


Dlaczego Diamett

Deski fornirowanie DIAMETT nie tylko są
odporniejsze na wgniecenia punktowe niż
tradycyjne deski warstwowe, ale są też ich
ekologiczniejszą alternatywą. Drzewa są dla
nas ważne. Używamy cienkiej warstwy
użytkowej drewna tym samym
maksymalizując jego wykorzystanie. Stosując
taką technologię, z tej samej kłody możemy
wyprodukować nawet 10 razy więcej m2
desek podłogowych niż przy produkcji
tradycyjnych desek warstwowych czy litych.
 

Zrównoważony wybór

Prawdziwe drewno
Deski DIAMETT posiadają warstwę użytkową z
prawdziwego drewna. Piękno natury leży w jej
różnorodności i szczegółach. Tak jak każde drzewo
rośnie inaczej, tak samo nie będzie dwóch
jednakowych desek podłogowych. Zaproś naturę do
swojego domu i stwórz naturalny i autentyczny
wygląd. Poczuj ciepło prawdziwego drewna.
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Im cieńsza warstwa użytkowa, tym
odporniejsza jest deska na uderzenia czy
wgniecenia. Deski DIAMETT posiadają rdzeń
z HDF – płyty z włókien drzewnych. HDF
charakteryzuje się bardzo wysoką gęstością i
twardością, większą niż prawdziwe drewno.
Dzięki temu nasze podłogi są bardziej
odporne na uderzenia, ciężkie przedmioty
czy damskie szpilki.

 

Rdzeń z HDF 

Dzięki zastosowaniu cienkiej warstwy użytkowej oraz
rdzenia z płyty HDF, deski DIAMETT mają 3 razy
mniejszy opór cieplny niż tradycyjne deski warstwowe.
Wysokiej gęstości rdzeń pozwala na bardzo dobre
przewodzenie oraz późniejsze długie utrzymywanie
ciepła. Deski są mniej narażone na deformacje.

Idealne na ogrzewanie podłogowe



Innowacyjne połączenie drewna i
odporności

Warstwa ochronna z lakieru lub oleju

Deska DIAMETT wykończona jest 7 warstwami lakieru,
dzięki czemu jest ona odporna na codzienne
zabrudzenia, ścieranie czy zarysowania, bądź olejem, co
daje możliwość prostej i szybkiej renowacji podłogi. 

Prawdziwe drewno

Warstwa użytkowa z naturalnego drewna daje unikalny
wygląd każdej desce.

Rdzeń z HDF 

Rdzeń wykonany jest z płyty HDF, która
charakteryzuje się wysoką gęstością i
twardością, wyższą niż prawdziwe drewno.
Dzięki takiej technologii możemy stosować
cieńszą warstwę użytkową, jednocześnie
zwiększając odporność deski. 

Bezklejowy zamek Uniclic - łatwy montaż 

Warstwa spodnia

Warstwa przeciwprężna z okleiny naturalnej.

Twardość 

Wgniecenia punktowe w desce DIAMETT

Warstwa użytkowa deski DIAMETT
podparta jest wysokiej gęstości HDF, który
wraz z wypełniającym pory klejem,
zapobiega głebokim uszkodzeniom.  

Wgniecenia punktowe w standardowej
desce warstwowej

Głębokie uszkodzenia są wynikiem
porowatości oraz miękkiego rdzenia
sosnowego bądź świerkowego, który nie
podpiera lameli.  



Stworzone przez naturę
Ciesz się ciepłem i wyjątkowością jakie daje prawdziwe
drewno.

AB

Najlepsza jakość drewna, małe, zdrowe sęki, lekkie
zróżnicowanie w barwie, usłojenie dowolne 

Małe sęki

Pęknięcia

Średnie sęki

Pęknięcia

ABCD

Połączenie klas AB i CD, sęki małe, średnie i duże,
lekkie zróżnicowanie w barwie, usłojenie dowolne,
sporadycznie biel krawędziowa

Duże sęki

Pęknięcia

CD

Rustykalna klasa drewna, duże nasycenie sęków każdej
wielkości, pęknięcia, błyszcz, biel, duże zróżnicowanie 
 w barwie, usłojenie dowolne



Deska
Deski DIAMETT dostępne są w wielu wymiarach.
Wielkość wnętrza ma znaczenie, dlatego do
mniejszych pomieszczeń poleca się węższe i krótsze
deski, natomiast w dużych przestrzeniach lepiej
sprawdzą się szerokie i długie deski.

Szerokość: 140 do 300 mm
Długość: 400 do 2200 mm 
 

0.6/8.5 mm
0.9/11.0 mm
2.5/10.5 mm
3.2/11.5 mm 
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Jodła klasyczna
Elegancki i ponadczasowy wzór, który doda
charakteru każdemu pomieszczeniu. 
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Kolory
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