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MASIVEN DABOV
PARKET

kl a s a

M AS IVEN BUKOV
PARKET

I - ekstra, II - natur, III - rуstik

d e be l ina
d ol `ina

250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 mm

[i r i n a

30 / 40 / 42 / 50 / 60 / 70 mm

Visoko kvaliteten bukov parket
dol`ina
250 / 300 / 350 mm

v l a `nos t
[irina
40 / 50 mm

debelina
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видови / класи

БУКА
Екстра

ДАБ
Екстра

БУКА
2 класа

ДАБ
2 Класа

БУКА
Рустик Р

дебелини 15 - 22 мм

Јасен

должини 250 - 700 мм

ширина 40 - 70 мм
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MASIVEN DABOV
PARKET

MASIVEN BUKOV
AR PARKET
ET

Масивниот паркет е изработен од едно парче дрво што овозможува да биде струган и
лакиран повеќе пати. Може да се реди на повеќе начини во зависнот од неговата димензија
како и да се аплицираат најразлични бои и завршни обработки. Зрачи со долгогодишна
сигурност и гордост, давајки природна топлина на интериерот како и естетско доживување.
Достапен е во повеке класи и димензии.
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ТРОСЛОЕН
ПАРКЕТ
Logistics:

технички информации

number of boards in pack:
Dimensions boards:
Width [mm]:
207

7 items
number of m2 in pack:
3,18

100% wood
suitable for under-floor heating
stable construction

Length [mm]:
2200

27,00
Thikness[mm]:

1
2
3
F

pack weight [kg]:

14
Технички добро изградениот систем на
трослоен паркет овозможува да уживаме
и на ова поднебје во убавините на
несекојдневните за нас и овие простори,
типови на дрво како што се :

-

iroko
jatoba
panga panga
mokka
oak hunny
merbau

Трослојниот паркет е дрвена подлога изработена од механичко слепени
три слоја на дрво со дебелина од 14 - 16 мм. Трослојните паркети се иновација
во сверата на подни облоги и гарантира издржливост при било каква употреба.
Најгорниот слој е изработен од високо квалитетно масивно дрво и завршно е
лакиран или улјен. Вториот и третиот слој се изработуваат од иглолисно дрво
при што секој слој се прислепува напречно.Трослојниот паркет може да се струга
повеќепати, а системот Клик овозможува брза монтажа.

Number m2 in palette:
127,20
Warranty:
25 years
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ТРОСЛОЕН
ПАРКЕТ
ВИДОВИ ТРОСЛОЕН ПАРКЕТ

1 - STRIP
finished
all oiled
natural oil
UV hardened oil

3 - STRIP

2 - STRIP

all lacquered
high gloss lacquer
semi gloss lacquer
matt lacquer
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ТРОСЛОЕН
ПАРКЕТ

100% wood
suitable for under-floor heating
stable construction

www.kingtrade.mk

G A L E R I JA
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creative / exotics / roshade / natur /

kingtrade@t-home.mk

ДОДАТОЦИ
Lajsni

mosaic design / stair profiles /

Mouldings

American cherry

Zebrano
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Wooden Skirting Boards color all

КЛАСИЧНИ БУКА, ДАБ И ЈАСЕН ЛАЈСНА

должина 2200mm

должина 2200mm

должина 2200mm

должина 2200mm

ширина 16mm

ширина 20mm

ширина 16mm

ширина 16mm

висина 70mm

висина 40mm

висина 60mm

висина 90mm
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Упатсво за употреба и одржување
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- Дрвот е природен жив материјал кое што секогаш се
прилагодува на условите кој што владеат во просторот.
- Наглите и големи промени на температурата
и релативната влажност на воздухот во една просторија
доведуваат до кривење или собирање на паркетот,
без разлика на тоа што поставениот паркет е доведен до
сувост според пропишаните стандарди.
- Во текот на зимскиот период во сезона на греење потребно
е да се контролира релативната влажност на просторот и
таа треба да биде помеѓу 45 - 60 % .
- Потребно е да се спречи директна изложеност на паркетот
на сончева светлост.
- Немојте да ги изложувате лакираните подови директно
на влага.

ОДРЖУВАЊЕ
Лакот се одржува со тоа што се мие со силно исцедена од вода груба конопна ткаенина.
- За да го одржувате сјајот на паркетот, минувајте го периодично со средство за дрво.

Многу е битно да се врши правилно проветрување особено во зимскиот период.
Во текот на грејната сезона треба да се избегнува проветрување со отварање на прозорите на кип.
Најдобра варијанта за брзо проветрување и промена на воздухот со истовремено отварање на сите
прозори во станот со траење околи 3 – 4 минути, што е доволно да влезе свеж воздух, а притоа да не
дојде до разладување на ѕидовите во станот. Овој начин на проветрување треба да се повторува 3-5 пати
дневно. Во 54 % од случаевите на неквалитетен воздух во внатрешните простории, причината е недоволното
проветрување. Во секое домакинство настанува водена пареа од извршување на секојдневните обврски
(готвење, туширање, перење итн) дали од сушење на градежната конструкција, дали од самото дишење
– едно четири члено семејство дневно произведува во својот животен простор просечно по 10 литри вода
во облик на водена пареа. Недоволното проветрување во просториите има многу негативни последици,
се појавува преголема влага во просторијата која има штетно влијание врз здравјето на лугето во
просторијата, а посебно штетно влагата делува на дрвото и дрвените подно облоги во просторијата.

- Кога лакот ќе покаже знаци на стареење (го загуби сјајот или полошо да почне да пропушта вода),
треба да го обновите: шлајфувајте со фина шмиргла и нанесете нов слој лак.
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Почитувани,

ul. Rade Koncar b.b.
2300 - Kocani - Macedonia

Дозволете ни да се представиме како една од
водечките компании во Македонија за изведување на
внатррешен ентериер посебно работи од областа на
подни облоги – паркетни работи.
Наша основна дејност е производство на масивен
паркет, увоз-извоз, големопродажба и монтажа на подни
облоги- паркетни работи.
Повеќе од 25 години наша цел е да ги задоволиме
потребите на современи решенија во областа на
поставување на подни облоги.
Имаме професионален кадар кој професионално ќе
одговори на Вашите барања.
Dozvolete ni kako edna od vode~kite kompanii vo
Makedonija za izveduvawe na vnatre{en interier posebno,
raboti od oblasta na parketot i parketni uslugi da Vi
ponudime :
- masiven parket
- trosloen parket
- laminati
- dodatoci
Blagodarime na izdvoenoto vreme za razgleduvawe na
na{ata ponuda .
Se nadevame na uspe{na delovna sorabotka .

http://www.facebook.com\kingtradeko
http://www.facebook.com\kingtradeko

www.kingtrade.mk
моб. 071 309 823 / 070 213 232 / 071 213 232

