
      

         

 

 

 

  

Ogólne dane produktu: 

Rodzaj pokrycia Podłoga drewniana z warstwą wierzchnią wykonaną z naturalnego 

forniru. 

Rodzaj wykończenia lakier UV, 4-stronna V-fuga 
Konstrukcja 

produktu 

a)  6 warstw lakieru UV + KORUND 

b) Fornir naturalny drewniany, ok. 0,6 mm 

c) Wodoodporny klej 

d) rdzeń HDF ≥ 900 kg/m3, ok. 7,4 mm 

e) Wodoodporny klej 

f) Fornir naturalny drewniany, ok. 0,6 mm 

 
Wymiary: 

Szerokość Całkowita grubość Długość 

 
210mm 

 

 
8,5 mm 

 
1205 / 2375 mm 

 
11,5 mm 

 
2175 mm 

*tolerancja wymiarów grubości wg PN-EN-14354_2006 ≤ 0,50 mm. 
 
 
 
 
 
 



       
 
 
 

VENIFLOOR / ZIP Sp. z o.o., Zamkowa 34, 34- 200 Sucha Beskidzka, Polska. 

Pokrycia podłogowe na bazie płyty drewnopochodnej oklejone fornirem, zgodnie z  

PN-EN 14342:2013-11 

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do pomieszczeń wewnętrznych do użytku domowego lub 

użyteczności publicznej o niskiej intensywności. Wyrób posiada powłokę lakierową nanoszona przemysłowo. 

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 20069121L 

Deklaracja właściwości użytkowych nr. referencyjny: 1234/21L 

 

Fornirowana deska podłogowa lakierowana  

Deklarowane właściwości użytkowe: 

ZASADNICZE CECHY WŁAŚCIWOŚCI 

UŻYTKOWE 

NORMA 

ZHARMONIZOWANA 

Klasyfikacja ogniowa   Dfl-s1 PN-EN 14342:2013 -11 

Opór cieplny 0,033 (m2K/W) PN – EN 12677 

Współczynnik przewodzenia ciepła 0,255 (W/Mk) 

Gęstość płyty podłożowej HDF ≥ 900 kg/m3 EN 323 

Grubość elementu 8,5 mm tmax – tmin ≤ 0,50mm EN 14354:2004 

Zawartość formaldehydu E1 PN-EN ISO12460-3:2016-03 

Twardość (metoda statyczna Brinella) 66,3 N/ mm2 PN-EN 1534:2011 

Uwalnianie innych niebezpiecznych substancji NPD NPD 

Trwałość - bez wykończenia 

konserwującego/ (naturalna trwałość) z 

wykończeniem konserwującym 

NPD 

 

NPD 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości 

użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

Selekcja Venifloor 

Każda podłoga drewniana  występuje w określonym tzw. sorcie, który podkreśla jej wygląd i charakter. Rodzaje sortów  
prezentują  naturalne cechy drewna takie jak: obecność tzw. twardzieli, sęków oraz  obecności  bielu  i układu słoi a także 
różnych przebarwień, które są naturalnymi cechami drewna decydującymi o jego pięknie i niepowtarzalności.Podłogi 
drewniane nowej generacji  są dostępne w kilku sortach w zależności od rodzaju drewna i użytego forniru, co ułatwia 
dobranie odpowiedniej podłogi do wybranego stylu wnętrza i swoich upodobań. Venifloor już na etapie produkcji forniru 
robi selekcję sortów będących w naszych pięciu  kolekcjach: PREMIUM, LUKSUS, STYLE, AWANGARDA I PRESTIGE. 

Selekcje odpowiadają nazwom poszczególnych podłóg np. w kolekcji Premium: Dąb Klasyczny, czy Dąb Rustykalny.Pojęcia 
występujące w strukturze powierzchni podłóg Venifloor: 

"Twardziel"  

Jest to wewnętrzna strefa drewna otaczającego rdzeń, zazwyczaj ciemniejsza. Twardziel nie spełnia funkcji fizjologicznych i 

nie przewodzi wody. 

"Biel"   

To żywa tkanka drewna o jasnej barwie, obwodowo otaczająca twardziel. Biel jest tkanką o dużej wilgotności, spełniającą 

funkcję przewodzenia wody, soli mineralnych i substancji wzrostowych w górę, od korzeni do koron. Jest również miejscem 

gromadzenia substancji zapasowych niezbędnych do życia drzewa w okresie spoczynkowym. 

Sort Klasyczny – AB: 

Rodzaje drewna klasycznego - np. Dąb Klasyczny w kolekcji Premium. Selekcjonowana podłoga twardzielowa  o dowolnym 

rysunku usłojenia – prostym, półfladrowym lub fladrowym, o naturalnej, zróżnicowanej barwie drewna z drobnymi 

akcentami sęczków i sporadycznie występującym bielem. W gatunkach egzotycznych zdarzać się może również  podłoga o 

żywej wariacji barw, z mocniejszymi akcentami sęków i występującymi śladami twardzieli, w przypadku gatunków 

twardzielowych  podłoga o stonowanym wyglądzie, z możliwym bielem, np. (Orzech Amerykański). Naturalna barwa i 

struktura, dowolny układ słoi, dopuszczalne pojedyncze jasne sęczki do średniej średnicy 1 cm z małymi pęknięciami, 

dopuszczalny delikatny biel, dopuszczalne szerokie promienie.W przypadku gatunków jak Wiąz, czy Jesion podłoga o żywej 

wariacji barw, z sękami i śladami twardzieli. Możliwy zarówno łagodny rysunek, ale i mocniejsze akcenty sęków. 

Sort Rustykalny - ABCD: 

Rodzaje drewna rustykalnego - np. Dąb Rustykalny w kolekcji Premium. Bardzo urozmaicona barwa i struktura drewna, 

mocne zabarwienia, dopuszczalne zdrowe/wrośnięte sęki bez ograniczeń z zaprawionymi pęknięciami, dopuszczalny rdzeń, 

krawędziowe ubytki zaprawione twardą szpachlą, biel bez ograniczeń. Mogą pojawić się także sporadycznie deski 

bezsęczne, z charakterystycznym rysunkiem usłojenia. Dopuszczalne są również  czarne i zaprawione w całości sęki o 

średniej średnicy do 5 cm. Rustykalna podłoga występuje w naszej ofercie w wielu gatunkach drewna  o mocnych 

kontrastach słoi, z mocnymi akcentami dużych sęków oraz bielem.Sort ten występuje  także w drewnie egzotycznym. O 

rustykalnym charakterze, z mocnymi akcentami, dużymi sękami wypełnionymi także specjalnymi szpachlami  

dwuskładnikowymi. 

Sort Selekt - A 

 Specjalna odmiana wyżej wymienionego sortu KLASYCZNEGO. Podłoga wysortowana na życzenie Klienta pod kątem 

jednolitości kolorystycznej w danej partii materiału, średnic i ilości sęków lub ewentualnie innych wizualnych parametrów. 

Dokonywana jest za dodatkową  opłatą. 

Sort Unikalny – CD 

Selektywnie wybrane deski sortu rustykalnego. Podłoga wysortowana na życzenie Klienta pod kątem średnic czy ilości 

sęków lub ewentualnie innych, wizualnych parametrów. Dokonywana jest za dodatkową opłatą. 

Parametry za dopłatą pod kątem możliwości wykonania każdorazowo potwierdza Producent.  

Uwaga! Przedstawione cechy sortów mogą się różnić w odniesieniu do różnych gatunków drewna. Dane zawarte w tym 

zestawieniu mają charakter jedynie poglądowy. 


