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Drewno to materiał, który wprowadza do wnętrz naturalną harmonię, dodaje
pomieszczeniom charakteru i idealnie komponuje się ze wszystkimi aranżacjami i stylami.
Najwyższej jakości podłogi drewniane gwarantują wieloletnie, satysfakcjonujące
użytkowanie, pięknie się starzeją i mogą być nawet kilkukrotnie odnawiane. Liderem na
polskim rynku podłóg z drewna jest przedsiębiorstwo Kaczkan, które działa w branży
drzewnej od ponad 30 lat. Wszystkie produkty powstają tutaj z poszanowaniem natury i
zachowaniem wszelkich norm. Efekt? Zachwycające, ponadczasowe kolekcje podłóg klasycznych i dwuwarstwowych. Pięknym przykładem tych ostatnich jest seria Beauty of
Oil.

Nowoczesny parkiet dwuwarstwowy
To innowacyjne rozwiązanie, które łączy w sobie uniwersalną elegancję drewnianej podłogi z
łatwością i szybkością montażu paneli. Parkiet dwuwarstwowy składa się z wierzchniej warstwy
najwyższej jakości drewna (dębu europejskiego) oraz warstwy dolnej ze sklejki. Warstwy połączone
są ze sobą solidnym klejem, a dzięki wielokrotnemu olejowaniu oraz utwardzaniu promieniami UV
każdej klepki - całość jest niezwykle trwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne, ciepła w
odbiorze i maksymalnie bezproblemowa w codziennej pielęgnacji.

Firma Kaczkan, wykańczając podłogi metodą olejowania, sięga wyłącznie po produkty najwyższej
jakości, spełniające wszelkie normy bezpieczeństwa i gwarantujące satysfakcjonujący efekt użytkowy
(parkiety są m.in. antypoślizgowe i łatwe do utrzymania w czystości) i estetyczny (głebokie i trwałe
kolory oraz możliwość sterowania połyskiem).

Wybierz swój parkiet Beauty of Oil
Parkiety dwuwarstwowe Beauty of Oil to aż osiem ekskluzywnych podłóg - wykonanych z najwyższą
starannością z doskonałych desek dębowych i wykończonych olejami o wzmocnionej odporności.
Kolekcja Beauty of Oil to parkiety inspirowane przede wszystkim pięknem natury, ale również
luksusowymi delikatesami, urzekającym klimatem kalifornijskich plaż oraz sentymentalnym stylem
Shabby Chic. Poznajmy je wszystkie!

California Dream House
To jasna, niezwykle uniwersalna podłoga w optyce ciepłego piasku kalifornijskich plaż. Deski zostały
pokryte tutaj białym olejem, który delikatnie podkreśla ich strukturę i daje przyjemny, satynowy
efekt. Parkiet stanowi doskonałą bazę do rozmaitych aranżacji, rozjaśnia pomieszczenia i optycznie
je powiększa. Parkiet California Dream House idealnie będzie się komponował zarówno z
sielankowym stylem country chic, jak i eleganckimi wnętrzami urządzonymi w stylu nowoczesnym,
klasycznym czy skandynawskim.

White Truffle
To podłoga o wyjątkowym, szlachetnym charakterze, którą wyróżnia delikatny, lekko mleczny kolor
(nawiązujący do białych trufli), dodający parkietowi delikatności i naturalnie podkreślający naturalne
walory dębiny oraz zawiły układ słojów i spękań. Deski pokryto białym olejem, dzięki czemu są jasne
i aksamitne w odbiorze. Taki parkiet idealnie sprawdzi się w eleganckich wnętrzach - nowoczesnych
i klasycznych, będzie stanowił gustowną bazę dla jasnych mebli.

Grey Shadow
To podłoga, która harmonijnie skomponuje się z nowoczesnymi aranżacjami oraz we wnętrzach
urządzonych w stylu industrialnym i rustykalnym. Parkiet został pokryty oryginalnym, szarym olejem
naturalnym, dzięki któremu deski uzyskały wyjątkowy odcień najmodniejszej aktualnie szarości. Na
podłodze wyraźnie widoczne są słoje (w dowolnym układzie) oraz liczne sęki.

Grey Moon
To kolejna propozycja idealnie pasująca do nowoczesnych wnętrz, zwłaszcza tych minimalistycznych
i urządzonych w stylu loftowym, ale również sprawdzająca się w roli uniwersalnej bazy aranżacyjnej,
która nie wyjdzie z mody przez długie lata. Deski zostały wybarwione szarym olejem i posiadają
zawiły układ słojów, liczne sęki oraz jaśniejsze przebarwienia, podkreślające naturalne piękno
drewna dębowego.

Wild Oil
Wyrazista podłoga o wyjątkowej, ciepłej barwie desek, z nieregularnym rysunkiem słojów i licznymi
sękami. Jej oryginalna uroda została podkreślona transparentnym olejem, dzięki któremu efekt jest
maksymalnie naturalny, wiecznie odwzorowujący wygląd dębiny. Ten uniwersalny rodzaj parkietu
sprawdzi się we wszystkich wnętrzach, bez względu na styl aranżacji i kolorystykę.

Arizona Wave
To najciemniejsza z podłóg w kolekcji Beauty of Oil, inspirowana krajobrazami Dzikiego Zachodu.
Naturalny kolor drewna, jego urozmaicony rysunek oraz dobrze widoczne sęki, został podkreślony za
pomocą naturalnego oleju w brązowej tonacji. Efekt? Ciepły w odbiorze, mocno nasycony i pełen
temperamentu parkiet, który harmonijnie wkomponuje się we wnętrza klasyczne i nowoczesne,
urządzone w eleganckim lub wiejskim czy kowbojskim stylu.

Pure Forest
Piękno i czystość dębowego lasu zamknięte w surowości parkietu Pure Forest to propozycja dla
wielbicieli naturalnego drewna, z dobrze widocznym rysunkiem, przebarwieniami i sękami. To
rozwiązanie idealne do większości wnętrz, stanowiące uniwersalną i ponadczasową bazę dla
dowolnych aranżacji - klasycznych i nowoczesnych, loftowych, skandynawskich, rustykalnych...

Shabby Chic
To parkiet posiadający charakterystyczne dla tego wyjątkowego stylu przetarcia, przywodzące na
myśl stare, drewniane meble. Ekspresywny rysunek oraz białe pory parkietu wydobyto i podkreślono
za pomocą barwienia białymi i transparentnymi olejami naturalnymi. Podłoga Shabby Chic będzie
idealnie pasowała do wnętrzu urządzonych w stylu nawiązującym do Toskanii i Prowansji, w jasnych,
pastelowych kolorach z delikatnymi motywami florystycznymi.
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