CATALOG DE PARDOSELI
parchet cu energie benefică
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Despre noi
Din pasiune pentru lemn
Originar din Danemarca, grupul DLH este unul dintre
cei mai mari furnizori de lemn și produse lemnoase din
lume. De peste o sută de ani suntem un brand care se
distinge la nivel global prin materialele distribuite, prin
profesionalism, energia de care dăm dovadă, prin
deschiderea și prin responsabilitatea oamenilor care îl
alcătuiesc. Ideile, competențele și curajul lor au permis
DLH să se dezvolte și să cucerească piețele
internaționale cu succes, respectând în același timp
constant standardele de mediu, drepturile omului și
responsabilitatea socială. La începutul celui de-al doilea
său centenar, DLH continuă să atragă în echipa sa
energie, pasiune, angajament și fascinație pentru lemn.

Responsabilitate pentru
natură
Lemnul reprezintă fundația pe care a luat naștere DLH.
Prin urmare, compania acordă o atenție deosebită
responsabilității pentru natură: gestionarea durabilă a
pădurilor, protecția acestora și menținerea echilibrului în
ecosisteme. Acest lucru este confirmat și prin deținerea a
două dintre cele mai prestigioase certificate de
gestionare a produselor din lemn: FSC® și PEFC.
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Servicii profesionale,
Produse de cea mai înaltă
calitate
DLH Poland a fost înființat în anul 1990. În timpul acestor 25
de ani de activitate a câștigat o poziție de lider printre
furnizorii de lemn exotic de pe piața poloneză. Acest lucru sa întâmplat datorită faptului că cele mai importante
obiective ale activității sale sunt service-ul profesional și
produsele de cea mai înaltă calitate. Astăzi, DLH Poland
înseamnă o echipă de profesioniști - cu experiență și cu
vaste cunoștințe despre lemn și despre produsele realizate
din lemn. Înseamnă de asemenea o impresionantă rețea de
vânzări în întreaga țară, facilitând astfel alegerea și
achiziționarea unei game extrem de variate de produse. Nu
în cele din urmă înseamnă o logistică eficientă,
promptitudine și alegerea modului cel mai convenabil de
livrare către client.

Ofertă excelentă
Oferta DLH Poland cuprinde pardoseli din lemn, terase și
placări de fațade, blaturi din lemn masiv, profile lamelare,
furnir natural, cherestea, plăci si placaje, panouri pentru
construcții Megapan și panouri de placare SmartSide. Gama
de bază este completată de jaluzele de interior din lemn,
mozaicuri din lemn, mobilier, uși, panouri pentru gard, plăci
din beton precum și grill-uri.

5

De ce să alegi
PARDOSELI DIN LEMN?
Crezi că mediul în care trăim are un impact
asupra felului în care ne simțim? Apreciezi
lucrurile care combină frumusețea cu calitatea
și durabilitatea? Vrei să te bucuri zilnic de
contactul cu un material natural prețios? Ești în
căutarea unui lucru care să îți facă locuința
deosebită și plină de amintiri? Te încântă
locurile pe care timpul le face unice, acele
locuri în care merită să te oprești pentru o clipă
și să absorbi atmosfera?
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CASA TA, povestea ta
Dacă acest lucru este important pentru tine, pentru sistemul
tău de valori, atunci lemnul este ceea ce cauți. Acesta
reprezintă un material unic, o minunată bucată din natura
care a creat mii de specii de arbori și care l-a făcut pe fiecare
unic în felul lui. Fiecare ascunde o poveste despre răsărituri
sau apusuri de soare, despre vanturi și ploi, despre roua
dimineții, despre insectele, păsările și alte animale din
anotimpurile care s-au succedat, despre asprimea din taiga
sau bogăția din jungla tropicală.

Alegerea CORECTĂ
Capitolele care urmează sunt despre oameni – acei oameni
care de multe generații îngrijesc arborii, care au dăruit mult
efort, experiență și măiestrie pentru ca noi să putem folosi
lemnul ca material. Cel mai important este însă faptul că,
alegând o pardoseala din lemn, poți lua parte la crearea
acestei povești. Această poveste te va întâmpina atunci
când vei trece pentru prima oară pragul noii tale case, atunci
când te trezești dimineața și atingând podeaua cu picioarele
goale, o simți plăcută și caldă.

MINUNAT de-a lungul timpului
Te va uimi, îți va oferi fundalul potrivit pentru un mobilier
ales cu grijă, iar de-a lungul anilor va rămâne frumoasă,
elegantă și plină de stil. Pașii copilului sau ai câinelui tău se
vor reflecta în lumina soarelui ce pătrunde pe fereastră.
După ce ai trăit cu ea ani de zile, vei putea să-ți amintești
fiecare nuanță, fiecare fibră a lemnului, fiecare nod. Această
imagine te va însoți chiar și atunci când soarta te aruncă
undeva departe, iar când te întorci o vei regăsi cu bucurie
printre cele mai plăcute amintiri.

ENERGIE benefică, pace
Lemnul este un material remarcabil. A fost alături de oameni
încă de la începuturile civilizației și a fost folosit invariabil
pentru construcția și amenajarea căminelor noastre. Este o
mirare că îl asociem atât de puternic cu siguranța?
Pardoseala din lemn, chiar și în combinație cu arhitectura
ultra-modernă, păstrează acele valori simbolice și creează
spații în care ne simțim confortabil, spații care ne aduc
liniștea. Lemnul se naște mereu și întotdeauna va folosi
omului și îi va reda energia benefică. În culturile Orientului
Îndepărtat există convingerea profundă că omul primește
această energie prin intermediul picioarelor.
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Colecția

AVANGARD
FRUMUSEȚEA LEMNULUI
ÎNTR-O VERSIUNE MODERNĂ
Pardoseala elegantă din lemn oferă o amenajare
interioară eficientă și crește semnificativ
prestigiul locuinței. Colecția de parchet
AVANGARD reprezintă o propunere deosebită
care îmbină frumusețea naturală a lemnului cu
durabilitatea remarcabilă, permite amenajarea
spațiului cu un material nobil în zone puternic
exploatate, cum ar fi restaurante, hoteluri și alte
facilități publice. Parchetul AVANGARD este
foarte rezistent la abraziune, fapt care îi conferă o
durabilitate sporită timp de mulți ani – chiar și în
zonele cu trafic foarte intens. În același timp,
această colecție se distinge printr-o frumusețe
unică, o combinație adecvată și caracter original.

8

COLECȚIA AVANGARD, STEJAR

PARCHET MASIV
Tip de parchet:

lamele din lemn masiv

Îmbinarea lamelelor:

contact

Montaj:

instalare cu adeziv

Finisare:

parchet brut pentru finisare după montaj (cu lac
sau ulei)

Dimensiuni
(gr. x lăț. x lung.):

14/15 x 15-25 x 200-300 mm

STEJAR

KEMPAS

TEAK

MERBAU

PALISANDRU
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Colecția

EXOTIC
STIL UNIC
PENTRU CEI MAI EXIGENȚI
Lemnul exotic este un material extrem de
exclusivist, ideal pentru interioarele cele mai
prestigioase și luxoase. Acesta iese în evidență
prin culoarea și structura sa unică. Colecția
EXOTIC reprezintă o selecție deosebită de
parchet masiv din diverse specii cum ar fi merbau,
teak și nuc. Varietatea de nuanțe și dimensiuni
permite utilizarea acestei colecții pentru orice
interior, căruia îi va sublinia proporțiile și îi va
conferi un stil unic. Valoarea estetică ridicată se
alătură proprietăților tehnice excelente ale
lemnului exotic: durabilitate, stabilitate,
rezistență naturală. Datorită construcției solide a
pardoselilor din colecția EXOTIC, acestea pot fi
reînnoite în mod repetat.
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COLECȚIA EXOTIC, TEAK

PARCHET MASIV
Tip de parchet:

parchet masiv din lemn exotic

Îmbinarea lamelelor:

nut-feder

Montaj:

instalare cu adeziv
źparchet brut pentru finisare după montaj (cu lac

Finisare:

sau ulei)
źparchet finisat cu lac întărit (micro-șanfren pe 4

laturi)

Dimensiuni
(gr. x lăț. x lung.):

parchet brut

merbau

10 x 60 x 250-600 mm
15 x 90 x 300-1200 mm
15 x 120 x 300-1200 mm

teak

10 x 70 x 300-600 mm
15 x 90 x 300-1200 mm
15 x 120 x 300-1200 mm

acacia

15 x 150 x 1200 mm 3L

parchet finisat

3L parchet 3-strip

MERBAU

TEAK

ACACIA
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Colecția

BAMBOO
STIL ORIENTAL
LA CELE MAI ÎNALTE
STANDARDE
Pardoselile din bambus sunt excepționale
mulțumită unei structuri interesante care reflectă
construcția tulpinilor de bambus. Acestea au o
culoare precum chihlimbarul, care poate fi
modificată printr-un tratament termic adecvat.
Pardoselile din bambus sunt disponibile în două
versiuni: lamele de parchet masiv din bambus
presat și un tip de parchet stratificat. În prima
variantă, lamelele de bambus sunt presate la o
presiune înaltă pentru a obține duritate sporită și
stabilitate dimensională superioară. Astfel
parchetul din colecția BAMBOO se pretează
perfect și își păstrează valoarea estetică și
funcțională timp de mulți ani.
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COLECȚIA BAMBOO, CARAMEL

PARCHET MASIV
Tip de parchet:

parchet masiv din bambus presat

Îmbinarea lamelelor:

nut-feder

Montaj:

instalare cu adeziv

Finisare:

parchet finisat cu lac întărit UV (micro-șanfren pe 4
laturi)

Dimensiuni:
(gr. x lăț. x lung.)

14 x 130 x 920 mm
14 x 137 x 1850 mm

NATUR

CARAMEL

PARCHET STRATIFICAT
Acest produs îmbină aspectul excepțional și caracterul bambusului cu avantajul oferit
de pardoselile stratificate. Constă într-un strat de uzură din bambus, un strat de HDF și
un strat inferior din lemn. Această construcție face produsul foarte durabil și stabil
dimensional.
Tip de parchet:

parchet triplu-stratificat

Îmbinarea lamelelor:

sistem Uniclick

Montaj:

źinstalare cu adeziv sau pardoseală ”flotantă”
źinstalare pe sisteme de încălzire în pardoseală

Finisare:

parchet periat, finisat cu lac întărit

Dimensiuni:
(gr. x lăț. x lung.)

10 x 128 x 960 mm
10 x 125 x 920 mm (CARAMEL)

GRI

MARO

CARAMEL

ALB
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Colecția

DECO LINE
PARCHET DIN STEJAR
FRUMUSEȚE INCONTESTABILĂ PENTRU
MULȚI ANI
Pardoselile din colecția DECO LINE sunt
executate din lemn nobil de stejar provenit din
pădurile Warmia – Mazury, regiune care
furnizează lemn de înaltă performanță, structură
densă și culoare unică. Parchetul de stejar din
colecția DECO LINE va decora orice interior întro manieră originală. Caracterul său special este
îmbogățit prin procesul de periere, șanfrenare,
băițuire și finisare. Lamelele de parchet stratificat
se caracterizează prin stabilitate și fiabilitate
superioare pentru un timp îndelungat fără nevoia
de renovare. Acestea îmbină durabilitatea și
aspectul natural al pardoselilor tradiționale din
lemn cu avantajele parchetului stratificat.
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COLECȚIA DECO LINE, ALASKA

PARCHET STRATIFICAT
Tip de parchet:

parchet dublu-stratificat

Strat de uzură:

lemn de stejar cu grosimea nominală de 4 mm

Îmbinarea lamelelor:

nut – feder

Montaj:

źinstalare cu adeziv
źinstalare pe sisteme de încălzire în pardoseală

Finisare:

parchet ușor periat, finisat cu lac întărit UV (microșanfren pe 4 laturi)
CLASSIC – variație naturală de culori, orice
orientare a fibrei, noduri sănătoase și noduri
chituite, oglinzi, fără alburn

Selecție:
ELEGANCE – culoare uniformă fără variații clare,
fibră selectată arbitrar, noduri sănătoase, fără
noduri căzătoare, alburn sau putregai
Dimensiuni:
(gr. x lăț. x lung.)

14 x 120 x 1000/1200/1400 mm
14 x 150 x 1000/1200/1400 mm
15 x 190 x 1700/1800/1900/2000 mm
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GAMA DE CULORI DECO LINE

ALASKA
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BROWN OIL

CHAMPAGNE

COFFE

DARK

GREY OIL

GREY PEARL

GREY EAGLE

HONEY

NATURAL OIL

SAHARA

VANILLA

WHITE OIL

WHITE PEARL

WHISKY
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Colecția

SPIC DE GRÂU
PARCHET DIN STEJAR
ELEGANȚĂ TRADIȚIONALĂ ÎNTR-O EXPUNERE
MODERNĂ
Podele din stejar dispuse în aranjament
franțuzesc. Modelul HERRINGBONE readuce în
ochii designerilor și a utilizatorilor stilul
tradițional recunoscut. O gamă largă de finisaje
disponibile face din acest model tradițional
alegerea perfectă pentru aranjamentele moderne
și clasice. Datorită construcției stratificate,
parchetul din colecția DECO LINE SPIC DE GRÂU
se caracterizează printr-o stabilitate ridicată iar
stratul nobil din stejar asigură durabilitatea și
noblețea suprafeței.
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COLECȚIA DECO LINE SPIC DE GRÂU, CHAMPAGNE

PARCHET STRATIFICAT
Tip de parchet:

parchet dublu-stratificat

Strat de uzură:

lemn de stejar cu grosimea nominală de 4 mm

Îmbinarea lamelelor:

nut – feder, lamelele tăiate sub un unghi de 45
grade

Montaj:

źinstalare cu adeziv
źinstalare pe sisteme de încălzire în pardoseală

Finisare:

parchet ușor periat, finisat cu lac întărit UV sau cu
ulei (micro-șanfren pe 4 laturi)
CLASSIC – variație naturală de culori, orice
orientare a fibrei, noduri sănătoase și noduri
chituite, oglinzi, fără alburn

Selecție:
ELEGANCE – culoare uniformă fără variații clare,
fibră selectată arbitrar, noduri sănătoase, fără
noduri căzătoare, alburn sau putregai
Dimensiuni:
(gr. x lăț. x lung.)

10 x 90 x 610 mm

Colecția SPIC DE GRÂU este disponibilă în aceleași finisaje ca și colecția
DECO LINE

HONEY

CHAMPAGNE

GREY PEARL

VANILLA

WHITE PEARL

GREY EAGLE

COFFE

DARK

MIX
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Colecția

ANTIQUE
SPIRITUL UNIC
AL MAEȘTRILOR PRELUCRĂRII
MANUALE
Colecția ANTIQUE reprezintă o variantă pentru
cei ce visează o pardoseală cu adevărat rustică în
locuință, restaurant sau pensiune. Datorită
numeroaselor tratamente de finisare, parchetul
de stejar din această colecție capătă culoare,
textură și finisaj unice. Frumusețea naturală a
lemnului din selecția Country conferă fiecărei
încăperi un aspect special. Parchetul generează în
interiorul locuinței o atmosferă caldă și intimă,
fiind în același timp stabil și durabil mulțumită
materialelor din care este confecționat și a
structurii stratificate.
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COLECȚIA ANTIQUE, VERSAILLES

PARCHET STRATIFICAT
Tip de parchet:

parchet dublu-stratificat sau triplu-stratificat

Strat de uzură:

lemn de stejar cu grosimea nominală de 3,4 mm

źlăcuit sau uleiat
źafumat sau tratat termic (culoare brună a

Finisare:

lemnului)
źperiat sau șlefuit (structură a lemnului

evidențiată)
źalbit, șanfrenat pe 4 laturi

Selecție:

COUNTRY – se acceptă noduri sănătoase sau
chituite, alburn, variații de culoare, oglinzi, fisuri
chituite

Dimensiuni:
(gr. x lăț. x lung.)

14 x 180 x 590-2200 mm
15 x 250 x 590-2200 mm
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GAMA DE CULORI ANTIQUE

TRIPLU-STRATIFICAT
14 X 180 X 590-2200 MM

ÎMBINAREA LAMELELOR:
MONTAJ:

RIVANER
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SHERRY

PROSECCO

VERNENTINO

BAROLO

RIESLING

MERLOT

SOFT LOC G5
LIPIRE ”FLOTANT”

DUBLU-STRATIFICAT
15 x 250 x 590-2200 mm

ÎMBINAREA LAMELELOR:
MONTAJ:

NUT – FEDER
INSTALARE CU ADEZIV

WINDSOR

VERSAILLES

ALHAMBRA
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Colecția

LVT
STABILITATE EXCEPȚIONALĂ
FUNCȚIONALITATE EXCELENTĂ
Pardoselile din vinil LVT au mai multe avantaje:
sunt ușor si rapid de instalat, durabile și ușor de
întreținut. Toate aceste lucruri le recomandă în
special pentru interioare puternic utilizate, cum ar
fi restaurante, mall-uri, hoteluri și școli. Datorită
rezistenței sporite la umiditate, aceste pardoseli
se comportă excelent în bucătării și băi.
Materialul din care este fabricat stratul superior
este cald, plăcut la atingere și în același timp
suprimă zgomotul nedorit. Colecția LVT se
distinge printr-o gamă variată de modele care
imită perfect culoarea și fibra lemnului. Structura
evidențiată a suprafeței accentuează efectul unei
pardoseli naturale.
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COLECȚIA LVT, NOUGAT

5

1

3

4

2
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Strat poliuretanic UV (sporește rezistența și protejează culoarea)
Strat transparent / de uzură cu o grosime de 0,3 mm sau 0,55 mm (reliefează structura lemnului)
Strat (film) ce imită lemnul
Strat suport central din PVC
Plasă din fibre de sticlă (sporește stabilitatea)
Start inferior de ranforsare din PVC

Tip de parchet:

parchet stratificat din vinil

Îmbinarea lamelelor:

SOFT LOC G2

Montaj:

fără adeziv, sistem ”flotant”

Finisare:

ź micro-șanfren pe 4 laturi
ź posibilă instalarea pe sisteme de încălzire în

pardoseală

GROSIMEA STRATULUI SUPERIOR:
REZISTENȚA LA UZURĂ:

4 x 150 x 1220 mm

AMBRA

5 x 183 x 1220 mm

CINNAMON

GINGER

0,3 mm
31/23

PEPPER

GROSIMEA STRATULUI SUPERIOR:
0,55 mm
REZISTENȚA LA UZURĂ:
33/42

SUGAR

CANDY

HONEY

NOUGAT

SALT

CURCUMA
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PLINTĂ
PENTRU PARCHET
DETALII DE BUN GUST
ȘI DE ÎNALTĂ CALITATE
Plinta din lemn exotic oferită de DLH se
caracterizează printr-o calitate excelentă și prin
parametrii tehnici superiori. Mult superioară
plintelor uzuale din MDF, produsul din oferta
noastră prezintă o rezistență ridicată la
schimbările de umiditate și la deformare.
Lamelele sunt disponibile în mai multe dimensiuni
și profile. Plinta este pre-finisată cu vopsea albă
acrilică și se poate instala fără a fi nevoie de o
protecție suplimentară a suprafeței acesteia.
Plintele decorative pot fi vopsite în orice culoare,
astfel încât acestea se vor potrivi perfect în orice
încăpere.

26

COLECȚIA AVANGARD, PALISANDRU

DESCRIERE
ź lamele de plintă de înaltă calitate, finisate cu grund acrilic alb
ź plintă gata pentru instalare, nu este necesară protecția suplimentară a

suprafeței
ź poate fi vopsită în orice culoare
ź plintă formată din lamele îmbinate de lemn exotic stabil. Lemnul utilizat
pentru producerea plintei are caracteristici tehnice superioare – rezistență
sporită la schimbările de umiditate și la deformare, în comparație cu plinta
din MDF

Cvadrant

Lapis 60
15 x 60 x 2250/2400 mm

Lapis 80
15 x 80 x 2250/2400 mm

Agat 68
15 x 68 x 2250/2400 mm

Agat 91
15 x 91 x 2250/2400 mm

Agat 120
15 x 120 x 2250/2400 mm

Topaz 120
15 x 120 x 2250/2400 mm

Opal 100
15 x 100 x 2250/2400 mm

Opal 120
15 x 120 x 2250/2400 mm

Cvadrant
15 x 15 x 2250/2400 mm
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TABELUL SORTIMENTELOR

COLECȚIA AVANGARD

PARAMETRI

COLECȚIA
EXOTIC

COLECȚIA
BAMBOO

Tip de parche

Lamele din lemn masiv

Parchet masiv din lemn exotic

Parchet masiv din bambus
presat

Îmbinarea lamelelor

contact

nut - feder

nut - feder

Montaj

lipire de substrat

lipire de substrat

lipire de substrat

Finisare

Parchet brut

Parchet lăcuit.
Micro-șanfren pe 4 laturi.

Parchet lăcuit.
Micro-șanfren pe 4 laturi.

Încălzire în
pardoseală

Nerecomandat

Nerecomandat

Nerecomandat

gros.

14/15 mm

10/15mm

lăț.

15-25 mm

60-150 mm

130 mm

137 mm

lăț.

200-300 mm

250-1500 mm

920 mm

1850 mm

14/15 mm

5-7 mm

5 mm

Dimensiuni

Strat de uzură /
reînnoire

Profil
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14 mm

COLECȚIA
DECO LINE

COLECȚIA
BAMBOO

PARAMETRI

COLECȚIA
DECO LINE SPIC DE GRÂU

Tip de parchet

Parchet triplu-stratificat

Parchet dublu-stratificat

Parchet dublu-stratificat

Îmbinarea lamelelor

Sistem Uniclick

nut - feder

nut - feder, lamele tăiate sub
unghi de 45 grade

Montaj

”flotant” sau lipire de substrat

lipire de substrat

lipire de substrat

Finisare

Parchet periat și lăcuit. Microșanfren pe 4 laturi.

Parchet periat ușor și lăcuit.
Micro-șanfren pe 4 laturi.

Parchet ușor periat, finisat cu
lac întărit UV sau cu ulei.
Micro-șanfren pe 4 laturi.

Încălzire în
pardoseală

Recomandat

Recomandat

Recomandat

14/15 mm

10 mm

10 mm

gros.

Dimensiuni

lăț.

125 mm

128 mm

120/150/190 mm

90 mm

lung.

920 mm

960 mm

1000/1200/1400/1700/
1800/1900/2000 mm

610 mm

2,3 mm

2,5 mm

4 mm

4 mm

Strat de uzură /
reînnoire

Profil
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TABELUL SORTIMENTELOR

COLECȚIA
ANTIQUE

PARAMETRI

COLECȚIA
LVT

Tip de parchet

Parchet dublu-stratificat

Parchet triplu-stratificat

Parchet stratificat din vinil

Îmbinarea lamelelor

nut - feder

Soft Loc G5

Soft Loc G2

Montaj

lipire de substrat

”flotant” sau lipire de substrat

”flotant” sau lipire de substrat

Finisare

Parchet periat și uleiat (sau
lăcuit). Micro-șanfren pe 4
laturi.

Parchet periat / sablat și uleiat
(sau lăcuit). Micro-șanfren pe
4 laturi.

Suprafață cu structură
evidențiată a lemnului. Microșanfren pe 4 laturi.

Încălzire în
pardoseală

Recomandat

Recomandat

Recomandat

gros.

15 mm

14 mm

4 mm

5 mm

lăț.

250 mm

180 mm

150 mm

183 mm

lung.

590-2200 mm

590-2200 mm

3,4 mm

3,4 mm

Dimensiuni

Strat de uzură /
reînnoire

Profil

30

1220 mm

0,3 mm

0,55 mm

COLECȚIA DECO LINE, ALASKA
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Reprezentant:

ITAL STYL SRL
italstyl.ro

Această publicație nu reprezintă o ofertă în sens legal și are doar rol informativ.
Ne rezervăm dreptul pentru orice modificări sau erori de imprimare.

