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Opis wybarwień – Abaro Old Collection 

 
Podłogi w czasie produkcji poddawane są różnym procesom takim jak wędzenie, opalanie, strukturyzowanie, heblowanie czy 
obróbka chemiczna. W zależności od sposobu wykończenia i stopnia zaawansowania modyfikacji, każda podłoga (partia) zmienia 
swoją barwę w odmienny, niepowtarzalny sposób. Ilość garbników zawartych w drewnie decyduje o tym w jakim tempie deska 
będzie się zmieniać i dostosowywać do docelowej barwy prezentowanej na naszych ekspozycjach. Wynikiem tego są nieznaczne 
różnice kolorystyczne między poszczególnymi partiami materiału, dotyczy to również ekspozytorów w punktach sprzedaży jak i 
zdjęć umieszczanych w materiałach reklamowych firmy. W zależności od wybranego modelu, może to trwać nawet do 6 
miesięcy od dnia zamontowania. 
 

Old Whiskey  
Podłoga poddana delikatnemu procesowi tzw. podwędzania. Powierzchnia polerowana specjalnym 
filcami a następnie zabezpieczana warstwą wosku twardego. Nowa podłoga, bezpośrednio po 
dostawie o intensywnej, nasyconej i wyrazistej barwie. Kolor po procesie dojrzewania może zjaśnieć o 
około 20%. Wybarwienie dostępne również w desce litej. 
 

Vasco  
Podłoga poddana procesowi tzw. podwędzania. Powierzchnia polerowana specjalnym filcami, 
wybarwiona jasnym olejem i zabezpieczona woskiem twardym olejnym. Nowa podłoga, bezpośrednio 
po dostawie o mocnej barwie, wyrazistej kolorystyce i nasyceniu. Kolor po procesie dojrzewania może 
zjaśnieć o około 10 – 15 %. Wybarwienie dostępne również w desce litej. 

 

Marco Polo  
Podłoga poddana obróbce termicznej w specjalnej komorze. Powierzchnia delikatnie 
strukturyzowana, polerowana specjalnymi filcami, wykończona olejo-woskiem i zabezpieczona 
woskiem twardym. Nowa podłoga, bezpośrednio po dostawie o mocnej, intensywnej barwie. Kolor po 
procesie dojrzewania zjaśnieje o ok. 10 – 15 %. Wybarwienie dostępne również w desce litej. 

 

Sherwood  
Podłoga poddana mocnemu procesowi podwędzania. Powierzchnia polerowana specjalnymi filcami, 
wykończona jasnym olejo-woskiem i zabezpieczona woskiem twardym. Nowa podłoga, bezpośrednio 
po dostawie o mocnej barwie, wyrazistej kolorystyce i mocnym nasyceniu. Kolor po procesie 
dojrzewania może zjaśnieć nawet o 30%. Wybarwienie dostępne również w desce litej. 
 

Windsor  
Podłoga poddana intensywnemu procesowi podwędzania. Po czym powierzchnia polerowana 
specjalnymi filcami, wykończona ciemnym olejem a następnie zabezpieczona woskiem twardym. 
Nowa podłoga, bezpośrednio po dostawie o mocnej barwie, wyrazistej kolorystyce i intensywnym 
nasyceniu. Kolor po procesie dojrzewania może zjaśnieć nawet o 30%. Kolor dostępny w desce litej. 
 

Carmel  
Podłoga poddana procesowi ługowania specjalnym środkiem a następnie zmywana roztworem na 
bazie wody. Po czym powierzchnia polerowana specjalnymi filcami, wykończona preparatem 
gruntującym i zabezpieczona woskiem twardym olejnym. Nowa podłoga, bezpośrednio po dostawie o 
delikatnej barwie i kolorystyce. Kolor po procesie dojrzewania nabierze bardziej miodowej barwy. 
Kolor niedostępny w desce litej. 

 

Gothic  
Podłoga poddana procesowi przypalania a następnie trawienia specjalnym roztworem. Powierzchnia 
polerowana szczotkami z miękkim włosiem a następnie wykończona preparatem rozjaśniającym i 
zabezpieczona woskiem twardym. Nowa podłoga, bezpośrednio po dostawie o mocnej barwie i 
wyrazistej kolorystyce. Kolor po procesie dojrzewania nie powinien ulec znaczącej zmianie. Kolor 
niedostępny w desce litej. 
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Colonial White  
Podłoga poddana procesowi wytrawiania specjalnym roztworem. Po czym powierzchnia 
strukturyzowana głowicą z nożami, wykończona jasnym olejo-woskiem i zabezpieczona woskiem 
twardym. Fazy wykańczane ręcznie. Nowa podłoga, bezpośrednio po dostawie o mocnej barwie, 
wyrazistej kolorystyce i intensywnym nasyceniu. Kolor po procesie dojrzewania może zjaśnieć nawet o 
30%. Wybarwienie dostępne również w desce litej. 

 

Castle Grey  
Podłoga poddana procesowi ługowania specjalnym roztworem. Po czym powierzchnia 
strukturyzowana  głowicą z nożami, wykończona jasnym olejo-woskiem i zabezpieczona woskiem 
twardym. Fazy wykańczane ręcznie. Nowa podłoga, bezpośrednio po dostawie o mocnej barwie, 
wyrazistej kolorystyce i mocnym nasyceniu. Kolor po procesie dojrzewania może zjaśnieć o 20%. Kolor 
niedostępny w desce litej. 

 

Antique White  
Podłoga poddana procesowi palenia i ługowania specjalnym roztworem. Powierzchnia polerowana 
szczotkami z twardym włosiem po czym wykańczana jasnym olejo woskiem i zabezpieczona woskiem 
twardym olejnym. Nowa podłoga, bezpośrednio po dostawie o intensywnej i wyrazistej barwie. Kolor 
po procesie dojrzewania może nieznacznie zjaśnieć do ok 15%, niedostępny w desce litej. 
 

Colonial Black   
Podłoga poddana procesowi postarzenia poprzez obróbkę mechaniczną. Powierzchnia 
strukturyzowana specjalną głowicą, wykończona ciemnym olejo-woskiem i zabezpieczona woskiem 
twardym. Nowa podłoga, bezpośrednio po dostawie o intensywnej i wyrazistej barwie, mocno 
kontrastowa. Kolor po procesie dojrzewania może nieznacznie ściemnieć. Wybarwienie dostępne 
również w desce litej. 

 

Siena  
Podłoga poddana procesowi palenia i ługowania specjalnymi środkami. Po czym powierzchnia 
polerowana szczotkami z twardym włosiem, wykończona preparatem gruntującym i zabezpieczona 
woskiem twardym. Nowa podłoga, bezpośrednio po dostawie o mocnej barwie, wyrazistej kolorystyce 
i mocnym nasyceniu. Kolor po procesie dojrzewania delikatnie pożółknie i się ,,wyrówna,, niedostępny 
w desce litej. 

 

Country Grey  
Podłoga poddana procesowi przypalania oraz tzw. podwędzania a następnie wytrawiana specjalnym 
roztworem. Powierzchnia strukturyzowana głowicą z nożami, wykończona jasnym olejo-woskiem i 
zabezpieczona woskiem twardym olejnym. Fazy modyfikowane ręcznie. Nowa podłoga, bezpośrednio 
po dostawie o mocnej barwie, wyrazistej kolorystyce i mocnym nasyceniu. Kolor po procesie 
dojrzewania może zjaśnieć o 5 - 10%. Kolor niedostępny w desce litej. 

 

Country  
Podłoga poddana procesowi wytrawiania specjalnym środkiem oraz delikatnemu procesowi tzw. 
podwędzania. Powierzchnia polerowana głowicami z filcem, wybarwiona jasnym olejem i 
zabezpieczona woskiem twardym olejnym. Nowa podłoga, bezpośrednio po dostawie o mocnej 
barwie, wyrazistej kolorystyce i nasyceniu. Kolor po procesie dojrzewania może zjaśnieć o około 15 %. 
Wybarwienie dostępne również w desce litej. 

 

Dilema 
Podłoga poddana procesowi wytrawiania specjalnym preparatem. Powierzchnia polerowana 
specjalną głowicą z twardym włosiem, wybarwiona jasnym olejem i woskami twardymi. Nowa 
podłoga, bezpośrednio po dostawie wyrazistej,  kontrastowej barwie. Kolor po procesie dojrzewania 
„wyrówna się”. Wybarwienie dostępne również w desce litej. 

 

Country Grau 
Podłoga poddana procesowi palenia i ługowania specjalnym roztworem. Powierzchnia polerowana 
szczotkami z twardym włosiem po czym wykańczana szarym olejowoskiem i zabezpieczona woskiem 
twardym olejnym. Nowa podłoga, bezpośrednio po dostawie o intensywnej i wyrazistej barwie. Kolor 
po procesie dojrzewania może nieznacznie zjaśnieć do ok 15%, niedostępny w desce litej. 
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Country White 
Podłoga poddana procesowi palenia i ługowania specjalnym roztworem. Powierzchnia polerowana 
szczotkami z twardym włosiem po czym wykańczana jasnym olejo woskiem i zabezpieczona woskiem 
twardym olejnym. Nowa podłoga, bezpośrednio po dostawie o intensywnej i wyrazistej barwie. Kolor 
po procesie dojrzewania może nieznacznie zjaśnieć do ok 15%, niedostępny w desce litej. 

 

Country Black 
Podłoga poddana procesowi palenia i ługowania specjalnym roztworem. Powierzchnia polerowana 
szczotkami z twardym włosiem po czym wykańczana bezbarwnym olejo woskiem i zabezpieczona 
woskiem twardym olejnym. Nowa podłoga, bezpośrednio po dostawie o intensywnej i wyrazistej 
barwie. Kolor po procesie dojrzewania może nieznacznie zjaśnieć do ok 15%, niedostępny w desce  
litej. 

 

Country Brown 
Podłoga poddana procesowi palenia i ługowania specjalnym roztworem. Powierzchnia polerowana 
szczotkami z twardym włosiem po czym wykańczana brązowym olejo woskiem i zabezpieczona 
woskiem twardym olejnym. Nowa podłoga, bezpośrednio po dostawie o intensywnej i wyrazistej 
barwie. Kolor po procesie dojrzewania może nieznacznie zjaśnieć do ok 15%, niedostępny w desce  
litej. 
 

Country Red 
Podłoga poddana procesowi palenia i ługowania specjalnym roztworem. Powierzchnia polerowana 
szczotkami z twardym włosiem po czym wykańczana czerwonym olejo woskiem i zabezpieczona 
woskiem twardym olejnym. Nowa podłoga, bezpośrednio po dostawie o intensywnej i wyrazistej 
barwie. Kolor po procesie dojrzewania może nieznacznie zjaśnieć do ok 15%, niedostępny w desce  
litej. 
 

Country Natural 
Podłoga poddana procesowi wytrawiania i ługowania specjalnym roztworem. Powierzchnia 
polerowana szczotkami z twardym włosiem po czym wykańczana bezbarwnym olejo woskiem i 
zabezpieczona woskiem twardym olejnym. Nowa podłoga, bezpośrednio po dostawie o intensywnej i 
wyrazistej barwie. Kolor po procesie dojrzewania może nieznacznie zjaśnieć do ok 15%, niedostępny w 
desce litej. 

 

Castel Natural 
Podłoga poddana procesowi trawienia specjalnym roztworem oraz postarzenia poprzez obróbkę 
mechaniczną Powierzchnia strukturyzowana specjalną głowicą, wykończona bezbarwnym olejo-
woskiem i zabezpieczona woskiem twardym. Nowa podłoga, bezpośrednio po dostawie o mocnej 
barwie, wyrazistej kolorystyce i mocnym nasyceniu. Kolor po procesie dojrzewania może zjaśnieć o 
30%. Kolor niedostępny w desce litej. 

 

Country White 
Podłoga poddana procesowi przypalania oraz tzw. podwędzania a następnie wytrawiana specjalnym 
roztworem. Powierzchnia strukturyzowana głowicą z nożami, wykończona jasnym olejo-woskiem i 
zabezpieczona woskiem twardym olejnym. Fazy modyfikowane ręcznie. Nowa podłoga, bezpośrednio 
po dostawie o mocnej barwie, wyrazistej kolorystyce i mocnym nasyceniu. Kolor po procesie 
dojrzewania może delikatnie pożółknąć. Kolor niedostępny w desce litej. 
 

Monaco 
Podłoga poddana procesowi podwędzania. Powierzchnia polerowana głowicą z miękkim włosiem, 
wykończona jasnym olejo-woskiem i zabezpieczona woskiem twardym olejnym. Dodatkowo 
powierzchnia poddana procesowi strukturyzowania specjalnym przyrządem. Nowa podłoga, 
bezpośrednio po dostawie o mocnej barwie, wyrazistej kolorystyce i mocnym nasyceniu. Kolor po 
procesie dojrzewania może delikatnie pożółknąć. Kolor dostępny w desce litej. 
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Bohema 
Podłoga poddana procesowi trawienia specjalnym roztworem. Powierzchnia polerowana głowicą z 
miękkim włosiem, wykończona brązowym olejo-woskiem i zabezpieczona woskiem twardym olejnym. 
Nowa podłoga, bezpośrednio po dostawie o mocnej barwie, wyrazistej kolorystyce i mocnym 
nasyceniu. Kolor po procesie dojrzewania może zjaśnieć 30%. Kolor dostępny w desce litej. 
 

Castle White 
Podłoga poddana procesowi trawienia specjalnym roztworem oraz postarzenia poprzez obróbkę 
mechaniczną. Powierzchnia strukturyzowana specjalną głowicą, wykończona jasnym olejo-woskiem i 
zabezpieczona woskiem twardym olejnym. Nowa podłoga, bezpośrednio po dostawie o mocnej 
barwie, wyrazistej kolorystyce i mocnym nasyceniu. Kolor po procesie dojrzewania może delikatnie 
zjaśnieć 5 – 10 %. Kolor niedostępny w desce litej. 
 
 

Podłogi: Castel Grey, Colonial Black, Colonial White, Country Grey, Castel Natural, CastelWhite, dostępne również bez 
struktury uzyskiwanej przez użyciu specjalnej głowicy. Istnieje możliwość zamówienia desek szpachlowanych w kolorze 

podłogi, w tym wypadku szpachla nanoszona jest ręcznie i możliwe jest jej delikatne zapadanie. 
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