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Cudownie, prawda?

1 Wymarz sobie 
idealną podłogę.

2 Pomyśl o naturze pod 
stopami na co dzień.

3 Wyobraź sobie ciepło
drewna, chodząc na boso.

Teraz musisz tylko pozwolić nam zmienić te 
cudowne myśli w rzeczywistość.
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Dąb Flamandzki, Jodełka Francuska, Natural 

KOLEKCJA

Klasyczna
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KOLEKCJA

Klasyczna
to deski stworzone dla osób ceniących minimalizm i prostotę 

wykonania. Bogata oferta kolorystyczna, gładka powierzchnia 

oraz oryginalne usłojenie stanowią idealne uzupełnienie każde-

go wnętrza. Klasyka, elegancja i ponadczasowe piękno wzorów 

z tej kolekcji sprawiają, że przypadną do gustu nawet najbardziej 

wymagającym klientom.

|  Dąb Spey

|  Dąb Crudo |  Dąb Sycylia

|  Dąb Lattea

Kolekcja klasyczna  zawiera w sobie wiele wzorów, które różnią tylko małe detale, jak inny odcień tego samego koloru czy zróżnico-

wany kolor usłojeń desek. Wybierając nasze deski dębowe, proszę pamiętać, że każdy najmniejszy szczegół ma znaczenie, ponieważ 

to wybór na lata. 

|  Dąb Nebiosso |  Dąb Toskania

|  Dąb Palisander |  Dąb Cinero

Dąb Sycylia, Kolekcja Klasyczna, Rustical 

Kolory zbliżone do naturalnej barwy drewna dębowego są piękne i ponadczasowe.
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Dąb Crudo, Kolekcja Klasyczna, Rustical

|  Dąb Flamandzki

|  Dąb Orzechowy

|  Dąb Pałacowy
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Dąb Ostoja Spokoju, Kolekcja Stylizowana, Rustical

KOLEKCJA

Stylizowana
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to  kolekcja powstała dla klientów ceniących sobie wy-

szukane, oryginalne rozwiązania. Kreowana nieskończo-

nym bogactwem wzorów i kolorów, z wyraźnie zaznaczo-

nym rysunkiem drewna, który zapewnia wyjątkowy efekt 

dekoracyjny i podkreśla niepowtarzalny charakter deski.   

Szczotkowane powierzchnie są również bardziej odporne na 

zarysowania i uszkodzenia mechaniczne, co ważne jest przy 

podłogach narażonych na silną eksploatację. 

|  Dąb Idris

|  Dąb Primario |  Dąb Słoneczny Brzeg

|  Dąb Devon

KOLEKCJA

Stylizowana

|  Dąb Ostoja Spokoju

Dąb Nebiosso, Kolekcja Klasyczna, Standard

Deski ukł adane we wzór jode ł ki francuskiej pasują do każdej wielkości pomieszczenia.
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Dąb Ber t, Kolekcja Stare Dęby, Klasa Rustical

KOLEKCJA

Stare Dęby



18 19 

To podłogi, które są esencją naszej pracy i stylu. Wyjątkowe 

oraz niepowtarzalne kolory, które są nie tylko inspirowane, ale 

również tworzone przez naturę. Wykańczane ręcznie deski, któ-

rych kolory wyciągane są z samego drewna. Właśnie to powo-

duje, że drewno dębu i podłogi z niego są tak niezwykłe. Ręcz-

nie postarzane fazy, patynowane powierzchnie i kolory zależne 

od garbników dębowych dają efekt desek sprzed lat. Ten styl 

pozwala wpasować się w klasyczne, ale również w najnowsze 

wnętrza i lofty. 

|  Dąb Opal

|  Dąb Storr |  Dąb Teviot

|  Dąb Viggo Royal

KOLEKCJA

Stare Dęby

Kolekcja Stare Dęby  to podłogi pięknie się starzejące. Lekka stylizacja na deski sprzed lat powoduje, że z czasem podłoga zmienia 

się tylko na lepsze. Szczotkowanie powierzchni oraz fazowanie ręczne dodatkowo zabezpiecza podłogę przed uszkodzeniami me-

chanicznymi i przetarciami. Starę Dęby to najlepszy wybór dla chcących połączyć piękno natury ze stylem oraz funkcjonalnością.  

|  Dąb Miniato |  Dąb Viggo Crudo

|  Dąb Annan |  Dąb Ebane Nero

Dąb Mars, Kolekcja Stare Dęby, Rustical

Pod łogi w klasie Rustical cechują się dużym zróżnicowaniem kolorystycznym, 
które to nadają im naturalny wygląd i mocny charakter.
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|  Dąb Omar|  Dąb Samir

Dąb Luminos Shoko, Kolekcja Stare Dęby, Rustical

Przy ręcznie wykańczanych deskach, elementy wystroju jak sto ł y, blat, 
parapety, schody czy fronty dębowe w kolorze pod łóg to żaden problem.
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 Dąb Donan, Kolekcja Antyczna, Natural

KOLEKCJA

Nobillium
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|  Dąb Nordycki II

Dąb Nordycki II, Kolekcja Nobillium, Standard

Kolekcja Nobillium to ponadczasowe biele i szarości. Nowe tech-

nologie w połączeniu z dokładną ręczną pracą, dają gwarancję 

długiej żywotności koloru. Dekory z kolekcji Nobillium idealnie 

wpasują się do wnętrz zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych 

KOLEKCJA

Nobilium

|  Dąb Zimowy Poranek Plus

|  Dąb Zimowy Poranek
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Antyk I, Kolekcja Antyczna, Rustical

KOLEKCJA

Antyczna
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|  Dąb Prefetto

|  Dąb Antyk V

|  Dąb Antyk I

Antyk I, Kolekcja Antyczna, Rustical

to wyjątkowa kolekcja podłóg charakteryzująca się nieregular-

ną fakturą, podkreślonym, wyraźnym rysunkiem słojów, wgnie-

ceniami powierzchni przyczyniającymi się do efektu „desek z 

innej epoki”. Ręczna obróbka, koloryzowanie i zabezpieczenie 

powierzchni specjalnym woskiem sprawiają, że każda deska 

jest wyjątkowa.

KOLEKCJA

Antyczna

Każda deska z kolekcji antycznej jest niepowtarzalna i inna. To w ł aśnie nazywamy unikalną ręczną pracą. 
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Dąb Dworski, Kolekcja Dworska, Rustical

KOLEKCJA

Dworska
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|  Dąb Felice

Dąb Emir, Kolekcja Stare Dęby, Rustical

to klejnot w koronie naszych podłóg. Połączenie niesamowi-

tych kolorów z kolekcji Starych Dębów i ręcznego postarzenia 

kolekcji Antycznej daje niewiarygodny efekt. Wielopoziomowe 

kolory uzyskiwane dzięki ręcznym rzeźbieniom i postarzaniu me-

chanicznemu sprawiają, że podłogi z kolekcji Dworskiej zmienią 

każde wnętrze w luksusowy loft.

KOLEKCJA

Dworska

|  Dąb Dworski

|  Dąb Dworski Brąz
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|  Dąb Sędziwy II|  Dąb Sędziwy

Dąb Dworski, Kolekcja Dworska, Rustical

Deska z kolekcji Dworskiej, dzięki niezwykłej strukturze jest bardzo ł atwa w 
utrzymaniu i wraz z up ł ywem czasu wygląda coraz lepiej. Idealnie nadaje się 
dla posiadaczy dużych psów czy miejsc narażonych na wzmożone użytkowanie.
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O nas

MANUFAKTURA, ORYGINALNOŚĆ, 
DOŚWIADCZENIE, INDYWIDUALIZM, 

CHARAKTER, STYL.

Ręcznie wykańczane podłogi dębowe to nasza specjalność od lat. Dziesiątki wzo-

rów w połączeniu z indywidualnym podejściem do każdego zamówienia to pewność 

niepowtarzalności i oryginalnego stylu.
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DLACZEGO

my?
Ponad ćwierćwiecze doświadczenia i dziesiątki tysięcy 

metrów u zadowolonych klientów. Zachowanie tradycji 

i ręczne wykańczanie podłóg to pewność jakości i nie-

powtarzalności. Indywidualne podejście do każdego 

zamówienia, elastyczność i możliwość dopasowania 

detali pod potrzeby klientów. Schody, parapety, fronty 

meblowe, stoły, blaty i inne dodatki w kolorze wybranej 

podłogi to codzienność. Rodzinnie prowadzona firma 

z takim samym, niepowtarzalnym podejściem do Was, 

naszych klientów. W produkcji stosujemy produkty 

najwyższej jakości, drewno pozyskujemy z polskich la-

sów. Dbamy o ekologię, maksymalnie obniżamy zużycie 

plasitku i folii, a w samej produkcji nie mamy żadnych 

odpadów szkodliwych. Natura!
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Technikalia



42 43 

Bardzo urozmaicona barwa i struktura drewna, mocne zabar-

wienia, dopuszczalne zdrowe sęki o średnicy 25 mm z zaprawio-

nymi małymi pęknięciami, dopuszczalne czarne sęki o średnicy 

5 mm, dopuszczalny sporadycznie występujący biel.

KLASA

Standard

Bardzo urozmaicona barwa i struktura drewna, mocne zabar-

wienia, dopuszczalne zdrowe sęki do średnicy 35 mm z zapra-

wionymi pęknięciami i ubytkami, dopuszczalne jasne i czarne 

sęki bez ograniczeń, dopuszczalny sporadycznie występujący 

biel.

KLASA

Rustical

Naturalna barwa i struktura, dowolny układ słojów, dopuszczal-

ne pojedyńcze jasne sęki do średnicy 10 mm z małymi pęknię-

ciami (1 szt/mb), niedopuszczalny biel, dopuszczalne szerokie 

promienie drzewne (błyszcz).

KLASA

Natural
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Deska Dębowa klejona (dwuwarstwowa), która przy zachowaniu 

charakteru drewna dębu ma niezwykłe parametry odpornościo-

we. Deski warstwowe można montować na ogrzewanie podło-

gowe. Składają się z dębowej warstwy wierzchniej o grubości 

4 lub 6 mm oraz z podkładu ze sklejki brzozowej, w przeciwień-

stwie do desek trójwarstwowych, gdzie w podkładzie występuje, 

gorsze pod względem parametrów, drewno iglaste.

Deska Dębowa wykonana w całości ze szlachetnego drew-

na dębowego. Produkt w 100% ekologiczny. Jego wielkim 

atutem jest to, że stanowi izolację cieplną, jak również aku-

styczną podłoża. Nie można stosować go na ogrzewanie 

podłogowe, jednak świetnie nadaje się nie tylko do kleje-

nia na posadzkę, ale również do montażu na tzw. „legarach”. 

DĘBOWA DESKA

Warstwowa
DĘBOWA DESKA

Lita

Dostępne wymiary:

 

Grubość: 16 mm; 20 mm; 22 mm 

Szerokość: 120 mm, 140 mm, 160 mm 

Długości: 500 - 2000 mm, 500 - 1400 mm, 1400 - 2000 mm

Dostępne wymiary:

 

Grubość: 13/4 mm, 15/6 mm, 20/6 mm 

Szerokość: 130 mm, 150 mm, 160mm, 170 mm, 190 mm, 220 mm 

Długości: 600 - 1800 mm, 1000 - 2100 mm, 1600 - 2200 mm 
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UKŁADAJ

Dowolnie

Wybierz swój wymarzony wzór, a my przygotujemy 

i spełnimy twoje marzenia o idealnej podłodze

Dąb Dworski, Kolekcja Dworska, Rustical
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|  Jodełka Klasyczna

|  Jodełka Węgierska MAD Wilde

|  Deska Klasyczna

|  Jodełka Węgierska

|  Jodełka MAD Sharp

|  Jodełka Francuska

* x /y, x  — grubość całkowita deski; y — grubość warstwy dębowej

Wymiary (mm)

Jodełki Francuskie Jodełki Klasyczne Deski

Grubość Szerokość Długość Grubość Szerokość Długość Grubość Szerokość Długość

13/4*

100
500

13/4

100
600 12/3 180 600-2100

800 900

13/4

130
600-1800

130
700

130
600 150

900 900 160 1000-2100

150
700

150
600 170

600-1800
900 900 190

15/6

100
400

15/6

100
500

15/6

130
600-1800

500 600 150
800

130
600 160 1000-2100

130
700 900 170

600-1800
900

150
600 190

150 700 900 220 1800-2200

Dąb Luminus Shoko, Kolekcja Antyczna, Rustical
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Dąb Sycylia, Kolekcja Klasyczna,RusticalDąb Donan, Kolekcja Stare Dęby, Natural
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Produkcja i sprzedaż
 Załęcze 28 (2 km od Rawicza - kierunek Lubin) 

63-900 Rawicz 

 tel.: +48 509 939 586 

 tel.: +48 605 383 038 

 e-mail: biuro@mad-podlogi.pl 

Kontakt dla dystrybutorów:
Maćkowiak Michał

tel.: +48 725 075 423 

 e-mail: m.mackowiak@mad-podlogi.pl

/MADPODLOGI /mad_podlogi

www.mad-podlogi.pl


