
Kmečki pod 
Selection



hrast bel  Alpin  Innovo Natur 
oljeno L1277

hrast Sahara  Alpin  Innovo Natur 
oljeno L1281

hrast natur  Alpin  Innovo Natur 
oljeno L1278

hrast Caramel  Alpin  Innovo Natur 
oljeno L1279 termo obdelan

hrast Mocca  Alpin  Innovo Natur 
oljeno L1280 termo obdelan

hrast Plemenito bela  Alpin  Innovo 
Natur oljeno L1419

hrast Champagne  Alpin  Innovo 
Natur oljeno L1623

hrast Rauch  Alpin  Innovo Natur 
oljeno L1624

hrast Melange  Alpin  Innovo Natur 
oljeno L1625 termo obdelan

hrast Taiga  Alpin  Innovo Natur 
oljeno L1626 termo obdelan

hrast Fels  Alpin  Innovo Natur 
oljeno L1627

hrast Stone  Alpin  Innovo Natur 
oljeno L1628



PowerFIX
Vzdolž stranskih stranic spoj powerFIX

ParketFIX
Vzdolž dolgih stranic, zapah s parketFIX 
mehanskim vprijemom

Posneti rob
Posneti vzdolžni rob (2 V), oz. po obodu 
(4 V)

Srednji stabilizacijski sloj
za visoko stabilnost in tlačno odpornost

Enostavna nega in odpornost

Plavajoče polaganje
Plavajoče polaganje, brez lepljenja

Možno lepljenje po celotni površini

Primerno za talno ogrevanje

Vezava:  powerFIX - vezava iz lesa breze
Vrsta deske: enodeščični
Sortiranje:  Alpin 
Nega površine: Innovo Natur oljeno
Struktura: krtačeno
Pobrani rob: vzdolžno posneto (V2)

Uporabni sloj:  cca. 3,2 mm 
Srednji sloj: smrekove letvice
Podloga: les iglavcev
Format: 13 × 176 × 2.205 mm
Pakirna enota: 1 Pak. = 6 Kos = 2,328 m²

1 Pal. = 48 Pak. = 111,767 m²

Kmečki pod
Marcanto Trend

Kmečki pod je prava klasika med talnimi oblogami, saj je trpežen in prijeten. Njegova naravna lepota že stoletja navdušuje ljudi in vsaki 
sobi podari poseben pridih.
Našo prodajno kolekcijo smo razširili s sodobnimi barvami: pastelne tone predstavlja živahni hrast, ki daje občutek lahkotnosti.
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hrast bel  Alpin  Vital NATUR oljeno 
L1322 S

hrast bel  Alpin  Vital NATUR oljeno 
L1271 M

hrast bel  Alpin  Vital NATUR oljeno 
L1327 L

hrast krem  Alpin  Vital NATUR 
oljeno L1321 S

hrast krem  Alpin  Vital NATUR 
oljeno L1286 M

hrast krem  Alpin  Vital NATUR 
oljeno L1326 L

hrast natur  Alpin  Vital NATUR 
oljeno L1320 S

hrast natur  Alpin  Vital NATUR 
oljeno L1270 M

hrast natur  Alpin  Vital NATUR 
oljeno L1325 L

hrast Caramel  Alpin  Vital NATUR 
oljeno L1319 S termo obdelan

hrast Caramel  Alpin  Vital NATUR 
oljeno L1272 M termo obdelan

hrast Caramel  Alpin  Vital NATUR 
oljeno L1324 L termo obdelan

hrast Mocca  Alpin  Vital NATUR 
oljeno L1323 S termo obdelan

hrast Mocca  Alpin  Vital NATUR 
oljeno L1273 M termo obdelan

hrast Mocca  Alpin  Vital NATUR 
oljeno L1328 L termo obdelan



ParketFIX 
Vzdolž dolgih stranic, zapah s parketFIX 
mehanskim vprijemom

PowerFIX 
Vzdolž stranskih stranic spoj powerFIX

Posneti rob 
Posneti vzdolžni rob (2 V), oz. po obodu 
(4 V)

Srednji stabilizacijski sloj 
za visoko stabilnost in tlačno odpornost

Enostavna nega in odpornost

Plavajoče polaganje 
Plavajoče polaganje, brez lepljenja

Možno lepljenje po celotni površini

Primerno za talno ogrevanje

Vezava:  powerFIX - vezava iz lesa breze
Vrsta deske: enodeščični
Sortiranje:  Alpin 
Nega površine: Vital NATUR oljeno
Struktura: krtačeno
Pobrani rob: V4
Uporabni sloj:  cca. 3,2 mm 
Srednji sloj: smrekove letvice

Podloga: les iglavcev
Pakirna enota: 1)  1 Pak. = 6 Kos = 2,328 m² 

1 Pal. = 48 Pak. = 111,767 m²
2)  1 Pak. = 6 Kos = 2,725 m²
1 Pal. = 45 Pak. = 122,642 m²

3)  1 Pak. = 4 Kos = 2,425 m²
1 Pal. = 48 Pak. = 116,4 m²

Kmečki pod
Marcanto Vario

Kmečki pod je prava klasika med talnimi oblogami, saj je trpežen in prijeten. Njegova naravna lepota že stoletja navdušuje ljudi in vsaki 
sobi podari poseben pridih. 
Marcanto Vario vam ponuja možnost kombiniranja različnih formatov plošč in izbiro petih dekorjev.
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Staran videz Ročno oblan Videz lesnih črvov Žagan

Močno krtačen Sesekljan Ročno rezkan Starinska struktura

Struktura obdelave

Naraven, oljen Rahlo bel, oljen 5 % Bel, oljen 16 % Dimljen, naraven, oljen

Dimljen, rahlo bel, oljen 5 % Dimljen, bel, oljen 16 % Dimljen, rjav, oljen Dimljeno jedro, naraven,oljen

Barve

Vrste

Natur Srednje grčast Grčast



Eurowood Kmečki pod Selection
Najboljša kakovost pri individualnem oblikovanju

Ekskluziven kmečki pod – oblikovan po zahtevah kupcev.

Kmečki pod je prava klasika med talnimi oblogami, saj je trpežen, prijeten za hojo po njem, ter izjemno lep.

Naj bo naravno oljen, pobarvan, brušen, krtačen ali ročno pooblan – za vse kmečke pode velja eno: njegova naravna lepota že stoletja 
navdušuje ljudi in vsakemu prostoru podari poseben pridih. Ker so lesena tla naravna, nam dajejo občutek domačnosti in varnosti. 
Les je namreč eden najstarejših materialov, kar jih človeštvo pozna, in v sebi nosi močan simboličen pomen, zato ne preseneča, da 
se človek že od samih začetkov z lesom počuti povezanega.

Kolekcija kmečkega poda „Selection” omogoča našim strankam izdelavo sanjske talne obloge glede na njihove zahteve in želje. Naši 
standardni izdelki so vsi naravno oljeni in krtačeni ter omogočajo spajanje po sistemu pero in utor. Po tem, ko izberete želeni format, 
lahko naročite deske, ki merijo vse do 5m v dolžino in 250mmv širino.

Velikodušno darilo narave – ekskluzivno iz mizarjevih rok.

Površina Zgornji sloj

> krtačena 3,6 mm masivnega lesa 
> oljena
> 4-stransko posneti rob

Format

Lastnosti

Primerno za talno ogrevanjeEnostavno za nego in odpornost

Požarni razred Cfl -s1 
zaviralec gorenja

Možno polno površinsko lepljenje

Širina: 250 mm

Širina: 190 mm

Širina: 160 mm

Pero in Utor



Eurowood Kmečki pod Selection

Kmečki pod Selection HRAST nežno ročno pooblan
krtačen, naravno oljen, 4-stransko posneti rob

Kmečki pod Selection HRAST postaran
krtačen, naravno oljen, 4-stransko posneti rob



Kmečki pod Selection HRAST videz tračne žage
krtačen, naravno oljen, 4-stransko posneti rob

Kmečki pod Selection HRAST s sledmi lesnega črva
krtačen, naravno oljen, 4-stransko posneti rob



Eurowood Kmečki pod Selection

Kmečki pod Selection HRAST obtolčen
krtačen, naravno oljen, 4-stransko posneti rob

Kmečki pod Selection HRAST razrezan
krtačen, naravno oljen, 4-stransko posneti rob



Kmečki pod Selection HRAST, starinska struktura površine
krtačen, naravno oljen, 4-stransko posneti rob

Kmečki pod Selection HRAST ročno obdelan
krtačen, naravno oljen, 4-stransko posneti rob
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Kmečka deska
2-slojna



HRAST Variant, oljen HRAST Variant bel,  oljen HRAST Variant rjav, oljen HRAST Variant, oljen

HRAST Variant rjav, oljen HRAST Variant krem, oljen HRAST Variant, mat lakiran HRAST Variant rjav, mat lakiran

HRAST Variant bel, mat lakiran HRAST Variant peščeno bež, mat lakiran

Ujemanje stopnice
Identične s talno oblogo.



Eurowood 2-deščni Kmečki pod

Blagovna znamka Eurowood ponuja zraven 3-deščnega kmečkega poda, tudi pet najpogostejših dekorjev v 2-deščni izvedbi.

Površina Zgornji sloj

> krtačena 2,5 mm masivnega lesa 
> pooblana
> oljena
> mat lakirana

Format

9,5 x 176 x 1.705 mm

Pakiranje

1 paket = 6 kosov = 1,8 m²
1 paleta = 48 paketov = 86,423 m²

Lastnosti

Robni rob

Primerno za talno ogrevanjeEnostavno za nego in odpornost

Pero & Utor

Požarni razred Cfl -s1 
težko vnetljivo

Možno polno površinsko lepljenje



Eurowood 2-deščni Kmečki pod

Kmečki pod 2-deščni HRAST Variant bel, krtačen, oljen

Kmečki pod 2-deščni HRAST Variant, krtačen, oljen



Eurowood 2-deščni Kmečki pod

Kmečki pod 2-deščni HRAST Variant peščeno bež, krtačen, mat lakiran

Kmečki pod 2-deščni HRAST Variant bel, krtačen, mat lakiran



Kmečki pod 2-deščni HRAST Variant, krtačen, oljen

Kmečki pod 2-deščni HRAST Variant rjav, krtačen, oljen



Eurowood 2-deščni Kmečki pod

Kmečki pod 2-deščni HRAST Variant krem, krtačen, oljen

Kmečki pod 2-deščni HRAST Variant rjav, krtačen, oljen



Kmečki pod 2-deščni HRAST Variant rjav, krtačen, mat lakiran

Kmečki pod 2-deščni HRAST Variant, krtačen, mat lakiran
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Kmečki pod 
Iz lesa listavcev
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HRAST grčast, oljen HRAST naraven, oljen HRAST bel grčast, oljen HRAST bel natur, oljen

HRAST rjav grčast, oljen HRAST rjav natur, oljen HRAST kamnit grčast, oljen HRAST kamnit natur, oljen

HRAST mocca grčast, oljen HRAST mocca natur, oljen HRAST fino bel grčast, oljent HRAST nebeško bel grčast, oljen

HRAST svilnato siva grčast, oljen HRAST peščeno bež grčast, oljen

Ujemanje stopnic
Identične s talno oblogo.



Eurowood Kmečki pod iz lesa listavcev
Močan in mogočen

Kmečki pod je prava klasika med talnimi oblogami, saj je trpežen in prijeten. Njegova naravna lepota že stoletja navdušuje ljudi in 
vsaki sobi podari poseben pridih.
Ker so lesena tla naravna, nam dajejo občutek domačnosti in varnosti. Les je namreč eden najstarejših materialov, kar jih človeštvo 
pozna, in v sebi nosi močan simboličen pomen, zato ne preseneča, da se človek že od samih začetkov z lesom počuti povezanega.

Površina Zgornji sloj Pakiranje

> krtačena 3,5 mm masivnega lesa 1 paket = 6 kosov = 2,328 m²
> oljena 1 paleta = 48 paketov = 111,767 m²
> 4-stransko posneti rob

Format

13 x 176 x 2.205 mm

Lastnosti

Vzdolž dolgih stranic, zapah s parket 
FIX mehanskim vprijemom

Plavajoče polaganje brez lepljenja

Primerno za talno ogrevanje

Enostavna nega in odpormost

Vzdolž stranskih stranic 
spoj power FIX

Požarni razred Dfl -s1 
normalno vnetljiv

Možno polno površinsko lepljenje



Eurowood Kmečki pod

Kmečki pod HRAST naraven, oljen, 4-stransko posneti rob

Kmečki pod HRAST naraven grčast, krtačen, oljen, 4-stransko posneti rob



Kmečki pod HRAST bel naraven, krtačen, oljen, 4-stransko posneti rob

Kmečki pod HRAST bel grčast, krtačen, oljen, 4-stransko posneti rob



Eurowood Kmečki pod

Kmečki pod HRAST rjav naraven, krtačen, oljen, 4-stransko posneti rob

Kmečki pod HRAST rjav grčast, krtačen, oljen, 4-stransko posneti rob



Kmečki pod HRAST kamnit, oljen, 4-stransko posneti rob

Kmečki pod HRAST kamnit grčast, oljen, 4-stransko posneti rob



Eurowood Kmečki pod

Kmečki pod HRAST Mocca naraven, krtačen, oljen, 4-stransko posneti rob

Kmečki pod HRAST Mocca grčast, krtačen, oljen, 4-stransko posneti rob



Kmečki pod HRAST nebeško bel grčast, krtačen, oljen, 4-stransko posneti rob

Kmečki pod HRAST fi no bel grčast, krtačen, oljen, 4-stransko posneti rob



Eurowood Kmečki pod

Kmečki pod HRAST peščeno bež grčast, krtačen, oljen, 4-stransko posneti rob

Kmečki pod HRAST svilnato siv, grčast, oljen, 4-stransko posneti rob



Prowood. 
Cenovno ugodna izbira



Kmečki pod

Kmečki pod 
Kmečki pod je prava klasika med talnimi oblogami, saj je trpežen, prijeten za hojo po njem, ter iz-
jemno lep. Njegova naravna lepota že stoletja navdušuje ljudi in vsakemu prostoru podari poseben 
pridih.
Les je eden najstarejših materialov, kar jih človeštvo pozna, in v sebi nosi močan simboličen 
pomen, zato ne preseneča, da se človek že od samih začetkov z lesom počuti povezanega.        

Vezava: vzdolžno in čelno z FIX-vezavo
Vrsta deske: enodeščični
Sortiranje: z grčami
Nega površine: oljeno
Struktura: krtačeno
Pobrani rob: vzdolžno posneto (V2)
Uporabni sloj: cca. 2,5 mm
Srednji sloj: smrekove letvice
Podloga: les iglavcev
Format: 12 × 176 × 1.705 mm
Pakirna enota: 1 Pak. = 6 Kos = 1,8 m²

1 Pal. = 48 Pak. = 86,423 m²

 RG35

Št. Art. Ime

45153/0100 hrast grčast 1.7 39540/1016

hrast grčast 1.7 z grčami 
oljeno

Kmečki pod 
Kmečki pod je prava klasika med talnimi oblogami, saj je trpežen, prijeten za hojo po njem, ter iz-
jemno lep. Njegova naravna lepota že stoletja navdušuje ljudi in vsakemu prostoru podari poseben 
pridih.
Les je eden najstarejših materialov, kar jih človeštvo pozna, in v sebi nosi močan simboličen 
pomen, zato ne preseneča, da se človek že od samih začetkov z lesom počuti povezanega.        

Vezava: vzdolžno in čelno z FIX-vezavo
Vrsta deske: enodeščični
Sortiranje: rustikalen
Nega površine: oljeno
Struktura: strukturirano
Pobrani rob: V4
Uporabni sloj: cca. 2,5 mm
Srednji sloj: smrekove letvice
Podloga: les iglavcev
Format: 12 × 176 × 2.205 mm
Pakirna enota: 1 Pak. = 6 Kos = 2,328 m²

1 Pal. = 48 Pak. = 111,767 m²

Št. Art. Ime

45172/0200 hrast Canyon 39540/1016

hrast Canyon rustikalen oljeno



Kmečki pod

Kmečki pod 
Kmečki pod je prava klasika med talnimi oblogami, saj je trpežen, prijeten za hojo po njem, ter iz-
jemno lep. Njegova naravna lepota že stoletja navdušuje ljudi in vsakemu prostoru podari poseben 
pridih.
Les je eden najstarejših materialov, kar jih človeštvo pozna, in v sebi nosi močan simboličen 
pomen, zato ne preseneča, da se človek že od samih začetkov z lesom počuti povezanega.        

Vezava: vzdolžno in čelno z FIX-vezavo
Vrsta deske: enodeščični
Sortiranje: z grčami
Nega površine: Vital NATUR Öl-Finish
Struktura: krtačeno
Pobrani rob: V4
Uporabni sloj:  cca. 2,7 mm
Srednji sloj: smrekove letvice
Podloga: les iglavcev
Format: 13 × 250 × 2.425 mm
Pakirna enota: 1 Pak. = 4 Kos = 2,425 m²

1 Pal. = 48 Pak. = 116,4 m²

 RG35

Št. Art. Ime

45190/0120 hrast Torstein 39540/1016

hrast Torstein z grčami Vital 
NATUR Öl-Finish

Kmečki pod 
Kmečki pod je prava klasika med talnimi oblogami, saj je trpežen, prijeten za hojo po njem, ter iz-
jemno lep. Njegova naravna lepota že stoletja navdušuje ljudi in vsakemu prostoru podari poseben 
pridih.
Les je eden najstarejših materialov, kar jih človeštvo pozna, in v sebi nosi močan simboličen 
pomen, zato ne preseneča, da se človek že od samih začetkov z lesom počuti povezanega.        

Vezava: 5G
Vrsta deske: enodeščični
Sortiranje: rustikalen
Nega površine: oljeno
Struktura: krtačeno
Pobrani rob: V4
Uporabni sloj: cca. 2,5 mm
Srednji sloj: iglavec
Podloga: les iglavcev
Format: 14 × 180 × 2.200 mm
Pakirna enota: 1 Pak. = 7 Kos = 2,772 m²

1 Pal. = 40 Pak. = 110,88 m²

 RG35

Št. Art. Ime

45341/0001 hrast natur 39540/1016

hrast natur rustikalen oljeno
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Kmečki pod

Kmečki pod 
Kmečki pod je prava klasika med talnimi oblogami, saj je trpežen, prijeten za hojo po njem, ter iz-
jemno lep. Njegova naravna lepota že stoletja navdušuje ljudi in vsakemu prostoru podari poseben 
pridih.
Les je eden najstarejših materialov, kar jih človeštvo pozna, in v sebi nosi močan simboličen 
pomen, zato ne preseneča, da se človek že od samih začetkov z lesom počuti povezanega.        

Vezava: 5G
Vrsta deske: enodeščični
Sortiranje: rustikalen
Nega površine: oljeno
Struktura: brušeno
Pobrani rob: V4
Uporabni sloj: cca. 2,5 mm
Srednji sloj: iglavec
Podloga: les iglavcev
Format: 14 × 180 × 2.200 mm
Pakirna enota: 1 Pak. = 7 Kos = 2,772 m²

1 Pal. = 40 Pak. = 110,88 m²

 RG35

Št. Art. Ime

45341/0002 hrast bel 39540/1006

Kmečki pod 
Kmečki pod je prava klasika med talnimi oblogami, saj je trpežen, prijeten za hojo po njem, ter iz-
jemno lep. Njegova naravna lepota že stoletja navdušuje ljudi in vsakemu prostoru podari poseben 
pridih.
Les je eden najstarejših materialov, kar jih človeštvo pozna, in v sebi nosi močan simboličen 
pomen, zato ne preseneča, da se človek že od samih začetkov z lesom počuti povezanega.        

Vezava:  lock it 
Vrsta deske: enodeščični
Sortiranje: z grčami
Nega površine: oljeno
Struktura: krtačeno
Pobrani rob: V4
Uporabni sloj: cca. 2,5 mm
Srednji sloj: smrekove letvice
Podloga: masivni les
Format: 13 × 192 × 2.000 mm
Pakirna enota: 1 Pak. = 8 Kos = 3,072 m²

1 Pal. = 35 Pak. = 107,52 m²

 RG35

Št. Art. Ime

45207/0015 Stone natur 45671/0001

hrast bel rustikalen oljeno

Stone natur z grčami oljeno
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Kmečki pod

Kmečki pod 
Kmečki pod je prava klasika med talnimi oblogami, saj je trpežen, prijeten za hojo po njem, ter iz-
jemno lep. Njegova naravna lepota že stoletja navdušuje ljudi in vsakemu prostoru podari poseben 
pridih.
Les je eden najstarejših materialov, kar jih človeštvo pozna, in v sebi nosi močan simboličen 
pomen, zato ne preseneča, da se človek že od samih začetkov z lesom počuti povezanega.        

Vezava:  lock it 
Vrsta deske: enodeščični
Sortiranje: optionvalue.fl oorssorting48
Nega površine: oljeno
Struktura: krtačeno
Pobrani rob: V4
Uporabni sloj: cca. 2,5 mm
Srednji sloj: smrekove letvice
Podloga: masivni les
Format: 13 × 192 × 2.000 mm
Pakirna enota: 1 Pak. = 8 Kos = 3,072 m²

1 Pal. = 35 Pak. = 107,52 m²

 RG35

Št. Art. Ime

45207/0016 hrast Stone 45671/0001

Kmečki pod 
Kmečki pod je prava klasika med talnimi oblogami, saj je trpežen, prijeten za hojo po njem, ter iz-
jemno lep. Njegova naravna lepota že stoletja navdušuje ljudi in vsakemu prostoru podari poseben 
pridih.
Les je eden najstarejših materialov, kar jih človeštvo pozna, in v sebi nosi močan simboličen 
pomen, zato ne preseneča, da se človek že od samih začetkov z lesom počuti povezanega.        

Vezava: utor pero
Vrsta deske: enodeščični
Sortiranje: ekstra rustikalen
Nega površine: oljeno
Struktura: skobljano
Pobrani rob: V4
Uporabni sloj: cca. 3,0 mm 
Format: 14 × 190 × 1.900 mm
Pakirna enota: 1 Pak. = 8 Kos = 2,888 m²

1 Pal. = 40 Pak. = 115,52 m²

 RG35

Št. Art. Ime

45605/0000 hrast rustikalen 45584/0001

hrast Stone rustikalen oljeno

hrast rustikalen ekstra rustikalen 
oljeno
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Kmečki pod

Kmečki pod 
Kmečki pod je prava klasika med talnimi oblogami, saj je trpežen, prijeten za hojo po njem, ter iz-
jemno lep. Njegova naravna lepota že stoletja navdušuje ljudi in vsakemu prostoru podari poseben 
pridih.
Les je eden najstarejših materialov, kar jih človeštvo pozna, in v sebi nosi močan simboličen 
pomen, zato ne preseneča, da se človek že od samih začetkov z lesom počuti povezanega.        

Vezava: utor pero
Vrsta deske: enodeščični
Sortiranje: ekstra rustikalen
Nega površine: oljeno
Struktura: skobljano
Pobrani rob: V4
Uporabni sloj: cca. 3,0 mm 
Format: 14 × 190 × 1.900 mm
Pakirna enota: 1 Pak. = 8 Kos = 2,888 m²

1 Pal. = 40 Pak. = 115,52 m²

 RG35

Št. Art. Ime
(brez DDV)

45605/0001 hrast dimljeno

Kmečki pod 
Kmečki pod je prava klasika med talnimi oblogami, saj je trpežen, prijeten za hojo po njem, ter iz-
jemno lep. Njegova naravna lepota že stoletja navdušuje ljudi in vsakemu prostoru podari poseben 
pridih.
Les je eden najstarejših materialov, kar jih človeštvo pozna, in v sebi nosi močan simboličen 
pomen, zato ne preseneča, da se človek že od samih začetkov z lesom počuti povezanega.        

Vezava: Klik sistem
Vrsta deske: enodeščični
Sortiranje: ekstra rustikalen
Nega površine: oljeno
Struktura: skobljano
Pobrani rob: V4
Uporabni sloj: cca. 3,0 mm 
Format: 14 × 190 × 1.900 mm
Pakirna enota: 1 Pak. = 8 Kos = 2,888 m²

1 Pal. = 40 Pak. = 115,52 m²

 RG35

Št. Art. Ime

45605/0002 hrast rustikalen 45584/0001

hrast ekstra rustikalen oljeno 
dimljeno

hrast rustikalen ekstra rustikalen 
oljeno



Kmečki pod

Kmečki pod 
Kmečki pod je prava klasika med talnimi oblogami, saj je trpežen, prijeten za hojo po njem, ter iz-
jemno lep. Njegova naravna lepota že stoletja navdušuje ljudi in vsakemu prostoru podari poseben 
pridih.
Les je eden najstarejših materialov, kar jih človeštvo pozna, in v sebi nosi močan simboličen 
pomen, zato ne preseneča, da se človek že od samih začetkov z lesom počuti povezanega.        

Vezava: Klik sistem
Vrsta deske: enodeščični
Sortiranje: ekstra rustikalen
Nega površine: oljeno
Struktura: skobljano
Pobrani rob: V4
Uporabni sloj: cca. 3,0 mm 
Format: 14 × 190 × 1.900 mm
Pakirna enota: 1 Pak. = 8 Kos = 2,888 m²

1 Pal. = 40 Pak. = 115,52 m²

 RG35

Št. Art. Ime

45605/0003 hrast dimljeno

Kmečki pod 
Kmečki pod je prava klasika med talnimi oblogami, saj je trpežen, prijeten za hojo po njem, ter iz-
jemno lep. Njegova naravna lepota že stoletja navdušuje ljudi in vsakemu prostoru podari poseben 
pridih.
Les je eden najstarejših materialov, kar jih človeštvo pozna, in v sebi nosi močan simboličen 
pomen, zato ne preseneča, da se človek že od samih začetkov z lesom počuti povezanega.        

Vezava: Lock-System za polaganje brez lepljenja
Vrsta deske: enodeščični
Sortiranje: rustikalen
Nega površine: oljeno
Struktura: krtačeno
Pobrani rob: V4
Uporabni sloj: cca. 3,6 mm
Srednji sloj: smrekove letvice
Podloga: masivni les
Format: 15 × 161 × 1.850 mm
Pakirna enota: 1 Pak. = 7 Kos = 2,085 m²

1 Pal. = 42 Pak. = 87,568 m²

 RG35

Št. Art. Ime

45212/0010 macesen 39540/1014

hrast ekstra rustikalen oljeno 
dimljeno

macesen rustikalen oljeno
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60

Kmečki pod

Kmečki pod 
Kmečki pod je prava klasika med talnimi oblogami, saj je trpežen, prijeten za hojo po njem, ter iz-
jemno lep. Njegova naravna lepota že stoletja navdušuje ljudi in vsakemu prostoru podari poseben 
pridih.
Les je eden najstarejših materialov, kar jih človeštvo pozna, in v sebi nosi močan simboličen 
pomen, zato ne preseneča, da se človek že od samih začetkov z lesom počuti povezanega.        

Vezava: Lock-System za polaganje brez lepljenja
Vrsta deske: enodeščični
Sortiranje: rustikalen
Nega površine: oljeno
Struktura: krtačeno
Pobrani rob: V4
Uporabni sloj: cca. 3,6 mm
Srednji sloj: smrekove letvice
Podloga: masivni les
Format: 15 × 161 × 2.400 mm
Pakirna enota: 1 Pak. = 5 Kos = 1,932 m²

1 Pal. = 42 Pak. = 81,144 m²

 RG35

Št. Art. Ime

45212/0020 macesen bel 39540/1004

Gotovi parket 
Mat lakiran parket, svetle barve z izrazito obarvanostjo.        

Vezava: 5G
Vrsta deske: trodeščični
Sortiranje: Family
Nega površine: mat lakirano
Uporabni sloj:  cca. 3,2 mm 
Podloga: les iglavcev
Format: 14 × 207 × 2.200 mm
Pakirna enota: 1 Pak. = 7 Kos = 3,188 m²

1 Pal. = 40 Pak. = 127,512 m²

 RG35

Št. Art. Ime

45038/0005 hrast 39540/1016

macesen bel rustikalen oljeno

hrast Family mat lakirano



Gotovi parket

Gotovi parket 
Kmečki pod je prava klasika med talnimi oblogami, saj je trpežen, prijeten za hojo po njem, ter iz-
jemno lep. Njegova naravna lepota že stoletja navdušuje ljudi in vsakemu prostoru podari poseben 
pridih.
Les je eden najstarejših materialov, kar jih človeštvo pozna, in v sebi nosi močan simboličen 
pomen, zato ne preseneča, da se človek že od samih začetkov z lesom počuti povezanega.        

Vezava: 2G
Vrsta deske: trodeščični
Sortiranje: markant
Nega površine: lakirano
Uporabni sloj: cca. 3,5 mm
Srednji sloj: smrekove letvice
Podloga: les iglavcev
Format: 14 × 192 × 2.200 mm
Pakirna enota: 1 Pak. = 6 Kos = 2,534 m²

1 Pal. = 35 Pak. = 88,704 m²

 RG35

Št. Art. Ime

45272/0014 hrast Trend 39540/1016

Kmečki pod 
Kmečki pod je prava klasika med talnimi oblogami, saj je trpežen, prijeten za hojo po njem, ter iz-
jemno lep. Njegova naravna lepota že stoletja navdušuje ljudi in vsakemu prostoru podari poseben 
pridih.
Les je eden najstarejših materialov, kar jih človeštvo pozna, in v sebi nosi močan simboličen 
pomen, zato ne preseneča, da se človek že od samih začetkov z lesom počuti povezanega.        

Vezava: 5G
Vrsta deske: enodeščični
Sortiranje: Select
Nega površine: oljeno
Struktura: krtačeno
Uporabni sloj: cca. 3,5 mm
Srednji sloj: smrekove letvice
Podloga: Luščen furnir lesa iglavcev
Format: 14 × 192 × 2.400 mm
Pakirna enota: 1 Pak. = 8 Kos = 3,686 m²

1 Pal. = 35 Pak. = 129,024 m²

 RG35

Št. Art. Ime

45699/0001 hrast Select

hrast Trend markant lakirano

hrast Select Select oljeno
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Eurowood
Ladijski pod



HRAST markant, lakiran

HRAST naraven, oljen

HRAST bež markant, mat lakiran

HRAST rjav markant, mat lakiran

JESEN naraven, lakiran

Kanadski JAVOR naraven, lakiran

Dimljeni HRAST naraven, lakiran

HRAST markant, oljen

HRAST naraven, lakiran

HRAST naraven bel, lakiran

BUKEV naravna, lakirana

JESEN bel markant, mat lakiran

Ameriški OREH naraven, lakiran

Dimljeni HRAST, oljen

Ujemanje stopnic
Identične s talno oblogo



Eurowood Ladijski pod
Parket, ki nudi vrhunsko udobje

Ponudba Eurowood, blagovne znamke podjetja Frischeis, obsega celotno barvno paleto, ki jo premore narava: vse od svetlega lesa, 
kot je bukev pa vse do temnega oreha. Ta trodeščični parket je zasnovan po navdihu starejših izvedb rezanih podnic in s tem sledi 
trendom sodobnega oblikovanja.
Naše stranke so navdušene nad izjemno estetiko in udobnostjo, ki ju prostoru podari Eurowood ladijski pod. Navdušuje pa jih tudi 
ugodno razmerje med ceno in kakovostjo.

Površina Zgornji sloj Pakiranje

> lakirana 3,5 mm masivnega lesa 1 paket = 6 kosov = 2,534 m²
> oljena 1 paleta = 35 paketov = 88,704 m²
> mat lakirana

Format

14 x 192 x 2.200 mm

Lastnosti

Enostavna nega in odpornost

PanLock sistem za 
namestitev brez lepila

Požarni razred Dfl -s1 
zaviralec gorenja

Površina primerna za kolesca 
stolov tipa W

Plavajoče polaganje brez lepljenja

Primerno za talno ogrevanje (Ne 
velja za bukev in kanadski javor)Antibakterijska

Možno polno površinsko lepljenje



Eurowood Ladijski pod

Ladijski pod HRAST naraven, lakiran ali oljen

Ladijski pod HRAST markant, lakiran ali oljen



Ladijski pod HRAST bel naraven, lakiran

Ladijski pod HRAST bež markant, mat lakiran



Eurowood Ladijski pod

Ladijski pod BUKEV naravna, lakirana

Ladijski pod HRAST rjav markant, mat lakiran



Ladijski pod JESEN bel markant, mat lakiran

Ladijski pod JESEN naraven, lakiran



Eurowood Ladijski pod

Ladijski pod Kanadski JAVOR naraven, lakiran

Ladijski pod Ameriški OREH naraven, lakiran



Ladijski pod dimljen HRAST naraven, lakiran

Ladijski pod dimljen HRAST naraven, oljen



Bogat izbor pribora
Gleich mitbestellen

Zaključne letve

1. Zaključne letve Basic:
za Eurowood ladijski pod

2. Zaključne letve Eurowood:
za Eurowood ladijski pod in kmečki pod

3. Masivne zaključne letve

Eurowood ladijski pod

1. Eurowood čistilno sredstvo za lakirane površine
2. Eurowood osveževalec za lakirane površine
3. Eurowood intenzivno čistilno sredstvo

Eurowood kmečki pod

1. Eurowood čistilno sredstvo za oljene površine

2. Eurowood osveževalec za oljene površine

3. Eurowood intenzivno čistilno sredstvo

Pribor Nega

T la
Z akljucne letve

Podloga
Ciscenje & nega

KONTROLNI SEZNAM

1

1 2

Zakljucne letve

Podloga
Ciscenje & nega

KONTROLNI SEZNAM

3

2 3

Podloga

1. Probase PE Strong 2,0
2. Probase EPS 1,6 Aqua-Stop
3. Probase PU-M 1,8 Aqua-Stop
4. Pluta 2,0
5. HWF 5,0/4,0
6. Probase Aqua-Stop
7. Woolin zvočna izolacija proti

zvoku udarcev pri hoji

1 3

5

4

6

2

7

1 2 3

v

v v v



Parket

Ali je lesen pod primeren za polaganje tal s talnim ogrevanjem?
Da, parket je načeloma primeren za polaganje na tla s talnim ogrevanjem. Izjema so talne obloge iz bukve in javorja. Vselej pa 
upoštevajte napotke proizvajalca v zvezi s tem kot tudi standard ÖNORM B 2242-2.

Ali so lesene talne obloge primerne za polaganje v vlažnih prostorih?
Dandanes obstajajo tudi parketi, ki jih lahko polagamo v prostorih z več vlage.  

Kakšna površina je primerna zame?
Pri lesnih podih z oljeno površino pride struktura lesa še posebej lepo do izraza. Poleg tega prostoru podarja zdravo in prijetno 
vzdušje. Po drugi strani pa so lakirane površine nekoliko enostavnejše, kar zadeva nege in vzdržavanja.  

Zahtevajo oljene površine več nege?
Nekoliko več. Parket z oljeno površino je sicer mogoče očistiti tudi s suho oziroma rahlo navlaženo krpo, vendar pa zahteva 
skrbno prvo nego in redno mazanje z oljem.  

Kako pogosto se lesne talne obloge lahko brusi?
Če je zgornji sloj debel približno 3,5mm in je povprečna izguba pri brušenju od 0,5mm do 0,7mm, se lahko pobrusi trikrat. Pri 
parketih s posnetimi robovi se z brušenjem zmanjšajo njegovi posneti robovi in s tem tudi njegova estetskost.  

Kakšni pogoji so potrebni za lesen pod?
Če želite obdržati svoj parket v dobrem stanju, priporočamo stalno sobno temperaturo približno 20 stopinj Celzija in relativno 
vlažnost zraka v območju 50-60%.    

Kakšna je razlika med parketom in laminatom?
Parket je naraven material iz lesa. Laminat pa je umeten material, na površini katerega je potiskan dekor.  

FAQs
Pogosto zastavljena vprašanja



Polaganje

Kaj je polaganje z nadaljevanjem materiala iz naslednje vrste?
Gre za polaganje parketa, pri čemer naslednjo vrsto začnete z ostankom deske iz prejšnje vrste.

Koliko odpadnega materiala nastane pri polaganju parketa?
Izračun odpadnega materiala je odvisen tako od načina polaganja kot tudi od prostorskih danosti. Pri polaganju, kjer zadnjo 
desko prve vrste uporabite za naslednjo vrsto je količina odpadnega materiala znatno manjša.

Kateri način polaganja parketa je primernejši zame – plavajoči ali z lepljenjem?
S plavajočim polaganjem lahko parket na relativno hiter in enostaven način položimo, pri tem pa so tudi pogoji glede podlage 
manj zahtevni kot pri polaganju z lepljenjem. Prednost plavajočega polaganja parketa je tudi v prihranku stroškov za lepilo in v 
dejstvu, da je s samim polaganjem manj dela. Poleg tega tako položen parket omogoča lažjo odstranitev, vendar se pri hoji ne-
koliko premika. Po celotni površini zlepljen parket ima po drugi strani daljšo življenjsko dobo in ga je mogoče brusiti. Pri lepljenju 
je treba paziti, da se izbere lepilo, ki je kompatibilno s parketom, ter da je podloga ravna in čista. Ker se zalepljen parket pri hoji 
ne premika, se s tovrstnim načinom polaganja izognemo škripanju tal. Vselej pa upoštevajte napotke proizvajalca v zvezi s pole-
ganjem kot tudi standard ÖNORM B2218.

Nega

Kaj je treba pri vzdrževanju parketa in talnem ogrevanju upoštevati?
Med čiščenjem parketa je treba talno ogrevanje izključiti, saj lahko zaradi toplote nastanejo lise.

Kako naj svoj parket pravilno vzdržujem?
Za redno nego zadošča suho čiščenje s suho metlo, mopom ali s sesalnikom za prah. Pri večjih umazanijah ali pri prenovi zašči-
te površine pa parket očistite s sredstvom za čiščenje ali nego, ki ga priporoča proizvajalec parketa.

Kaj pomeni rahlo vlažen?
To si lahko predstvljate kot sloj vlage, ki po tuširanju/kopanju ostane na ogledalu. Rahlo vlažnost dosežemo tako, da krpo po-
močimo v vlažno raztopino in jo tako dolgo ožemamo, da iż nje voda ne kaplja več.

Zakaj so po čiščenju na parketu vidne lise?
Pogosto je vzrok v nepravilnem doziranju čistilnega sredstva. Lise pa lahko nastanejo tudi zaradi delcev umazanije na tleh ali na 
krpi ali ker pri čiščenju niste uporabili mrzle vode.
Rešitev: krpo očistite, jo zmočite s hladno vodo in ožemite, da bo rahlo vlažna ter tla ponovno obrišite.




