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Informácie o firme

PANMAR Wood je jednou z prevádzok spoločnosti PANMAR, ktorá bola založená v roku 1990.
Hlavným cieľom činnosti je ubezpečiť našich klientov cez poskytované služby a produkované výrobky v najvyššej kvalite, že tieto sú vyrábané spôsobom,
ktorý je priaznivý a šetrný voči životnému prostrediu.
Drevo ako prírodný materiál sa používa pri výrobe podláh do obytných priestorov už dlhé storočia. Je materiálom stvoreným na tento účel pre svoje
vynikajúce vlastnosti. Pôsobí teplým dojmom a vytvára zdravú klímu. Rozvoj nových technológií dovoľuje vo výrobe znovu objavovať tento tradičný
materiál pre jeho vysokú estetickú hodnotu a trvácnosť. Všetky tieto vlastnosti majú aj nami vyrábané podlahy. Sú schopné slúžiť mnoho rokov
a pritom si zachovávať prirodzenú krásu.
V súčasnej dobe drevo nadobúda väčší význam ako kedykoľvek predtým. Má vynikajúce a veľmi hodnotné vlastnosti, je prírodnou obnoviteľnou
surovinou. Vyznačuje sa veľkými možnosťami využitia v porovnaní s inými materiálmi, ktoré imitujú drevo. Jeho úžitková hodnota v budúcnosti bude narastať.
Dub je tou drevinou, ktorá je vhodná na výrobu podláh PanmaR. Jej prirodzený areál rozšírenia je stredná Európa. V tomto regióne prírastok na dreve
je väčší, ako jeho ťažba. Dodržiavanie tejto zásady tvorí základ pre hospodárenie v lesoch s trvale udržateľnou produkciou. Našim hlavným cieľom pri
spracovaní a výrobe je maximálne zhodnotenie drevnej suroviny, jej racionálne zúžitkovanie pri minimálnej energetickej náročnosti a obmedzení vzniku
odpadov a ich využitia vo výrobe. Na dosiahnutie týchto cieľov kladieme veľký dôraz už pri nákupe vhodnej drevnej hmoty, čoho dôkazom je skutočnosť,
že našej firme bol priznaný certifikát FSC.
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PRÍRODNÉ DREVENÉ PODLAHY
Z technických dôvodov farby v katalógu sa môžu mierne odlišovať od skutočných odtieňov.

GALÉRIA

Rozmery podláh:
hrúbka 21 mm
šírka
100 mm, 120 mm, 150mm, 195 mm
dĺžka
600-900-1200-1500-1800-2400 mm
3

Galéria

4

Atmosféru každej miestnosti vytvára veľa rôznych
činiteľov. Vhodne zvolená podlaha sa stáva dôležitou
dominantou vnútorného priestoru spolu s ostatným
vybavením miestnosti.

Dub Natural

Dub Classic
Dub Emina
5

Prines tú krásu do svojho domu.

Dub Panuba Thermo

Nenájdeš dve rovnaké dosky, tak ako nenájdeš
dva rovnaké stromy.
To je dar prírody, ktorý nás neustále fascinuje.

6

Dub Panila

Dub Samba

Odveký pôvab dreva pochádza z jeho prírodného pôvodu.
Podlaha je neodmysliteľnou súčasťou každej
Nenapodobiteľná prírodná krása dreva priťahuje našu

miestnosti a vnútorného priestoru.

pozornosť a inšpiruje.

Dub Humo Thermo
Dub Rustic ručne hobľovaný
7

Nie sú hranice,
je len veľa možnosti ...

Dub Pelea ručne hobľovaný

Dub Akoya

Dub Escarcha
8

Rozvoj moderných technológií
dovoľuje spoznávať a nanovo
využívať tento tradičný materiál,
pre jeho výnimočnú estetickú
hodnotu a vlastnosti,
akou je odolnosť či trvácnosť.

Dub Angers ručne hobľovaný

Dub Villandry aged

Dub Saumur ručne hobľovaný
9

Dub Talcy ručne hobľovaný

Dub Serrant

Tieto hodnotné vlastnosti dreva
predstavujú a ponúkajú naše podlahy,
ktoré môžu dobre slúžiť veľa rokov,
počas ktorých si zachovávajú svoju
prírodnú krásu.
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Dub Chinnon Thermo

Dub Brissac Character

Dub Chambord

Prírodné drevo na zhotovenie podláh do interiérov
sa používa už od dávnych vekov, je stvorené pre tento
účel, pôsobí teplým dojmom a priaznivo vplýva
na zdravú klímu.
Dub Lavardin Thermo ručne hobľovaný
Z technických dôvodov sa môžu farby v katalógu v malej miere odlišovať od skutočných odtieňov.
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Povrchová úprava a údržba
Drevo je vysokohodnotný prírodný materiál. Má široké využitie, dáva pocit tepla, bezpečia a pohody. Zachovanie prírodných vlastnosti dreva,
vytvorenie bezpečného a ekologického povrchu s prírodným vzhľadom je pre nás výzva, s ktorou sa zamestnávame každý deň.
Na základe našej dlhoročnej skúsenosti s drevom, sa nám podarilo vytvoriť produkt, ktorý neopakovateľným spôsobom ponúka vlastnosti
dreva s povrchovou úpravou vysokej kvality s ekologickými požiadavkami.
Finálny produkt
Podlahy produkované firmou PANMAR sa dodávajú s povrchovou úpravou, ale taktiež bez povrchovej úpravy, surové dosky. V obidvoch prípadoch
sú podlahové dosky dokončené t.j. zatmelené a prebrúsené ešte pred opustením fabriky. Ak sa dodáva podlaha neukončená, bez povrchovej úpravy
nie je potrebné brúsenie, to sa vykoná až po jej montáži. Povrch podlahy očistíme a prebrúsime brusným papierom s veľkosťou zrna 120.
Kolekcia podláh PANMAR ponúka tri alternatívne štruktúry povrchu.
- ručne hobľovaná (podlaha opracovaná tradičnými spôsobmi a nástrojmi)
- kefovaná - škrabaná (metóda založená na odstránení mäkkých častí ročných prírastkov)
- brúsená na hladko (do hladka vybrúsená brúsnym papierom s veľkosťou zrna 120)
Povrchová úprava (oleje, vosky)
Výrobca používa oleje a vosky OSMO, nevylučuje však používanie aj iných podobných prostriedkov. Výhodou olejových a voskových povrchových
úprav je ich schopnosť zachovávať a zvýrazňovať prirodzené vlastnosti dreva a jeho estetickú hodnotu. Hĺbka náteru zabezpečuje
dlhodobú a efektívnu ochranu dreva. Oprava malého poškodenia je veľmi jednoduchá, nevyžaduje brúsenie a opätovnú povrchovú úpravu celej
plochy. Jedinou nevýhodou podláh s olejovou úpravou je nutnosť pravidelnej údržby a ošetrovania.

Požiadavky na vlhkosť vzduch
Veľmi dôležitou podmienkou je, aby v miestnostiach, v ktorých sú podlahy inštalované bola relatívna vlhkosť vzduchu v rozmedzí 40% až 60%. Teplota vzduchu v miestnosti musí byť v rozpätí 18O C do 24O C.
Počas výnimočne zimných, alebo teplých dní je dôležité, aby kúrenie či ventilácia boli regulované tak, aby sa zachovali vyššie uvedené podmienky na teplo aj vlhkosť vzduchu. V opačnom prípade môže
dochádzať k nadmernému pnutiu a deformácii, alebo k nadmernému presúšaniu dosák a k zväčšovaniu medzier medzi doskami. Za tieto javy predajca ani producent nepreberá zodpovednosť. Zmenám,
ktoré sú spôsobené vyššou teplotou a nižšou vlhkosťou môžeme predísť zvlhčovaním vzduchu, čím sa vytvára zdravšie prostredie v miestnosti pre Vás a Vašu rodinu.
Údržba a ošetrovanie
Údržba a ošetrovanie bude jednoduché a účinné, ak sa dodržia dôležité zásady:
-

Udržanie zodpovedajúcich podmienok v miestnosti (vlhkosť a teplota),
Čistiace zóny inštalovať z oboch strán vstupných dverí,
Zamedziť akémukoľvek kontaktu podlahy s vodou a nadmernou vlhkosťou,
Okamžite odstraňovať všetky škvrny a fľaky z povrchu,
Používať vhodné filcové rohože a podložky,
Neinštalovať drevené podlahy na miesta s bezprostredným slnečným žiarením bez možnosti tienenia.
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Obnova povrchu podlahovej dosky

Opravy

Povrch olejových podláh firmy PANMAR pokrýva špeciálna vrstva oleja, vyrobená na báze
prírodných olejov získaných z rastlín, ktoré neobsahujú žiadne formaldehydy a nevylučujú do prostredia
škodlivé látky. Pre zachovanie prírodnej krásy podláh, prosíme o dodržiavanie nižšie uvedených inštrukcií.

K oprave alebo celkovej obnove povrchu odporúčame
používať prostriedok Hardwax Oil firmy OSMO.

Údržba a ošetrovanie
Na údržbu a ošetrovanie podláh PANMAR odporúčame používať prostriedky OSMO:
1) prostriedok určený na dennú údržbu WISCH FIX 8016,
2) prostriedok na čistenie a ošetrovanie vosku 3031,
3) prostriedok na obnovu povrchu a čistenie WACHPFLEGE 3029.

Po prebrúsení a očistení povrchu podlahy brusným
papierom s veľkosťou zrna 80 zopakujte túto činnosť
papierom so zrnom 120. Po dôkladnom očistení
podlahy naneste na jej povrch olej podľa Vášho
výberu a nechajte pôsobiť 12 hodín. Po 12 hodinách
znova naneste novú vrstvu oleja, ktorý po 20 minútach
dôkladne zotrite z povrchu podlahy.
Používajte mäkké čisté prachovky.

Ochrana pred mechanickým poškodením.

1

2

3

- Aby sme predchádzali mechanickému poškodeniu podlahy je potrebné používať filcové podložky
pod nábytok a ostatné časti vnútorného zariadenia, stoličky, fotely a pod.
- Po podlahe nepresúvajte a neotáčajte bez ochrany ťažké predmety.
- Topánky na úzkom a vysokom podpätku môžu spôsobiť poškodenie povrchu podlahy a preliačiny.

Montáž
Podlahy vyrobené firmou PANMAR uložte pred montážou v miestnosti,
kde sa bude podlaha ukladať na dobu minimálne 48 hodín, bez rozbalenia, pri
teplote 18O C 24O C. Naše podlahy odporúčame montovať lepením na betón,
alebo pribitím klincami na drevené podklady.
Úroveň vlhkosti podložia musí zodpovedať:
- 10-12% pre drevené podklady
- 4% pre špárovku, dosky OSB
- menej ako 2% pre betónové podložie. Treba zabezpečiť súdržnosť betónového podložia.
Žiadame o uschovanie protokolu merania vlhkosti podložia, pre zachovanie garancie na náš výrobok.
Nesmieme pri montáži zabudnúť na vytvorenie dilatačných medzier medzi podlahou a stenami.
Odporúčame montáž drevených podláh zveriť do rúk špecialistov - parketárov.
- Odporúčame zriadiť čistiace rohože po obidvoch stranách vstupných dverí, na zachytenie prachu
a iných nečistôt, ktoré by sa mohli dostať na podlahu.
- Prach a nečistoty môžeme odstraňovať vysávačom, ale sacie koncovky nech sú vybavené
kefou alebo filcom. Pre dôkladné vyčístenie môžeme podlahu zotrieť dobre vyžmýkanou handrou.
Do vody používajte prostriedok OSMO WISCH FIX 8016, len vždy pamätajte na dôkladné
vyžmýkanie handry. V prípade rozliatia vody na podlahu, okamžite podlahu vytrite do sucha.
Pred použitím prostriedkov na ošetrovanie, údržbu a obnovu podláh si pozorne prečítajte
návod na obale.
Na odstránenie fľakov a škvŕn používajte prostriedok OSMO WACHPFLEGE 3029 a OSMO 3031.

Podlahové kúrenie
Neodporúčame montovať naše podlahové dosky v miestnostiach s podlahovým kúrením. V tomto prípade
na výrobok a jeho používanie nedávame garanciu.
Termo úprava
Termo úprava je výrobný proces, pri ktorom na drevo pôsobí veľmi vysoká teplota. Vďaka pôsobeniu
vysokej teploty drevo mení svoju farbu a vlastnosti. Zmenšuje svoju schopnosť prijímať vodu a tendenciu
vzniku trhlín v dreve a deformácie. Výhodou takejto úpravy podláh je nadobudnutie vlastnosti,
ktoré umožňujú tento výrobok používať aj v miestnostiach s veľkou vlhkosťou (napr. kúpelne).
13
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Označenie

Produkt
/výrobok/

Trieda

Priznaná hrana
/V spoj/

Spôsob opracovania
povrchu

Povrchová
úprava

Triedy podláh

Classic
DB/C/DP/EMIN/O

Dub Emina

Classic

zrazená hrana

hladký

olej

DB/C/DP/O

Dub Classic

Classic

zrazená hrana

hladký

olej

DB/N/DP/O

Dub Natur

Natural

zrazená hrana

kefovaný

olej

DB/R/DP/PANI/O

Dub Panila

Rustic

zrazená hrana

kefovaný

olej

DB/C+N/DP/PANU/O/T

Dub Panuba Thermo

Natural

zrazená hrana

kefovaný

olej

DB/N/DP/AKOY/O

Dub Akoya

Natural

zrazená hrana

kefovaný

olej

DB/N/DP/ESCA/O

Dub Escarcha

Natural

zrazená hrana

kefovaný

olej

DB/N/DP/SAMB/O

Dub Samba

Natural

zrazená hrana

kefovaný

olej

DB/R/DP/O

Dub Rustic

Rustic

zrazená hrana

kefovaný, ručne hobľovaný

olej

DB/R/DP/PELE/O

Dub Palea

Rustic

zrazená hrana

kefovaný, ručne hobľovaný

olej

DB/R/DP/HUMO/O/T

Dub Humo Thermo

Rustic

zrazená hrana

kefovaný

olej

DB/H/DP/BRIS/O

Dub Brissac

Character

zrazená hrana

kefovaný

olej

DB/H/D/SERR/O

Dub Serrant

Character

zrazená hrana

kefovaný

olej

DB/H/DP/TALC/O

Dub Talcy

Character

zrazená hrana

kefovaný, ručne hobľovaný

olej

DB/H/DP/SAUM/O

Dub Saumur

Character

zrazená hrana

kefovaný, ručne hobľovaný

olej

DB/R/DP/LAVA/O/T

Dub Lavardin Thermo

Rustic

zrazená hrana

kefovaný, ručne hobľovaný

olej

DB/H/DP/ANGE/O

Dub Angers

Character

zrazená hrana

s výzorom starej podlahy

olej

DB/H/DP/VILL/O

Dub Villandry

Character

zrazená hrana

s výzorom starej podlahy

olej

DB/C+N/DP/CHIN/O/T

Dub Chinnon Thermo

Natural

zrazená hrana

kefovaný

olej

DB/R/DP/CHAM/O

Dub Chambord

Rustic

zrazená hrana

kefovaný

olej

Vyrobená z najkvalitnejšieho
materiálu. Má jemný vzhľad
a malé farebné rozdiely.
V prevažnej miere bez
akýchkoľvek chýb dreva.

Natural
Vyznačuje sa prírodnou krásou
a zaujímavou kresbou dreva.
Na povrchu sa môžu objavovať
malé trhliny, hrče a beľ.

Rustic
Živý, zaujímavý vzhľad
s rôznymi farebnými
variáciami. Na povrchu
sa môžu vyskytovať zatmelené
väčšie hrče a trhliny.
Dovoľujú sa zárasty a beľ.

Character
Špeciálna skupina triedy
Rustic. Na povrchu
podlahovej dosky
sa vyskytujú veľké hrče,
trhliny a beľ.
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