
KATALOG PRODUKTÓW





FIRMA PODŁOGI BOLECHOWO TO RODZINNA 
POLSKA FIRMA DZIAŁAJĄCA W BRANŻY 
DRZEWNEJ OD PONAD 80 LAT

Początki działalności to drobna wytwórczość stolarska i kołodziejska. 
Z czasem doświadczenie, sumienność i umiejętności pozwoliły 
ukierunkować zakład na produkcję drewnianych materiałów 
posadzkowych. 
Nowe wprowadzone technologie począwszy od nowoczesnych systemów 
grzewczo-suszarniczych, wydajniejszych wyciągów, obrabiarek i urządzeń 
pozwalają na produkcję drewnianych podłóg, listew i cokołów 
przypodłogowych wg. surowych norm europejskich.

Najbardziej wymagającym odbiorcom zapewniamy bogaty wybór 
spośród ekskluzywnych kolekcji wzorów, gatunków i opcji wykończenia. 
Każdy produkt posiada swój indywidualny obraz i charakter
dzięki unikalnym cechom zawartym w strukturze drewna.
 

O NAS
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NASZE
PODŁOGI

100%
NATURY
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DLACZEGO DREWNO NATURALNE?
Jedną z największych powierzchni płaskich w domu 
jest podłoga. Stosując naturalne podłoże w postaci 
drewnianych desek żyjemy bliżej natury. 
Antystatyczność drewna naturalnego oraz 
odpowiednia reakcja na wilgotność wraz z temperaturą 
pozwala na osiągnięcie odpowiedniego klimatu 
w danym pomieszczeniu, a więc sprzyja zdrowiu.

DLACZEGO DĄB?
Podłoga to inwestycja na lata, która ma być przede 
wszystkim estetyczna oraz odporna na uszkodzenia.
Naturalny charakter surowca umożliwia zastosowanie 
różnych technik wykończeniowych takich jak 
np. szczotkowanie lub barwienie.
Trwałość dębu pozwala na wielokrotne odnawianie 
powierzchni od wszelkich uszkodzeń czy plam.
Lite drewno dębowe cechuje się również doskonałymi 
właściwościami izolacyjnymi oraz akustycznymi.

CZY WIESZ, ŻE...
Na surowiec dębowy, z którego wytwarzamy 
dla Państwa podłogi, musimy czekać niemal 120 lat?
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KL. NATUR

 olej transparentny

 faza

 

KL. NATUR

 wosk

 efekt surowy

 faza

DESKA DĄB

W połączeniu z deską dostępne cokoły dębowe w różnych wysokościach. 
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KL. NATUR

 country white  

 wosk

 faza

KL. NATUR

 rosewood

 wosk

 faza
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KL. NATUR + RUSTIKAL

 lakier transparentny

 faza

 

KL. NATUR + RUSTIKAL

 active wosk

 szczotkowany

 faza

DESKA DĄB

W połączeniu z deską dostępne cokoły dębowe w różnych wysokościach. 
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KL. RUSTIKAL

 dynastia II  

 wosk

 faza

KL. RUSTIKAL

 loft

 wosk

 faza
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RUSTIKAL BIS

 wosk transparentny

 faza

 

RUSTIKAL BIS

 olej transparenty

 szczotkowanie

 faza

DESKA DĄB

W połączeniu z deską dostępne cokoły dębowe w różnych wysokościach. 

8



RUSTIKAL BIS

 heban   

 wosk

 faza

RUSTIKAL BIS

 rycerski heban  

 wosk

 postarzany

 faza
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10 DESKA WIELOWARSTWOWA
HEKSAGONALNA

HEKSA DĄB 

 wosk transparentny

 szczotkowanie

 faza

FD-DB-SZ-F×4-L
wymiary: 26×26×14 mm

rekomendacja na ogrzewanie podłogowe
    50 lat qwarancji na produkt
         lakier / olejowosk o podwyższonej odporności
              odpowiedzialna gospodarka leśna
                   dobre bo polskie
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JODEŁKA FRANCUSKA

 thermo

 olej transparentny

 faza

JODEŁKA FRANCUSKA

 olej transparentny

 szczotkowanie

PARKIET DĄB

Produkty dostępne również w innym wybarwieniu.
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JODEŁKA TRADYCYJNA

 cream

 olej transparentny

 faza

JODEŁKA TRADYCYJNA

 bielona

 lakier transparentny

 faza
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JODEŁKA FRANCUSKA

 olej transparentny

 faza

PARKIET DĄB

Produkty dostępne również w innym wybarwieniu.
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NA RYNKU
OD 1935 R.

Od tego czasu 
wiele się zmieniło, 
lecz nie naturalny 
charakter dębu.
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BERLIN

 olej transparentny

 powierzchnia gładka

SUBLIMA

 olej transparentny

 postarzany

 faza

PŁYTY PAŁACOWE

Produkty dostępne również w innym wybarwieniu.
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ROMA

 olej transparentny

 powierzchnia gładka
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MERBAU

 olej transparentny

 powierzchnia gładka



PŁYTY PAŁACOWE

Produkty dostępne również w innym wybarwieniu.
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WERSAL

 wosk transparentny

 postarzany

 faza



INDYWIDUALNY
PROJEKT

CZY WIESZ, ŻE...
każdy wzór 
płyty pałacowej
został przez nas
indywidualnie
zaprojektowany
na potrzeby klienta? 
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   NASZ SALON
Ul. Poznańska 50,
62-005 Bolechowo k. Poznania

+48 61 8 126 002
+48 666 02 66 30
biuro@podlogibolechowo.pl
www.podlogibolechowo.pl
 


