


Najwyższej jakości podłogi firmy Grabo

Graboparkiet to podłogi o wysokim standardzie, 
wykonane w 100 % z drewna litego, dlatego też zachowują 
wszystkie swoje właściwości, między innymi takie jak: 
pozytywne jonizowanie powietrza, regulacja mikroklimatu 
wnętrza, brak elektryzowania się czy przyciągania kurzu  
i tym samym posiadają właściwości antyalergiczne.
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Podłoga drewniana to marzenie każdej osoby i każda z nich pragnie ją mieć 
nie tylko piękną, ale przede wszystkim praktyczną i użyteczną. Spełnienie tych 
oczekiwań daje produkt naszej firmy -–Graboparkiet.

Pod tą nazwą kryje się zarówno parkiet jak i deska oraz panel podłogowy. 

Wyroby wykonane z litego drewna, po ułożeniu, tworzą szlachetną podłogę o eleganckim wyglądzie. Produkt ten 
można kleić do podłoża lub układać na legary, a z racji zastosowania nowej techniki obróbczej, poddawać wielokrotnym 
renowacjom. Jest to duża zaleta wyrobu Graboparkiet, gdyż zapewnia długoletnie użytkowanie podłogi przy jednoczesnym 
zachowaniu jej piękna.

Wypracowana w naszych zakładach technologia suszenia drewna oraz technika obróbki produktu 
Graboparkiet łagodzi naturalną pracę drewna, na którą wpływ mają zmienna temperatura oraz wilgotność 
powietrza w pomieszczeniu. Produkty zachowują swoje wymiary, a ułożona podłoga nie uwidacznia 
szpar. Wykończenie podłogi to lakier lub naturalny olej.

raboparkiet



Graboparkiet dostępny jest w następujących gatunkach drewna: 

buk biały, buk parowany, dąb, jawor. Różnorodność oferty stwarza 

produktowi dużą szansę na zainteresowanie Klienta, który ma możliwość 

wyboru upodobanego koloru czy dopasowania do zakupionych wcześniej 

mebli. Podłogi wykonane z Graboparkietu, w zestawieniu z pozostałym 

wyposażeniem w meble i inne akcesoria, prezentują się znakomicie,              

doskonale podkreślając charakter wnętrz.
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  lasyfikacja GRABOPARKIET:

Klasa I Natur
Naturalny wygląd. Na powierzchni klepki nie 

dopuszcza się wad takich jak fałszywa twardziel 
(biel). 

Sęki dopuszcza się tylko zdrowe, wrośnięte 
o średnicy do 10 mm oraz pojedyncze czarne, 
igiełkowe.

Klasa II Rustikal  
Dopuszcza się fałszywą twardziel (biel) w ilości do 40%  

powierzchni klepki i sęki jak w klasie I Natur.

Klasa III Family
Dopuszcza się fałszywą twardziel (biel), przebarwienia 

i sęki niewypadające o średnicy większej niż 10 mm.
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Buk parowany Natur
jednolamelowy

Zakłady GRABO proponują swoim Klientom deskę bukową 
parowaną, która charakteryzuje się korzystnymi cechami użytkowymi. 
Podłoga, dzięki poddaniu materiału działaniu gorącej pary wodnej, staje 
się bardziej odporna na zmiany temperatury i wilgotności powietrza. 
Ponadto zapewnia zmianę koloru, który przybiera łososiową barwę.

grubość - 18 / 20 / 21 / 22 mm

115 / 125 mm
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Buk bialy Weiss
   jednolamelowy

Deska bukowa suszona „na biało” to podłoga, która jest ciągle 
w modzie. Do każdego wnętrza wprowadza ciepło i przytulność,  
oraz nieustannie świeży i naturalny wygląd.

grubość - 18 / 20 / 21 / 22 mm

115 / 125 mm
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Buk parowany Wenge
jednolamelowy

Deska bukowa firmy GRABO to trafny wybór. Jest ona piękna, 
trwała i zdrowa. Idealnie nadaje się nie tylko do budowania domowego 
klimatu, ale także doskonale komponuje się w obiektach użyteczności 
publicznej.

grubość - 18 / 20 / 21 / 22 mm

115 / 125 mm
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Buk parowany Rustic
wielolamelowy

„panel podlogowy sportowy”

Podłoga wykonana z paneli GRABO posiada szereg zalet, w tym 
między innymi taką, iż ze względu na stosowaną technikę obróbki, 
można ją poddawać wielokrotnym renowacjom.

grubość - 22 mm

130 mm
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Dwa krótkie lamele - typowe panele sportowe 
przeznaczone m.in. do obiektów sportowych i pomieszczeń 
użyteczności publicznej.



Deski debowe 
szczotkowane

Prezentujemy nową linię podłóg z litej deski dębowej, której powierzchnia 
jest szczotkowana. Technologia szczotkowania uwypukla naturalną strukturę 
drewna, która staje się widoczna i wyczuwalna w dotyku.

Dąb to trwałość, wieczność i siła. Podłogi z tego gatunku drewna 
charakteryzują się majestatycznym i ponadczasowym pięknem. Deska 
podłogowa dębowa to doskonały wybór mający na celu uzyskanie ekskluzywnej 
 i niepowtarzalnej podłogi.

WYMIARY:

długość     
szerokość
grubość

- 500-2100 mm
- 115 / 125 mm
- 18 / 20 / 21 / 22 mm

www.grabo.com.pl
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Deska tarasowa Termo
WYMIARY:

długość     
szerokość
grubość    

- 500-2100 mm
- 125 mm
- 25 mm

Podłogi GRABO są uszlachetniane lakierami lub olejami, 
dlatego też nie wymagają dodatkowych prac wykończeniowych po 
ułożeniu.

Poprzez wysoką jakość naszych podłóg budujemy zaufanie 
klientów. Nasz cel - zaufanie - budujemy od lat.
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Jeżeli zainteresowała Państwa proponowana 
przez nas bukowa deska podłogowa, bądź planujecie 
położyć w swoim domu jakąkolwiek inną podłogę 
drewnianą, z pewnością spodobają się Państwu nasze 
drewniane listwy przypodłogowe. Charakteryzują 
się one nie tylko najwyższą jakością, zapewniającą 
należytą trwałość i odporność na czynniki zewnętrzne,  
ale także rewelacyjnym wyglądem, który zawdzięczają 
najwyższej precyzji z jaką zostały wyprodukowane. 

WYMIARY :  Wzór LITA

długość     
szerokość
grubość

- 2100 mm
- 74 mm
- 20 mm

WYMIARY :  Wzór ŁĄCZONA NA MIKROWCZEPY

długość     
szerokość
grubość

- 2340 mm
- 74 mm
- 20 mm

Listwa
podlogowa



PARKIET

Gatunek drewna Buk biały, Buk parowany

Klasa I - Natur, II - Rustikal, III - Family

Grubość 22 mm

Szerokość 60  mm

Długość 300 / 350 / 400 mm

Wilgotność 8-10%

Faza na krawędzi brak

Struktura powierzchni gładka

Wykończenie powierzchni surowa

Parkiet bukowy 
Natur

WYMIARY:

długość     
szerokość
grubość

- 300 / 350 / 400 mm
- 60 mm
- 22 mmm

PODLOGA JEDNOLAMELOWA

Gatunek drewna Buk biały, Buk parowany, Dąb, Jawor

Klasa I - Natur, II - Rustikal, III - Family

Grubość 18 / 20 / 21 / 22 mm

Szerokość 115 / 125  mm

Długość min. 500 mm

Długość max. 2100 mm

Wilgotność 8-10%

Faza na krawędzi 0,5 mm / 1,5 mm / brak

Struktura powierzchni gładka, szczotkowana

Wykończenie powierzchni surowa, lakierowana, olejowana

PODLOGA WIELOLAMELOWA 
(panel podlogowy sportowy)

Gatunek drewna Buk biały, Buk parowany, Dąb

Klasa I - Natur, II - Rustikal, III - Family

Grubość 22 mm

Szerokość 130 mm - 2 krótkie lamele

Długość min. 500 mm

Długość max. 3500 mm

Wilgotność 8-10%

Szerokość lameli 65 mm

Klej klasy D-3, D-4

Faza na krawędzi 0,5 mm / 1,5 mm / brak

Struktura powierzchni gładka

Wykończenie powierzchni surowa, lakierowana, olejowana

pecyfikacja
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info@grabo.com.pl
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www.meble-grabo.pl

Zakład GRABO
36-207 Grabownica, Niebocko 110

centrala +48 13 439 50 97 
dział sprzedaży +48 13 439 58 71

faks  +48 13 439 50 96
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odłoga wyraża charakter pomieszczenia, toteż 
jej właściwy wybór jest tak ważny. Jest to element, 
od którego rozpoczyna się projektowanie wystroju 
wnętrza.

Zmień swój dom kładąc podłogi GRABO  
- to luksus, na który możesz sobie pozwolić.

www.grabo.com.pl

Biomasa jako paliwo stanowi trzecie 
co do wielkości na świecie naturalne źródło 
energii, natomiast w Polsce jest podstawowym 
źródłem energii odnawialnej.

GRABO oferuje biomasę w postaci 
brykietu drzewnego - kostka RUF.

Do produkcji brykietu nie dodajemy 
sztucznych ulepszaczy i jest wykonany 
tylko i wyłącznie z wyrobów powstających  
w procesie mechanicznej obróbki drewna.

Jest to paliwo bezpieczne dla 
środowiska naturalnego. Brykiet GRABO 
spełnia normy przewidziane dla tego produktu,  
a potwierdzeniem tego jest świadectwo 
otrzymane przez Instytut Technologii Drewna 

z Poznania.

Brykiet drzewny




