
DŘEVĚNÉ PODLAHY | - přirozená volba 
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Certifi kát přírodě blízkého 
lesního hospodařství Selské prkno  | Americký ořech, Olej

„A natural choice” | - pohled na nové možnos  

Drevena_podlaha_Moland_CZ.indd   2Drevena_podlaha_Moland_CZ.indd   2 7.5.12   17:257.5.12   17:25





4

Trojlamely
Design je přesně to, co dělá vybavení bytu zajímavým a individuálním. Každý zákazník 
reprezentuje individualitu a my se snažíme hledat co nejvíce různých řešení. Takových, 
které ji uspokojí. Volba bytového zařízení, a tudíž také výběr materiálů, je přirozeně 
do značné míry ovlivněn současnými trendy.
S dřevěnou podlahou se Vám otevírají nečekané možnos  , jak design a vybavení místnos   
změnit. Získaná přírodní barva dřev poskytuje vysokou fl exibilitu pro změnu stylu bydlení.
Sor  ment je široký, velmi široký a je předmětem neustálého vývoje. Sledujeme nové trendy 
v designu domácnos  , stejně tak jako poslední vývoj technologií a povrchových úprav.

Trojlamela | Jasan design, Matný lak

Trojlamela | Dub country, Matný lak

Trojlamela | Dub tmavý, drásaný, Olej

Trojlamely – parketový vzor | - správný  výchozí  bod
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NADČASOVÝ
      DESIGN

Trojlamela | Dub country, Bílý lak

Trojlamela | Jasan design, Bílý lak

Trojlamela | Javor natur, Matný lak
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Selské prkno široké | Dark An  que | Dub rus  c, Olej Selské prkno | Windsor 240 mm | Dub, Bílý olej Selské prkno | Winds

DŘEVĚNÁ  
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o | Windsor 240 mm | Dub, Matný lak

Selské prkno  | Americký ořech, Olej

Á  PODLAHA 
     - PADNE DO OKA
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NA CESTĚ 
  K NOVÝM HORIZONTŮM

Selské prkno široké | Dub rus  c, Matný lak Selské prkno široké | Old Fashion | Dub, Bílý olej

Selská prkna | - rustikální nebo elegantní

Selské prkno široké | Jasan natur, Bílý lak
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Selská prkna 
Prkna jsou v módě a není to bez dobrého důvodu.... dlouhé lineární selské prkno je 
elegantní a dělá překrásný celkový dojem v obytné místnos  . Šířky podlahových dílců 
organicky přizpůsobujeme požadavkům prostoru – selská prkna Moland jsou nabízena 
v šířkách od 148 do 240 mm, a proto jsou vhodná k širokému uži   do jakéhokoliv projektu.

Náš sor  ment v oblas   selských prken je neustále aktualizován a zahrnuje širokou škálu 
druhů dřeva, pohledových tříd a povrchových úprav. Ať už dáváte přednost novým 
trendům nebo tradičnímu stylu – selská prkna Moland vždy poskytují správnou volbu. 
Zaměřte pozornost na novinky v sekci pa  novaných selských prken a seznamte se s naší 
sérií v An  que, Nordic, Windsor nebo Old Fashion stylu.

M

Selské prkno | Dub natur, Matný lak

Selské prkno široké | Dub tmavý, kartáčovaný, Olej

Selské prkno široké | Nordic | Jasan, Bílý lak
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Selské prkno Ship | Merbau, Olej

Selské prkno Ship| Jasan, Bílý olej

Palubová podlaha
Palubová podlaha je nevšední a výjimečná. Vyzařuje šarm, neobyčejný 
a exkluzivní vzhled, a přitom není vyhrazena jen pro vyvolené. Mnoho 
z našich podlah lze adaptovat na šedé nebo černé gumové spoje, které 
podlaze dávají jedinečnou kontrastní kombinaci. 
Palubová podlaha je instalována tak snadno, jako ostatní druhy dřevěných 
podlah. A stejně tak jednoduchá je i každodenní péče.

Krásné  detaily…

Palubové podlahy | - unikátní kontrastní efekt
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