
Parchet din lemn triplustratificat



Lemnul continuă să reprezinte o soluţie de amenajare preferată de designeri atât pentru renovarea sau redecorarea 

unor spaţii clasice, cât şi în cazul placării unor spaţii moderne, avantgardiste.
 

Parchetul din lemn triplu stratificat Polarwood este o colecţie disponibilă atât în format cu trei, cât şi cu o lamelă pe 

placă.  Pentru fabricarea de parchetului din lemn Polarwood este utilizat în principal  top layer de stejar. 
 

Selecţia variată şi finisajele aplicate oferă un caracter individual pentru fiecare decor din colecţie. 
 

Parchetul din lemn este un material modern utilizat în decorarea  interioarelor. 
 

Textura unică a unei podele din lemn şi varietatea de culori continuă să inspire designerii din întreaga lume.
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Aspect placă 

De multe ori, alegerea unui anumit parchet se face în funcţie de densitatea, respectiv duritatea esenţei de 

lemn din care este fabricat top-layerul.

Conform clasificării pe scala Brinell esenţele de lemn din gama Polarwood au următoarele grade de duritate:

Structură parchet triplu stratificat

1 - finisaj: lac sau ulei

2 - strat de uzură - top-layer: 3,5 mm lemn nobil

3 - strat de mijloc - 8 mm pin

4 - capete strat mijloc - 8 mm plywood - multistrat

5 - strat de contrabalans - 2,5 mm pin.

Frasin     3.3 - 4.1

Stejar     2.9 - 3.7

Duritatea esenţelor de lemn



Lemnul continuă să reprezinte o soluţie de amenajare preferată de designeri atât pentru renovarea sau redecorarea 

unor spaţii clasice, cât şi în cazul placării unor spaţii moderne, avantgardiste.
 

Parchetul din lemn triplu stratificat Polarwood este o colecţie disponibilă atât în format cu trei, cât şi cu o lamelă pe 

placă.  Pentru fabricarea de parchetului din lemn Polarwood este utilizat în principal  top layer de stejar. 
 

Selecţia variată şi finisajele aplicate oferă un caracter individual pentru fiecare decor din colecţie. 
 

Parchetul din lemn este un material modern utilizat în decorarea  interioarelor. 
 

Textura unică a unei podele din lemn şi varietatea de culori continuă să inspire designerii din întreaga lume.
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Aspect placă 

De multe ori, alegerea unui anumit parchet se face în funcţie de densitatea, respectiv duritatea esenţei de 

lemn din care este fabricat top-layerul.

Conform clasificării pe scala Brinell esenţele de lemn din gama Polarwood au următoarele grade de duritate:

Structură parchet triplu stratificat

1 - finisaj: lac sau ulei

2 - strat de uzură - top-layer: 3,5 mm lemn nobil

3 - strat de mijloc - 8 mm pin

4 - capete strat mijloc - 8 mm plywood - multistrat

5 - strat de contrabalans - 2,5 mm pin.

Frasin     3.3 - 4.1

Stejar     2.9 - 3.7

Duritatea esenţelor de lemn



Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Oak TUNDRA WHITE MATT 3S

Oak TUNDRA 3S

Oak LIVING 3S

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Oak COTTAGE 3S

Oak CALVADOS 3S

Oak OREGON 3S



Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Oak TUNDRA WHITE MATT 3S

Oak TUNDRA 3S

Oak LIVING 3S

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Oak COTTAGE 3S

Oak CALVADOS 3S

Oak OREGON 3S



Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   3,3 – 4,1

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

DARK BROWN 3S

ASH LIVING WHITE MATT 3S

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    periat, lac de trafic 

tratat UV,    aplicat în 

5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Oak VENUS LACQUERED 3S

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    ulei tratat  UV

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    ulei tratat  UV

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    ulei tratat  UV

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Oak JUPITER OILED 3S

Oak URANIUM OILED 3S

Oak NEPTUNE WHITE OILED 3S



Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   3,3 – 4,1

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

DARK BROWN 3S

ASH LIVING WHITE MATT 3S

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    periat, lac de trafic 

tratat UV,    aplicat în 

5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Oak VENUS LACQUERED 3S

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    ulei tratat  UV

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    ulei tratat  UV

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    ulei tratat  UV

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Oak JUPITER OILED 3S

Oak URANIUM OILED 3S

Oak NEPTUNE WHITE OILED 3S



Ash MARS OILED 3S

Ash SATURN OILED 3S

Ash PLUTON WHITE OILED 3S

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    ulei tratat  UV

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   3,3 – 4,1

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    ulei tratat  UV

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   3,3 – 4,1

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    ulei tratat  UV

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   3,3 – 4,1

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   3,3 – 4,1

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    ulei tratat UV

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Oak TOFFEE 3S

Oak CALLISTO 3S

Ash LUNGO  3S



Ash MARS OILED 3S

Ash SATURN OILED 3S

Ash PLUTON WHITE OILED 3S

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    ulei tratat  UV

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   3,3 – 4,1

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    ulei tratat  UV

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   3,3 – 4,1

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    ulei tratat  UV

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   3,3 – 4,1

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   3,3 – 4,1

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    ulei tratat UV

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Oak TOFFEE 3S

Oak CALLISTO 3S

Ash LUNGO  3S



Oak FP 138 PREMIUM COTTAGE

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    138 mm

Lungime:   1800 / 2000 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    1 strip

Împachetare:   2 / 2,2 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Oak MILKY WAY 3S

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Ash MOON OILED 3S

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    ulei tratat  UV

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   3,3 – 4,1

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    138 mm

Lungime:   1800 / 2000 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    1 strip

Împachetare:   2 / 2,2 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Oak FP138 OREGON

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    138 mm

Lungime:   1800 / 2000 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    1 strip

Împachetare:   2 / 2,2 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Oak FP138 CUPIDON

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    138 mm

Lungime:   1800 / 2000 mm

Finisaj:    ulei tratat UV 

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    1 strip

Împachetare:   2 / 2,2 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Oak FP138 CARME OILED



Oak FP 138 PREMIUM COTTAGE

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    138 mm

Lungime:   1800 / 2000 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    1 strip

Împachetare:   2 / 2,2 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Oak MILKY WAY 3S

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Ash MOON OILED 3S

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   2266 mm

Finisaj:    ulei tratat  UV

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    3 strip

Împachetare:   3,41 mp/pac

Duritate Brinell:   3,3 – 4,1

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    138 mm

Lungime:   1800 / 2000 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    1 strip

Împachetare:   2 / 2,2 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Oak FP138 OREGON

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    138 mm

Lungime:   1800 / 2000 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    1 strip

Împachetare:   2 / 2,2 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Oak FP138 CUPIDON

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    138 mm

Lungime:   1800 / 2000 mm

Finisaj:    ulei tratat UV 

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    1 strip

Împachetare:   2 / 2,2 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Oak FP138 CARME OILED



Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   1800 mm

Finisaj:    ulei tratat UV

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    1 strip

Împachetare:   2,72 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   1800 mm

Finisaj:    ulei tratat UV

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    1 strip

Împachetare:   2,72 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Oak FP188 PREMIUM SIRIUS OILED

Oak FP138 ELARA WHITE MATT

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    138 mm

Lungime:   1800 / 2000 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    1 strip

Împachetare:   2 / 2,2 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    138 mm

Lungime:   1800 / 2000 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    1 strip

Împachetare:   2 / 2,2 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Oak FP138 PROTEY

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   1800 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    1 strip

Împachetare:   2,72 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Oak FP188 PREMIUM MERCURY WHITE OILED

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   1800 mm

Finisaj:    ulei tratat UV

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    1 strip

Împachetare:   2,72 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Oak FP188 PREMIUM COTTAGE

Oak FP188 PREMIUM CARME OILED



Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   1800 mm

Finisaj:    ulei tratat UV

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    1 strip

Împachetare:   2,72 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   1800 mm

Finisaj:    ulei tratat UV

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    1 strip

Împachetare:   2,72 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Oak FP188 PREMIUM SIRIUS OILED

Oak FP138 ELARA WHITE MATT

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    138 mm

Lungime:   1800 / 2000 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    1 strip

Împachetare:   2 / 2,2 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    138 mm

Lungime:   1800 / 2000 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    1 strip

Împachetare:   2 / 2,2 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Oak FP138 PROTEY

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   1800 mm

Finisaj:    lac de trafic tratat UV, 

   aplicat în 5 straturi

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    1 strip

Împachetare:   2,72 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Oak FP188 PREMIUM MERCURY WHITE OILED

Grosime:    14 mm

Grosime strat de uzură: 3,5 mm

Lăţime:    188 mm

Lungime:   1800 mm

Finisaj:    ulei tratat UV

Sistem de îmbinare:  Profiloc click sistem

Format:    1 strip

Împachetare:   2,72 mp/pac

Duritate Brinell:   2,9 – 3,7

Pretabil pentru încălzirea în pardoseală.

Oak FP188 PREMIUM COTTAGE

Oak FP188 PREMIUM CARME OILED



 Aclimatizarea

Înainte de montaj, parchetul necesită aclimatizarea timp de min. 

7 zile în spaţiul în care va fi instalat.

Aclimatizarea se va face aşezând unul lângă altul pachetele pe 

pardoseala camerei, nu suprapuse.

Înainte de montaj trebuie verificată planeitatea suprafeţei cu o 

riglă de 4m. Dacă pe lungimea acesteia apar abateri mai mari de 

5 mm, se recomandă aplicarea unei şape autonivelante. O altă 

posibilitate de reglare a planeităţii, dacă nivelul o permite, este 

utilizarea unei pardoseli flotante din structură de lemn şi plăci 

din material lemnos.

În cazul în care se impune turnarea unei şape autonivelante şi se 

doreşte montaj prin lipire cu adeziv, trebuie utilizată o şapă cu 
2rezistenţa la smulgere de min. 23N/cm .

Dacă planeitatea şapei este optimă, trebuie verificată 

umiditatea relativă şi gradul de friabilitate.

Umiditatea în şapă nu trebuie să depăşească nivelul de 2,5 %. În 

caz contrar, se amână montajul până la data la care nivelul scade 

sub această valoare sau se aplică o barieră de vapori, tip răşină 

epoxidică sau poliuretanică.

Daca se doreşte aplicarea pe o pardoseală mai veche tip parchet 

sau gresie, se impune verificarea şi stabilizarea acesteia cu 

dibluri şi suruburi, aplicarea unui placaj sau chituire. În timpul 

instalării şi după, umiditatea relativă (RH) a aerului din încăpere 

trebuie să fie între 40 şi 60% şi  temperatura între 18 şi 24° C.

Montaj

Plăcile se recomandă a fi instalate pe direcţia sursei de lumină. 

În cazul în care lungimea încăperii pe direcţia de instalare 

depăşeşte 8 metri se recomandă întreruperea şi plasarea unui 

rost de dilataţie.

În cazul în care această distanţă nu este depaşită foarte mult, 

parchetul se poate instala în contextul în care plăcile vor fi 

orientate longitudinal pe respectiva latură a încăperii.

În cazul în care stratul suport  este din lemn, plăcile ar trebui să 

fie instalate perpendicular pe direcţia panourilor din care este 

confecţionat.

Deschideţi pachetele pe măsură ce lucrările avansează. 

Asiguraţi-vă că că plăcile sunt intacte înainte de a le instala. În 

cazul în care găsiţi o placă ce prezintă defecte nu o instalaţi. 

Puteţi să solicitati înlocuirea acesteia cu una nouă sau o puteţi 

folosi pe capătul unui rând. Distribuitorul nu este responsabil în 

cazul instalării plăcilor cu defecte.

Pierderile la montaj sunt între 3 şi 5% în funcţie de geometria 

încăperilor.

 Lemnul este un material viu şi fiecare placă este unică, cu 

nuanţele naturale şi variaţiile de structură, caracteristice 

diferitelor specii de lemn. Radiaţiile UV modifică culoarea 

lemnului de-a lungul timpului; speciile de lemn de culoare 

închisă se întunecă; speciile de culoare deschisă prezintă 

modificari mai puţin vizibile. Variaţiile de culoare din zonele 

acoperite de covoare şi mobilier se uniformizează în timp ca 

urmare a expunerii la lumina soarelui. Eventualele modificări de 

culoare se manifestă în principal în primul an după instalare.

Asemeni altor materiale naturale, parchetul din lemn se extinde 

şi se contractă, în funcţie de modificările ce intervin asupra 

umidităţii aerului. Pentru a preveni această expansiune, care 

apare, de obicei în timpul verii, puteţi lăsa un spaţiu de dilataţie 

de 7-10 milimetri. Distanţa faţă de perete sau alte pardoseli 

poate fi acoperită cu o plintă sau cu profile. Pentru a menţine 

această distanţă, pe durata instalării se folosesc pene.

Asiguraţi-vă că plintele şi profilele au adâncimea suficientă 

pentru a  acoperi contracţia plăcilor ce apare, de obicei, în lunile 

de iarnă când este folosit sistemul de încălzire. O distanţă 

similară ar trebui lăsată şi în zona ţevilor, pragurilor, tocurilor de 

uşi şi stâlpilor.

Poziţionarea unor piese grele de mobilier sau aparate 

electrocasnice mari pe o pardoseală din lemn flotantă poate 

cauza apariţia rosturilor între lamele, datorită restricţionării 

comportamentului natural al lemnului.

Montajul se face de la stânga la dreapta pornind de la perete, 

placa fiind orientată cu latura cu îmbinarea superioară spre 

aceasta. Distanţa de la plăci la perete se poate regla mai târziu, 

cu pene, după instalarea a trei sau patru rânduri. 

 Întotdeauna înlăturaţi sistemul de îmbinare al plăcii dinspre 

perete pentru a asigura un spaţiu de expansiune suficient. Luaţi 

în considerare acest lucru  în cazul tuturor zonelor de contact cu 

pereţii. Placa următoare se montează prin îmbinarea pe latura 

scurtă în unghi şi apoi coborârea spre suprafaţa suport . Se 

procedează în acest mod până la sfârşitul rândului. 

Puteţi fixa mai uşor plăcile la nivelul clickului prin balansarea lor 

uşoară sus-jos. Fiţi atenţi să nu deterioraţi la sfârşit capetele 

plăcilor. Aveţi grijă să nu îndoiţi plăcile cu forţă excesivă, 

deoarece aceasta determină microfracturi la nivelul suprafeţei 

lăcuite. Măsuraţi şi decupaţi ultima placă, ţinând cont şi de 

rostul de dilataţie şi apoi instalaţi-o. Dacă peretele de pornire nu 

este drept, acest lucru se poate regla prin decuparea 

corespunzătoare la nivelul primului rând. Instalaţi plăcile din 

nou de la stânga la dreapta, ţinând cont de spaţiul de dilataţie.

Puteţi obţine lungimea corectă întorcând placa 180 de grade pe 

spate şi marcând corect  locul tăierii. Începeţi rândul următor cu 

bucata rămasă de pe capătul rândului anterior. 

DISPOZIŢII GENERALE

Distanţa între îmbinări la nivelul plăcilor adiacente trebuie să fie 

la mai puţin de 30 cm. 

Procedaţi asemănător cu fiecare rând. La nivelul ultimului rând 

masuraţi corect şi decupaţi plăcile, ţinând cont şi de rostul de 

dilataţie. 

Scoateţi penele după instalarea ultimului rând şi stergeţi 

eventualele pete de adeziv cu o cârpă umedă. Instalaţi plintele şi 

pragurile. Nu instalaţi plinta prea strâns lipită de parchet şi nu 

prindeţi pragurile prin parchet. Acest lucru va restricţiona libera 

mişcare a lemnului. Dacă este necesar, finisaţi eventualele fisuri 

cu chit potrivit pentru tipul de lemn în cauză.

Protejaţi parchetul finisat cu bucăţi de carton în cazul în care 

lucrările continuă la faţa locului. Nu folosiţi folie de plastic. 

Aceasta poate cauza condens şi poate afecta calitatea finală a 

lucrării.

Curăţare şi întreţinere

Plăcile sunt livrate din fabrică finisate, fie cu lac tratat UV, fie cu 

uleiuri naturale pe bază de apă. Plăcile nu conţin formaldehidă 

sau alte substanţe nocive. 

Urmaţi cu atenţie aceste instrucţiuni pentru a conferi pardoselii 

dumneavoastră din lemn un aspect frumos pentru o lungă 

perioadă de timp. 

Opriţi praful şi murdăria pe cât posibil la nivelul uşii de la intrare. 

Amplasaţi covoraşe pentru şters atât înainte cât şi după uşă. 

Atenţie şi la locul unde se păstrează pantofii.

Bucăţi de pâslă ataşată, sub picioarele mobilierului vă ajută la 

protejarea parchetului dvs.ferindu-l de zgârieturi. 

Evitaţi să mergeţi cu pantofi cu toc cui pe pardoselile din lemn.

Nu utilizaţi cantităţi mari de apă la curăţarea parchetului.

În cazul în care scăpaţi apă pe parchet, ştergeţi rapid zona 

respectivă cu o cârpă.

Eliminaţi eventualele pete atunci când sunt în stare proaspătă, 

fie cu apă şi/sau cu o cârpă uscată.

Pentru o întreţinere de zi cu zi, este suficient să aspiraţi 

parchetul şi să îl curăţaţi cu un mop uşor umezit. Astfel 

suprafaţa se va usca imediat, fără să apară pete lăsate de 

picăturile de apă.

Zonele murdare ar trebui să fie şterse cu o cârpă îmbibată într-o 

soluţie de curăţare uşoară (PH 6-8), şi, ulterior, uscate. 

Întotdeauna evitaţi utilizarea de cantităţi mari de apă atunci 

când curăţati suprafeţe din lemn.

Folosiţi produse de curăţat lemn profesionale, mai ales în cazul 

pardoselilor din lemn uleiate. Ex: Bona, Osmo etc.

Încălzirea în pardoseală 

Parchetul fabricat de Karelia Upofloor poate fi instalat pe 

sistemele de încălzire prin pardoseală. Conductivitatea 

termică este de 0,13 W/mK, ceea ce se traduce prin pierderea 

faţă de căldura de la suprafaţa stratului suport a 2-3ºC.

Căldura din pardoseală ar trebui să fie repartizată uniform pe 

întreaga suprafaţă a pardoselei. 

Pornirea sistemului de încălzire se face cu cel puţin două 

săptămâni înainte de instalarea parchetului.

Ajustaţi temperatura gradual, astfel încât sistemul să atingă un 

nivel de 2/3 din puterea maximă înainte de instalare. Acest lucru 

trebuie făcut, indiferent de perioada din an. Asiguraţi-vă că 

încăperile sunt bine ventilate. Sistemul de încălzire prin 

pardoseală trebuie să fie setat la o temperatură mai scăzută (în 

jur de 18°C) cu una - două zile înainte de montajul parchetului şi 

ajustat apoi gradual la temperatura normală pe durata a una - 

două săptămâni după instalare. În cazul încălzirii prin 

pardoseală temperatura la nivelul parchetului nu trebuie să 

depăşească 27°C.

Variaţia maximă de temperatură de la o zi la alta la suprafaţa 

podelei nu ar trebui să depăşească 5°C. Luaţi în considerare 

acest lucru, mai ales în zonele acoperite cu covoare. Încălzirea 

în pardoseală cauzează uscarea pardoselii din lemn şi induce 

contracţia acestuia suplimentară. Umiditatea relativă a aerului 

din încăpere ar trebui să fie menţinută între 40 şi 60% pe 

parcursul tuturor anotimpurilor pentru a menţine parchetul în 

stare impecabilă. Când umiditatea relativă a aerului scade sub 

30%, aceasta poate provoca distanţarea lamelelor. Fagul, 

arţarul, paltinul şi jatobá reacţioneaza mai intens la variaţiile 

umidităţii relative a aerului decât alte specii de lemn, ceea ce 

face inoportună instalarea lor în cazul unui sistem de încălzire în 

pardoseală.

Înainte de montaj respectaţi protocolul de încălzire şi răcire a 

şapelor. 

Se recomandă montajul prin lipire cu adeziv silanic pentru a 

asigura un transfer termic optim şi o prindere flexibilă.

Garanţia oferită este valabilă numai cu conditia respectării instrucţiunilor de montaj şi întreţinere.



 Aclimatizarea

Înainte de montaj, parchetul necesită aclimatizarea timp de min. 

7 zile în spaţiul în care va fi instalat.

Aclimatizarea se va face aşezând unul lângă altul pachetele pe 

pardoseala camerei, nu suprapuse.

Înainte de montaj trebuie verificată planeitatea suprafeţei cu o 

riglă de 4m. Dacă pe lungimea acesteia apar abateri mai mari de 

5 mm, se recomandă aplicarea unei şape autonivelante. O altă 

posibilitate de reglare a planeităţii, dacă nivelul o permite, este 

utilizarea unei pardoseli flotante din structură de lemn şi plăci 

din material lemnos.

În cazul în care se impune turnarea unei şape autonivelante şi se 

doreşte montaj prin lipire cu adeziv, trebuie utilizată o şapă cu 
2rezistenţa la smulgere de min. 23N/cm .

Dacă planeitatea şapei este optimă, trebuie verificată 

umiditatea relativă şi gradul de friabilitate.

Umiditatea în şapă nu trebuie să depăşească nivelul de 2,5 %. În 

caz contrar, se amână montajul până la data la care nivelul scade 

sub această valoare sau se aplică o barieră de vapori, tip răşină 

epoxidică sau poliuretanică.

Daca se doreşte aplicarea pe o pardoseală mai veche tip parchet 

sau gresie, se impune verificarea şi stabilizarea acesteia cu 

dibluri şi suruburi, aplicarea unui placaj sau chituire. În timpul 

instalării şi după, umiditatea relativă (RH) a aerului din încăpere 

trebuie să fie între 40 şi 60% şi  temperatura între 18 şi 24° C.

Montaj

Plăcile se recomandă a fi instalate pe direcţia sursei de lumină. 

În cazul în care lungimea încăperii pe direcţia de instalare 

depăşeşte 8 metri se recomandă întreruperea şi plasarea unui 

rost de dilataţie.

În cazul în care această distanţă nu este depaşită foarte mult, 

parchetul se poate instala în contextul în care plăcile vor fi 

orientate longitudinal pe respectiva latură a încăperii.

În cazul în care stratul suport  este din lemn, plăcile ar trebui să 

fie instalate perpendicular pe direcţia panourilor din care este 

confecţionat.

Deschideţi pachetele pe măsură ce lucrările avansează. 

Asiguraţi-vă că că plăcile sunt intacte înainte de a le instala. În 

cazul în care găsiţi o placă ce prezintă defecte nu o instalaţi. 

Puteţi să solicitati înlocuirea acesteia cu una nouă sau o puteţi 

folosi pe capătul unui rând. Distribuitorul nu este responsabil în 

cazul instalării plăcilor cu defecte.

Pierderile la montaj sunt între 3 şi 5% în funcţie de geometria 

încăperilor.

 Lemnul este un material viu şi fiecare placă este unică, cu 

nuanţele naturale şi variaţiile de structură, caracteristice 

diferitelor specii de lemn. Radiaţiile UV modifică culoarea 

lemnului de-a lungul timpului; speciile de lemn de culoare 

închisă se întunecă; speciile de culoare deschisă prezintă 

modificari mai puţin vizibile. Variaţiile de culoare din zonele 

acoperite de covoare şi mobilier se uniformizează în timp ca 

urmare a expunerii la lumina soarelui. Eventualele modificări de 

culoare se manifestă în principal în primul an după instalare.

Asemeni altor materiale naturale, parchetul din lemn se extinde 

şi se contractă, în funcţie de modificările ce intervin asupra 

umidităţii aerului. Pentru a preveni această expansiune, care 

apare, de obicei în timpul verii, puteţi lăsa un spaţiu de dilataţie 

de 7-10 milimetri. Distanţa faţă de perete sau alte pardoseli 

poate fi acoperită cu o plintă sau cu profile. Pentru a menţine 

această distanţă, pe durata instalării se folosesc pene.

Asiguraţi-vă că plintele şi profilele au adâncimea suficientă 

pentru a  acoperi contracţia plăcilor ce apare, de obicei, în lunile 

de iarnă când este folosit sistemul de încălzire. O distanţă 

similară ar trebui lăsată şi în zona ţevilor, pragurilor, tocurilor de 

uşi şi stâlpilor.

Poziţionarea unor piese grele de mobilier sau aparate 

electrocasnice mari pe o pardoseală din lemn flotantă poate 

cauza apariţia rosturilor între lamele, datorită restricţionării 

comportamentului natural al lemnului.

Montajul se face de la stânga la dreapta pornind de la perete, 

placa fiind orientată cu latura cu îmbinarea superioară spre 

aceasta. Distanţa de la plăci la perete se poate regla mai târziu, 

cu pene, după instalarea a trei sau patru rânduri. 

 Întotdeauna înlăturaţi sistemul de îmbinare al plăcii dinspre 

perete pentru a asigura un spaţiu de expansiune suficient. Luaţi 

în considerare acest lucru  în cazul tuturor zonelor de contact cu 

pereţii. Placa următoare se montează prin îmbinarea pe latura 

scurtă în unghi şi apoi coborârea spre suprafaţa suport . Se 

procedează în acest mod până la sfârşitul rândului. 

Puteţi fixa mai uşor plăcile la nivelul clickului prin balansarea lor 

uşoară sus-jos. Fiţi atenţi să nu deterioraţi la sfârşit capetele 

plăcilor. Aveţi grijă să nu îndoiţi plăcile cu forţă excesivă, 

deoarece aceasta determină microfracturi la nivelul suprafeţei 

lăcuite. Măsuraţi şi decupaţi ultima placă, ţinând cont şi de 

rostul de dilataţie şi apoi instalaţi-o. Dacă peretele de pornire nu 

este drept, acest lucru se poate regla prin decuparea 

corespunzătoare la nivelul primului rând. Instalaţi plăcile din 

nou de la stânga la dreapta, ţinând cont de spaţiul de dilataţie.

Puteţi obţine lungimea corectă întorcând placa 180 de grade pe 

spate şi marcând corect  locul tăierii. Începeţi rândul următor cu 

bucata rămasă de pe capătul rândului anterior. 

DISPOZIŢII GENERALE

Distanţa între îmbinări la nivelul plăcilor adiacente trebuie să fie 

la mai puţin de 30 cm. 

Procedaţi asemănător cu fiecare rând. La nivelul ultimului rând 

masuraţi corect şi decupaţi plăcile, ţinând cont şi de rostul de 

dilataţie. 

Scoateţi penele după instalarea ultimului rând şi stergeţi 

eventualele pete de adeziv cu o cârpă umedă. Instalaţi plintele şi 

pragurile. Nu instalaţi plinta prea strâns lipită de parchet şi nu 

prindeţi pragurile prin parchet. Acest lucru va restricţiona libera 

mişcare a lemnului. Dacă este necesar, finisaţi eventualele fisuri 

cu chit potrivit pentru tipul de lemn în cauză.

Protejaţi parchetul finisat cu bucăţi de carton în cazul în care 

lucrările continuă la faţa locului. Nu folosiţi folie de plastic. 

Aceasta poate cauza condens şi poate afecta calitatea finală a 

lucrării.

Curăţare şi întreţinere

Plăcile sunt livrate din fabrică finisate, fie cu lac tratat UV, fie cu 

uleiuri naturale pe bază de apă. Plăcile nu conţin formaldehidă 

sau alte substanţe nocive. 

Urmaţi cu atenţie aceste instrucţiuni pentru a conferi pardoselii 

dumneavoastră din lemn un aspect frumos pentru o lungă 

perioadă de timp. 

Opriţi praful şi murdăria pe cât posibil la nivelul uşii de la intrare. 

Amplasaţi covoraşe pentru şters atât înainte cât şi după uşă. 

Atenţie şi la locul unde se păstrează pantofii.

Bucăţi de pâslă ataşată, sub picioarele mobilierului vă ajută la 

protejarea parchetului dvs.ferindu-l de zgârieturi. 

Evitaţi să mergeţi cu pantofi cu toc cui pe pardoselile din lemn.

Nu utilizaţi cantităţi mari de apă la curăţarea parchetului.

În cazul în care scăpaţi apă pe parchet, ştergeţi rapid zona 

respectivă cu o cârpă.

Eliminaţi eventualele pete atunci când sunt în stare proaspătă, 

fie cu apă şi/sau cu o cârpă uscată.

Pentru o întreţinere de zi cu zi, este suficient să aspiraţi 

parchetul şi să îl curăţaţi cu un mop uşor umezit. Astfel 

suprafaţa se va usca imediat, fără să apară pete lăsate de 

picăturile de apă.

Zonele murdare ar trebui să fie şterse cu o cârpă îmbibată într-o 

soluţie de curăţare uşoară (PH 6-8), şi, ulterior, uscate. 

Întotdeauna evitaţi utilizarea de cantităţi mari de apă atunci 

când curăţati suprafeţe din lemn.

Folosiţi produse de curăţat lemn profesionale, mai ales în cazul 

pardoselilor din lemn uleiate. Ex: Bona, Osmo etc.

Încălzirea în pardoseală 

Parchetul fabricat de Karelia Upofloor poate fi instalat pe 

sistemele de încălzire prin pardoseală. Conductivitatea 

termică este de 0,13 W/mK, ceea ce se traduce prin pierderea 

faţă de căldura de la suprafaţa stratului suport a 2-3ºC.

Căldura din pardoseală ar trebui să fie repartizată uniform pe 

întreaga suprafaţă a pardoselei. 

Pornirea sistemului de încălzire se face cu cel puţin două 

săptămâni înainte de instalarea parchetului.

Ajustaţi temperatura gradual, astfel încât sistemul să atingă un 

nivel de 2/3 din puterea maximă înainte de instalare. Acest lucru 

trebuie făcut, indiferent de perioada din an. Asiguraţi-vă că 

încăperile sunt bine ventilate. Sistemul de încălzire prin 

pardoseală trebuie să fie setat la o temperatură mai scăzută (în 

jur de 18°C) cu una - două zile înainte de montajul parchetului şi 

ajustat apoi gradual la temperatura normală pe durata a una - 

două săptămâni după instalare. În cazul încălzirii prin 

pardoseală temperatura la nivelul parchetului nu trebuie să 

depăşească 27°C.

Variaţia maximă de temperatură de la o zi la alta la suprafaţa 

podelei nu ar trebui să depăşească 5°C. Luaţi în considerare 

acest lucru, mai ales în zonele acoperite cu covoare. Încălzirea 

în pardoseală cauzează uscarea pardoselii din lemn şi induce 

contracţia acestuia suplimentară. Umiditatea relativă a aerului 

din încăpere ar trebui să fie menţinută între 40 şi 60% pe 

parcursul tuturor anotimpurilor pentru a menţine parchetul în 

stare impecabilă. Când umiditatea relativă a aerului scade sub 

30%, aceasta poate provoca distanţarea lamelelor. Fagul, 

arţarul, paltinul şi jatobá reacţioneaza mai intens la variaţiile 

umidităţii relative a aerului decât alte specii de lemn, ceea ce 

face inoportună instalarea lor în cazul unui sistem de încălzire în 

pardoseală.

Înainte de montaj respectaţi protocolul de încălzire şi răcire a 

şapelor. 

Se recomandă montajul prin lipire cu adeziv silanic pentru a 

asigura un transfer termic optim şi o prindere flexibilă.

Garanţia oferită este valabilă numai cu conditia respectării instrucţiunilor de montaj şi întreţinere.
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