m
w opakowaniu 
kartonowymListwa przypodłogowa jest 

schludnym elementem 
wykończeniowym podłóg, 
który optycznie powiększa 
pomieszczenie i stanowi 
estetyczne dopełnienie 
podłogi drewnianej. 

Wzory podłóg drewnianych 
IDEO zaprojektowano tak, 
aby harmonizowały z szeroką 
gamą dostępnych listew 
przypodłogowych. 

Dobierając zalecane listwy przypodłogowe do konkretnego wzoru desek parkietowych IDEO, wykończysz 
pomieszczenie i jego podłogę w harmonijny sposób. Wolisz większy kontrast i nieszablownowość?  
Możesz ekspetymentować z innymi kolorami listew, ich gama jest bardzo bogata.
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Oak Scandinavian 559541050
Zalecana dla desek IDEO Oak Beige

559541109IDEO Oak Light Brown
Zalecana dla desek IDEO Oak Light Brown

IDEO Oak Cream
Zalecana dla desek IDEO Oak White i IDEO Oak Cream

559541108 Oak Eu-American
Zalecana dla desek IDEO Oak Nature

559541041

559541107IDEO Oak Grey
Zalecana dla desek IDEO Oak Grey

IDEO Oak White

IDEO Oak Cream

IDEO Oak Beige

IDEO Oak Grey

IDEO Oak Nature

IDEO Oak Light Brown

x x x x mini

mini

mini

mini

mini

mini

x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

Nazwa produktu

Dane 
techniczne 

Wymiary  
i opakowania

Opis produktu: Wielowarstwowa podłoga drewniana grubości 14 mm,  
do użytku wewnątrz pomieszczeń (EN 13489)

*

*

Lepsza ochrona przed wnikaniem cieczy na krótszej krawędzi

Deklaracja właściwości użytkowych nr 2702-0012-DoP-2016-12

Podstawowe właściwości Właściwości użytkowe Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna

A – Odporność na działanie ognia Dfl-s1
Średnia gęstość minimalna 500 kg/m3

Grubość całkowita minimalna 14 mm
Sposób instalacji Przyklejona do podłoża  

lub pływająca

B – Emisja formaldehydu E1 EN 14342:2013
C – Zawartość pentachlorofenolu pon. 5 ppm
D – Wytrzymałość na rozerwanie Nie dotyczy
E – Antypoślizgowość Nie dotyczy
G – Przewodność cieplna 0,11 W/m K
H – Trwałość biologiczna Klasa 1

Parametry Wartość
Grubość [mm] ~14
Szerokość [mm] 194
Długość [mm] 2283
Grubość warstwy użytkowej [mm] ~2,8
Liczba desek w opak. 6
Liczba m kw. w opak. 2,658
Liczba m kw. na palecie 132,9
Masa/m2 [kg] ~7,22

LAT
Trzy deski, które 

wyglądają jak jedna
Barwiona Fazowana 

czterostronnie
Zamek T

POŁYSK MAT

TARKETT La k i e r La k i e r

GW
ARANCJA JAKOŚCI



W przypadku dodatkowych pytań dotyczących kolekcji IDEO, zachęcamy do kontaktu pod adresem:  
info.poland@tarkett.com


