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Jesteśmy polskim producentem pod-
łóg drewnianych z ponad 50-cio let-
nimi tradycjami. Posiadamy własny 
zakład stolarski, ekipy monterskie 
oraz specjalistów będącym wspar-
ciem przy wyborze podłogi, która bę-
dzie służyć przez długie dziesięciolecia. 

Oferujemy szeroki zakres wzorów, ko-
lorów oraz rodzajów parkietów. Jeste-
śmy w stanie przygotować podłogę 
idealnie pod Państwa preferencje. Ofe-
rujemy również usługi pielęgnacji, re-
nowacji i naprawy podłóg drewnianych.

Główna 52,  
51-180 Psary  
(3km od Wrocławia)

Odwiedź nasz  
salon sprzedaży

tel. +71 728 12 17
mail: info@polskapodloga.pl
www.polskapodloga.pl

Zeskanuj i dojedź. 
(Google Maps)

http://www.polskapodloga.pl
















Wzornik
Drewno jest niezwykłym materiałem, który pozwala nam na zastosowanie go w wielu różnych ob-
szarach. Biorąc pod uwagę, że każdy z nas jest inny i każdemu podobają się inne rzeczy, chcemy 
zaoferować Państu możliwość doboru podłogi, która idealnie wpasuje się w Państwa oczekiwania. 
Jesteśmy w stanie stowrzyć przy pomocy Państwa wyobraźni wyjątkowe wnętrza.

W naszym wzorniku zebraliśmy możliwości wzorów, kolorów oraz sposobów ułożenia desek podło-
gowych. 

Rodzaje ułożenia parkietu

Wymiary desek
grubość deski grubość warstwy 

wierzchniej
szerokość długość

12,6 2 140 400-1900
14 4 140 600-2200
14 4 160 600-2200
14 4 180 600-2200
14 4 220 600-2200
14 4 240 600-2200
16 6 220 1000-2000
Jodełka francuska 13 4 120 600
Jodełka klasyczna 14 4 120 600

Wymiary podane w milimetrach.
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Salon sprzedaży
Zapraszamy Państwa do naszego salonu firmowego, gdzie będziemy mogli Państwu opowiedzieć 
więcej o naszych podłogach, pokazać próbniki oraz zaproponować bezpłatne wymiarowanie i wy-
cenę. Nasz salon mieści się w Psarach, w odległości 3 km od Wrocławia. Zachęcamy do wcześniej-
szego kontaktu telefonicznego, w celu umówienia wizyty.

Główna 52,  
51-180 Psary  
(3km od Wrocławia)
tel. 71 728 12 72
mail: info@polskapodloga.pl
www.polskapodloga.pl

Zeskanuj i dojedź. 
(Google Maps)

Podłogi od pokoleń, Podłogi od pokoleń, 
na pokolenia.na pokolenia.




