Popis kvalitatívnych tried európskych drevín:
Exclusive – jednotný výber, malé farebné rozdiely, bez beli, malé svetlé suky, zjednotená
kresba dreva
Select – zjednotená kresba dreva, malé farebné rozdiely, malé zdravé suky a jadrá, malé
škvrny charakteristické pre danú drevinu
Natura – prírodné farebné rozdiely, vidite né svetlé rozdiely dreva, malé suky
Exotické dreviny – môžu sa vyskytova farebnostné rozdiely, ktoré sú dané osobitým
charakterom a prostredím, v ktorom tieto dreviny rastú
Vhodnos k použitiu:
Drevené viacvrstvové podlahy Narowood Dream sú v aka svojmu jedine nému vzh adu a
technickým vlastnostiam vhodné do bytových priestorov, kde svojou štruktúrou vytvárajú
nenapodobnite ný vzh ad. V aka úprave povrchu už z výroby, sú optimálnou vo bou pre
získanie tepla a elegantnej drevenej podlahy v relatívne krátkom ase.

Podlahy Narowood Dream sú pri výbere dreviny vhodné taktiež k použitiu do kancelárskych
priestorov (doporu ujeme dreviny s vä šej objemovej hmotnosti, teda tzv. „tvrdé“ dreviny).
Skladba materiálu - Technické parametre:
Materiál je koncipovaný pre tých odberate ov, ktorí chcú kvalitnú drevenú masívnu podlahu.
Rozdelením podlahy do dvoch vrstiev, je docielené ve a výhod, napr. minimalizácia
problémov s rozpínaním i zosušením podlahy, o je iasto ne eliminované jej sendvi ovou
skladbou. Pretože sa však jedná o výrobok z prírodného materiálu, nedá sa deformáciám
úplne zamedzi . Tieto zmeny sa však oproti celomasívnym podlahám prejavujú až pri
dosiahnutí medzných hodnôt vlhkosti a teploty. Podlaha je v aka svojej nízkej konštruk nej
výške ve mi vhodné pre kombináciu s podlahovým vykurovaním. Jednotlivé lamely u
Narowood Dreamu sa delia na pravé a avé. V aka tomu sa dajú sklada do rôznych vzorov a
farebných kombinácií.

Dvojvrstvové parkety Narowood Dream sú opatrené perom a drážkou.
Sendvi ová skladba podlahy je tvorená spodnou dubovou nosnou vrstvou lamiel a vrchnou
nášlapnou vrstvou o hrúbke 6 mm (pri celkovej hr. 14 mm) alebo o hr. 4 mm (pri celkovej hr.
11 mm) z typu dreviny pod a osobného výberu zákazníka. Podlaha je povrchovo upravená
5-timi vrstvami tvrdeného UV laku, preto sa po pokládke už nemusí alej upravova .
Rozmery lamiel 70 x 490 mm.

