


 które mają 

       duszę i charakter
Podłogi,

   „... dekorują, 

wzbudzają 
            emocje, 

          imponują...”



DiValore Unique Intarsi

 Stworzone z kombinacji drewna, 
terakoty, kamienia, marmuru, 

stiuku, żywicy, stali oraz szkła.

Od zawsze ludzie czuli potrzebę wyrażania siebie za pomocą symboli. 

Od prehistorycznych rysunków w jaskiniach, przez najbardziej wyra-

finowane techniki renesansu aż po esencjalizm dzisiejszych czasów, 

dekoracje zawsze miały za zadanie ukazanie własnego stylu. Idąc tym 

tropem, Salis oferuje rozwiązania dopasowane do wszelkich możliwych 

wymogów. Klasyczne oraz współczesne projekty pasów i ornamentów, 

rozet oraz mozaik, wykonane są zgodnie z tradycją, przy pomocy 

najbardziej zaawansowanych technologii.



W Perugii jesteśmy dumni z na-

szych zawodowych pasji od po-

nad pięćdziesięciu lat. Zmieniło 

się wiele, to jacy jesteśmy i jak 

dziś pracujemy, jednak nic nie 

zmieniło naszego zamiłowania do 

rzemiosła, gdyż to właśnie stano-

wi dla nas największą satysfakcję. 

Nawet teraz kiedy staliśmy się 

liderem w sektorze podłóg drew-

nianych, nieustająco pragniemy 

poszerzać naszą wiedzę, co jest 

jedną z naszych najmocniejszych 

stron. Najbardziej zaawansowane  

i wydajne  technologie przemysło-

we uzupełniają umiejętności rze-

mieślników, przekazywane przez 

naszych przodków. Skrupulatnie 

selekcjonujemy i dobieramy su-

rowce, godząc wysoki poziom ja-

kości ze świadomością koniecz-

ności ochrony środowiska natu-

ralnego. Współpracujemy wyłącz-

nie z najlepszymi dostawcami, 

którzy wywiązują się z programów 

zalesienia, tak aby nie zniszczyć 

istniejących ekosystemów. 

Naszym celem  jest pielęgnowanie 

naszych zawodowych pasji oraz 

nieustanne podnoszenie poziomu 

naszej jakości.

Mówienie o drewnie to mówienie o życiu.  

Od dawien dawna był to materiał o niezwy-

kłej wartości dla przetrwania ludzkości. 

Jego ciepło oraz dźwiękochłonność w połą-

czeniu ze świetną elastycznością i wytrzy-

małością, uczyniły go materiałem budowla-

nym wybieranym przez wieki. Dzisiaj, jaki           

i w przeszłości doceniamy jego ciepło i wy-

korzystujemy wszędzie, gdzie chcemy uzys-

kać przyjemną atmosferę przy pomocy sto-

nowanych i odprężających barw. Oczywiście 

drewno jest także doskonałym materiałem 

do zastosowań na zewnątrz. Znosi duże 

zmiany temperatury i trudne warunki 

klimatyczne.



Rovere Anticato Bianco Spazzolato

Teak Naturale

Rovere Anticato Spazzolato Medio

Rovere Anticato Spazzolato Chiaro

Noce Naturale

Rovere Anticato Chiaro

Rovere Anticato Medio

Rovere Naturale Spazzolato

Rovere Anticato Scuro

Rovere Naturale

Rovere Anticato Spazzolato Scuro

Drewniane podłogi z serii Priviliege nie podlegają nowo-

czesnym standardom, lecz ręcznemu, kunsztownemu 

wykonaniu. W wyniku tego, wykończone podłogi mogą 

wykazywać mniej lub bardziej widoczne ślady narzędzi po 

wygładzaniu, rzeźbieniu i piłowaniu, uwydatnione usło-

jenie, szpachlowane sęki we wszystkich rozmiarach oraz 

małe dziurki. Podłogi te mogą występować w różnorod-

nych barwach, uzyskanych w procesie ręcznego lakie-

rowania.

DiValore AQUA
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Produkty Exoline zdecydowanie 

pozostają w kręgu niepowtarzal-

nej kolorystyki i estetyki podłóg 

wykonanych z drewna. Orygi-

nalność "egzotyków" to przede 

wszystkim ich kolorystyka, całko-

wicie odmienna od tej, która da- 

ją gatunki krajowe. Dzięki bogatej 

palecie barw, począwszy od róż-

nych odcieni brązu, czerwieni, 

pomarańczy, żółci, a także zie-

leni, purpury i czerni, powstają 

ogromne możliwości aranżacji 

przestrzeni wnętrza. Dodatkowo, 

nietypowe rozmiary elementów, 

najczęściej w postaci deski, 

pozwalają wykreować wnętrze 

bardziej przestronne i przejrzyste. 

Ipe

Teak

Wenge

Afromosia

Iroko



Niepodważalnym atutem niektórych gatunków egzotycznych są ich właściwości 

fizyczne i mechaniczne, które rzutują na walory użytkowe tego rodzaju nawierzchni. 

Drewno niektórych gatunków jest bardziej stabilne niż znanych z praktyki gatunków 

krajowych. Dzięki temu znajdują one równie zastosowanie w takich pomieszcze-

niach jak łazienki, ogrody zimowe, kuchnie, czy tarasy zewnętrzne. 

Doussie

Merabu

Tauari

Grapia

Jatoba Sapelly



Ciągłe badania, 
kreatywność, tradycja, 
troska o detale 
– to cztery proste zasady, które pozwalają 

firmie utrzymać czołowe miejsce w handlu 

prestiżowymi podłogami.



Misją firmy jest połączenie pracy dekoratorów wnętrz z fantazją klien-

tów w taki sposób, aby stworzone podłogi nadawały pomieszczeniom 

ekskluzywną atmosferę i niezapomniany wygląd.

Przez lata, podłogi firmy IPF reprezentowały wysoką jakość, estetykę            

i elegancję. Od 1991 roku, wg surowych zasad podczas produkcji, 

tworzą podłogi wyróżniające się nie tylko solidnym, ręcznym wyko-

naniem, ale także wzornictwem i kolorystyką wzbudzającą emocje.



Ambasada Francji w Berlinie, 
wiele sklepów Louis Vuitton w Europie, 

muzea, hotele, prywatne rezydencje 
– podłogi Bimbo sprawdzą się wszędzie, gdzie wymagane jest coś ponad standard.
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od ściany 
do ściany

Deski podłogowe marki Bimbo to produkt skierowany do 

najbardziej wymagających klientów. Przy wymiarach nawet do 

12 metrów długości można uzyskać niezwykle interesujący 

efekt ułożenia podłogi „od ściany do ściany”. Deski lite i war-

stwowe, szerokość do 50 cm, szeroki wybór klas i gatunków 

drzew oraz sposobów wykończenia pozwala stworzyć 

niespotykany do tej pory rezultat.
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Różnorodność oferty jest głów-

nym atutem firmy Berti, tutaj na-

wet najbardziej nieprawdopodob-

ne pomysły spotkają się z profe-

sjonalnym podejściem w dążeniu 

do wytyczonych celów. Umiejęt-

ności rzemieślnicze w połączeniu 

z zastosowaniem najnowocześ-

niejszych technologii daje ogrom-

ne możliwości personalizacji 

podłóg. Istnieje wyjątkowa więź 

pomiędzy wykończeniem wnętrz   

i ich mieszkańcami. Więź, którą 

poprzez dopracowanie wszyst-

kich detali Berti potrafi stworzyć.
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