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A

baro od ponad 25 lat produkuje i przetwarza drewno z którego powstają najwyższej jakości podłogi drewniane.
Nasza oferta w głównej mierze składa się z drewna pozyskiwanego z europejskich gatunków jakimi są dąb i jesion.
Oferujemy szeroką gamę klas i rozmiarów, a naszą specjalizacją jest produkcja desek warstwowych na podkładzie
sklejkowym oraz iglastym. W ofercie posiadamy produkty niewykończone jak i wykończone wysokiej jakości olejo-woskami oraz lakierami występujące pod marką Abaro. Jesteśmy obecni na rynku od wielu lat i przez ten czas nieustannie
się rozwijamy i pozyskujemy nowe rynki zarówno w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej. Firma Abaro przywiązuję
duża wagę do tego aby produkty spełniały wysokie wymagania klientów a proces technologiczny był przyjazny dla
środowiska. Do naszej produkcji używamy materiałów odpowiednio wyselekcjonowanych i pozyskiwanych tylko z certyfikowanych źródeł.
Bazą dla naszych wszystkich produktów koloryzowanych są przyjazne dla zdrowia i otoczenia twarde woski olejne
pozyskiwane m.in. z lnu ostu czy słonecznika. Dzięki tym wyjątkowym składnikom woski wnikają w głąb deski zabezpieczając ją od wewnątrz, jednocześnie pozwalają drewnu oddychać zachowując przy tym jego naturalną strukturę i
barwę. Każda podłoga wykończona w ten sposób gwarantuje najwyższy komfort użytkowania oraz wysoką odporność
na uszkodzenia mechaniczne.
Wszystkie nasze powłoki są bezpieczne dla Ciebie i Twoich bliskich, spełniają normy EU, są dopuszczone do kontaktu z
żywnością i wolne od metali ciężkich i innych zanieczyszczeń. Zastosowane składniki są w pełni ekologiczne i nie zawierają szkodliwych alergenów. Są również odporne na działanie takich substancji jak kawa, wino, herbata, cola, soki, mleko
czy woda (zgodne z normą DIN 68861, 1A) oraz przyjazne dzieciom, spełniają wymagania bezpieczeństwa dla zabawek
(EN 71). Przekonaj się o tym sam...
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KOLEKCJA KLASYCZNA

Linia podłóg koloryzowanych Abaro to szeroka gama oryginalnych
i niepowtarzalnych wybarwień naniesionych na tradycyjne dębowe i
jesionowe drewno. Nasze produkty wspaniale komponują się zarówno z tradycyjnymi jak i nowoczesnymi wnętrzami. Kolekcja składa się
z podłóg wykończonych wysokiej jakości olejo-woskami, które są w
pełni ekologiczne oraz spełniają wszelkie dyrektywy jakościowe Unii
Europejskiej, a tym samym są bezpieczne dla Ciebie i Twoich bliskich.
Produkty Abaro tworzą nie tylko wyjątkowe wnętrza, ale także urzekają swoim szczególnym i niepowtarzalnym pięknem. Wybierz takie,
które Cię zainspirują i które idealnie pasować będą do Twojego domu...
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CORAL

CLASSIC

CAVA

ALASKA
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AMBER

ASTI

CAMPA

CINAMO

CORTINA

CUBA
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LATTE

LAVA

LIGHT GREY

NEVADA

PARMA

TABAC
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DIUNA

GIALLO

MARRON

NATURAL
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NEGRO

PERLA

SATIN GREY

TABA

TOFFIE
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KOLEKCJA OLD

Abaro Old Collection to coś więcej niż podłoga, to unikalny charakter, styl
i niepowtarzalne wzornictwo postarzanych ręcznie podłóg dębowych.
Nie boimy się wyzwań i odważnych projektów, stawiamy na nietuzinkowość i różnorodność form, wiemy że piękno wyrasta ponad przeciętność a natura wymyka się schematom. Nasze podłogi tworzone są z
pasji do drewna i jego naturalnego piękna, wyróżniają się najwyższą
jakością wykonania, bogatym wzornictwem oraz szerokim wachlarzem
barw i wymiarów. Wszystkie wzory z serii Old Collection charakteryzują się wyłącznie ręczną obróbką a unikalne, skomplikowane procesy
postarzania które wpływają na strukturę drewna i jego kolor dają nam
pewność, że każda podłoga będzie wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju.
Abaro Old Collection to podłogi z klasą , to perła sotlarskiego rzemiosła
która zrodziła się z naszego zaangażowania i wieloletniego doświadczenia
w produkcji podłóg drewnianych, to produkty, które sprawią że każde
wnętrze stanie się wyjątkowe…
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ANTIQUE WHITE

CARMEL

CASTLE GREY

COLONIAL BLACK
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COUNTRY GRAU

COUNTRY WHITE

COUNTRY BLACK

COUNTRY RED
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COUNTRY BROWN

COUNTRY NATURAL

CASTLE WHITE

MONACO

BOHEMA

CASTLE NATURAL
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COLONIAL WHITE

COUNTRY GREY

COUNTRY

DILEMA

Katalog Abaro 2020 / Kolekcja Old

abaro katalog 2017.indd 14

2017-08-11 18:17:47

GOTHIC

OLD WHISKEY

VASCO

WINDSOR

SIENA
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JODEŁKI

PERLA

Jodełka francuska

Wzór ten powstaje z elementów przyciętych na krótszych bokach pod kątem 45°
lub 60° , tworzą kształt przypominający grot
strzały. Po ułożeniu elementy układają się
w nieprzerwany wzór w kształcie zygzaka,
a między nimi powstaje idealnie prosta linia.
Wnętrza z podłogą z jodełki francuskiej mają
bardzo elegancki charakter, takie ułożenie
często stosuje się w odnawianych kamienicach jak i nowoczesnych, modernistycznych
apartamentowcach

CAVA

Jodełka tradycyjna

Elementy podłogi tworzą prostokątne klepki o tych samych wymiarach i prostopadłych
bokach. Są układane tak, że krótszy bok jednej nachodzi na dłuższy bok drugiej, w wyniku czego powstaje z nich nieprzerwany
wzór w kształcie zygzaka. Wzór ten możemy
układać pojedynczo lub podwójnie, w zależności od wystroju, aranżacji i geometrii wnętrza. Jodełka tradycyjna to jeden z najbardziej
klasycznych sposobów montażu podłóg
drewnianych. Bardzo często spotykamy go
w starych kamienicach czy dworkach.
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KASETONY PAŁACOWE

COUNTRY GRAU N°1

COUNTRY WHITE N°2

VASCO N°3

COUNTRY NATURAL N°4

COUNTRY BLACK N°5

OLD WHISKEY N°6
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DOSTĘPNE KONSTRUKCJE
Deska podłogowa 2-warstwowa jednolamelowa na podkładzie sklejkowym z warstwą wierzchnią dębową lub jesionową. Warstwa nośna
wykonana jest z wysokiej jakości sklejki liściastej. Dzięki swej budowie
elementy zapewniają wysoką stabilność wymiarową oraz rekomendowane są przy wodnym ogrzewaniu podłogowym. Deski warstwowe
występują w trzech grubościach, 12 i 15mm, gdzie warstwa użytkowa
to 4mm oraz 20mm, gdzie warstwa użytkowa to 6mm a nośna 14mm.
Oferujemy dwie klasy jakościowe, PRIME i RUSTIC.

Deska podłogowa 3-warstwowa jednolamelowa z warstwą wierzchnią dębową lub jesionową. Warstwa nośna produktów 3-warstwowych wykonana jest z wysokiej jakości podkładu iglastego, głównie
świerkowego z dodatkową warstwą przeciwprężną. Podobnie jak
produkty na podkładzie sklejkowym ta konstrukcja zapewnia wysoką
stabilność wymiarową i również rekomendowana jest przy wodnym
ogrzewaniu podłogowym. Deski 3-warstwowe występują w grubości
15mm, szerokościach od 180 do 250mm, mixie długościowym od 600
do 2200mm. Oferujemy dwie klasy jakościowe, PRIME i RUSTIC.

Deska podłogowa jednolamelowa lita, dębowa lub jesionowa, podobnie jak w przypadku produktów warstwowych deska lita występuję w dwóch klasach jakościowych PRIME i RUSTIC. Oferujemy ją w
grubości 16mm, gdzie warstwa użytkowa nad piórem wynosi ok. 8mm
oraz 20mm, gdzie warstwa użytkowa wynosi ok. 10mm, oferowane
szerokości to 120 i 140mm, natomiast mix długościowy wynosi od
600 do 2200mm.
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TECHNOLOGIA
Abaro kolekcja klasyczna-Bazą dla naszych wszystkich produktów koloryzowanych są przyjazne dla zdrowia i otoczenia twarde woski olejne pozyskiwane m.in. z lnu ostu czy słonecznika. Dzięki tym wyjątkowym składnikom woski
wnikają w głąb deski zabezpieczając ją od wewnątrz, jednocześnie pozwalają drewnu oddychać zachowując przy tym
jego naturalną strukturę i barwę. Każda podłoga wykończona w ten sposób gwarantuje najwyższy komfort użytkowania oraz wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.
W odróżnieniu od powszechnie stosowanych olei utwardzanych promieniami UV nasza technologia oparta jest na
procesie tzw. oksydacji, potocznie mówiąc na wysychaniu pomalowanych elementów na wolnym powietrzu i utwardzaniu się powłoki przy pomocy tlenu. Dzięki temu użytkownicy naszych podłóg, w przeciwieństwie do produktów UV,
mają możliwość przeprowadzania we własnym zakresie wszelkich gruntownych jak i punktowych napraw, konserwacji, niwelowania uszkodzeń mechanicznych, rys czy uzupełniania pigmentu na elementach, a wszystko to w bardzo
prosty, tani i szybki sposób.
Abaro Old Collection to seria ręcznie postarzanych podłóg dębowych wykończonych odpornymi i trwałymi na zużycie olejami z dodatkiem krzemu i wosków twardych. Stosowane przez nas powłoki są bezpieczne dla Ciebie i Twoich
bliskich, spełniają normy EU, są dopuszczone do kontaktu z żywnością i wolne od metali ciężkich i innych zanieczyszczeń. Zastosowane składniki są w pełni ekologiczne i nie zawierają szkodliwych alergenów. Są również odporne na
działanie takich substancji jak kawa, wino, herbata, cola, soki, mleko czy woda (zgodne z normą DIN 68861, 1A) oraz
przyjazne dzieciom, spełniają wymagania bezpieczeństwa dla zabawek (EN 71).
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.
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