
Moja niezwykle wytrzymała podłoga hybrydowa z prawdziwego drewna
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Możliwe są naturalne różnice kolorów i struktury.  
Niewiążące odwzorowanie kolorów produktów.



Prawdziwa hybryda
H Y W O O D

To prawdziwe drewno, ale nie parkiet. 
Jest wytrzymała, ale nie jest podłogą winylową.

Łączy to, co najlepsze z dwóch światów, i tworzy produkt doskonały. 
To jest właśnie: Hywood, niezwykle wytrzymała podłoga hybrydowa z prawdziwego drewna.

Hywood pochodzi ze świata drewna, bo jest z drewna – na wskroś.  
Jest prawdziwa, szlachetna,  naturalnie piękna. A przede wszystkim jest zmysłowa.  
Ma wszystko to, czego oczekujemy od drewna.

A jednak to Hywood znacznie przewyższa podłogę z drewna, ponieważ wykorzystuje  
kombinację trzech technologii – przede wszystkim Wood-Powder. Razem tworzą niezwykle  
odporny produkt – na wodę, głębokie zarysowania, nacisk i brud. Na wszystko, z czym  
na co dzień musi się zmierzyć podłoga, gdy jest intensywnie użytkowana.

Pomimo swojej wyjątkowości podłoga Hywood pozostaje wierna swoim źródłom,  
ponieważ jest prawdziwym produktem z drewna – naturalnym, zrównoważonym 
i tworzącym zdrowy klimat wnętrza.

Hywood jest dla ludzi, którzy kochają drewno i wypełnione drewnem wnętrza, ale jednocześnie  
nie idą na żadne kompromisy w kwestii funkcjonalności – a wszystko to w atrakcyjnej cenie.

Z18a | Dąb Tyresta | deska 5
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Zbudowano na nim Wenecję. Pukamy w nie na szczęście. 
Przemawia do nas, wszystkimi zmysłami: drewno. Nie ma innego 
tworzywa, które byłoby tak wszechstronne, a zarazem niezwykle 
piękne, jak drewno. Kto zdecyduje się na ten materiał, ten wnosi 
do swojego domu idealne połączenie luksusu i naturalności. 
Drewno jest bowiem pierwotnym, a zarazem ekskluzywnym  
materiałem. Prawdziwe. Autentyczne. Cenne.

Wybierając drewnianą podłogę, czynimy coś wyjątkowego  
nie tylko dla siebie. Czynimy coś dobrego także dla naszego  
środowiska. Zrównoważony las stale bowiem odrasta. Jest  
siedliskiem i miejscem odpoczynku dla ludzi, zwierząt i roślin. 
A to nie wszystko: metr sześcienny drewna magazynuje  
jedną tonę CO2. Tym samym decydując się na podłogę Hywood, 
aktywnie przyczyniasz się do ochrony środowiska, gdyż nasza 
podłoga w przeważającej części składa się z drewna. Drewno 
zawarte w produkcje magazynuje wchłonięty przez drzewo dwu-
tlenek węgla tak długo, jak długo istnieje podłoga. Dodatkowo 
na każde drzewo wykorzystane do produkcji Hywood sadzone są 
nowe drzewa, które także będą magazynować dwutlenek węgla 
przez cały swój cykl życia. Dla przyszłych pokoleń.

Drewno uosabia życie jak żaden inny materiał. Tkwi w nim  
siła natury. Nic dziwnego, że nic nie jest w stanie przewyższyć 
drewna pod kątem zdrowego klimatu wnętrza.

Kto lubi drewno, ten pokocha Hywood: to podłoga hybrydowa 
z prawdziwego drewna – na wskroś. Niezwykłe jest to, że  
drewno w podłodze Hywood jest ekstremalnie wytrzymałe.  
Nie zmienia to jednak jego istoty: jest naturalne, zrównoważone 
i tworzy zdrowy klimat wnętrza.

Masz ochotę?
Z A C H W Y T  D R E W N E M

ter Hürne posiada jako przedsiębiorstwo certyfikat FSC® i PEFC.
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Twoja podłoga jest placem zabaw albo parkietem do tańca? 
Hywood zniesie wszystko, bo dzięki swoim bohaterom jest  
ekstremalnie wytrzymała. Oto ich imiona: Wood-Powder,  
Aqua Seal i Nature Protec!

Każdego dnia podłoga jest narażona na wiele niebezpieczeństw: 
pazury zwierząt czy dziecięce zabawki mogą spowodować rysy. 
Spadające przedmioty, kółka krzeseł i ciężkie meble tworzą wgłę-
bienia. Do szczelin i rowków przedostaje się brud. Najczęstszym 
zagrożeniem jest jednak wilgoć spowodowana płynami, gdy 
czasem ze stołu spadnie szklanka z wodą albo przy podlewaniu 
kwiatów konewka nie trafi do doniczki.

Oferujemy specjalną ochronę przed tymi zagrożeniami.  
W podłodze Hywood stosujemy innowacyjne i inteligentne  
technologie, z których każda oferuje wysoki poziom odporności. 
A dodatkowo w pakiecie zwiększają swoją skuteczność.  
Właściwość tę nazywamy ekstremalną wytrzymałością. I właśnie 
tym zajmują się nasi bohaterowie. Oferują maksymalną ochronę: 
przed wnikaniem wody, śladami zarysowań i wgłębieniami oraz 
trwałymi zabrudzeniami i plamami.

Dla Ciebie oznacza to: zabawę, taniec i beztroskę,  
gdy na Twojej podłodze dzieje się życie.

3 silnych bohaterów –  
poczwórna ochrona

W Y S O K A  W Y T R Z Y M A Ł O Ś Ć

3 bohaterowie ochrony 
przed 4 zagrożeniami

odporna na 
WODA

odporna na  
NACISK

odporna na 
ZARYSOWANIA

odporna na  
BRUD
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Kąpiel?  
Przez cały dzień!

O D P O R N A  N A  W O D A

Zapomnij o starych zasadach: drewno i woda pasują do siebie!  
Ale tylko dlatego, że Hywood skutecznie się przed tym chroni.

Tradycyjne podłogi drewniane nie za bardzo lubią wodę. 
Jeśli nie wytrze się szybko rozlanej wody, wsiąka ona w drewno, 
które zaczyna pęcznieć. Powstają ciemne plamy z jasną  
obwódką. Krawędzie desek mogą się wybrzuszyć i podłoga  
staje się nierówna. Same nieprzyjemne konsekwencje, jeżeli  
stale nie zachowuje się czujności.

Hywood to podłoga z drewna, która skutecznie stawia opór  
wodzie. Aqua Seal łączy w sobie różne technologie służące 
ochronie przed wilgocią – nawet jeżeli woda nie zostanie  
natychmiast wytarta. W połączeniu z technologią Wood-Powder, 
wykończeniem powierzchni Nature Protec, gęsto sprasowanym 
rdzeniem i wodoodpornym profilowaniem CLICKitEASY Pro  
podłoga Hywood posiada perfekcyjną ochronę przed wodą.

Dzięki Hywood możesz mieć podłogę z drewna w każdym  
pomieszczeniu – nawet tam, gdzie bywa wilgotno.  
I nie obawiaj się, nic się nie stanie.

Nie wierzysz?  
Przekonaj się!

Z01a | Dąb Dovre | deska 11
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Zahartowana?  
Na wskroś!

O D P O R N A  N A  N A C I S K

Twarda w działaniu – to podłoga Hywood! Ciężkie szafy dźwiga 
bez wysiłku. Kółka krzeseł toczą się po niej, nie pozostawiając 
śladu. Obojętnie, jakie wyzwania przed nią stoją, nie poddaje 
się naciskom.

"Podłogi drewniane są narażone na wiele obciążeń w trakcie ich 
użytkowania. Przede wszystkim przypadkowy upadek  
przedmiotów powoduje wgniecenia i wyżłobienia.  
Nie wyglądają wtedy pięknie i oferują znakomitą przestrzeń dla 
brudu. Szkoda, że wysokiej jakości deski z prawdziwego drewna 
mogą ulec nieodwracalnym uszkodzeniom z powodu nieuwagi.

Podłoga Hywood wprawdzie jest wykonana z drewna, ale  
oferuje znacznie więcej w porównaniu do tradycyjnej podłogi 
drewnianej. Dzięki innowacyjnej technologii Wood- Powder  
podłoga Hywood jest ekstremalnie odporna na wgłębienia i  
wgniecenia. Nawet trzykrotnie bardziej niż tradycyjne  
podłogi z drewna.

Hywood jest wprawdzie podłogą na wskroś wykonaną z drewna 
– ale jest ono dużo bardziej zahartowana i odporna na nacisk 
niż dotychczas. Sprosta wielu wyzwaniom, dlatego znakomicie 
sprawdzi się jako „multitalent” w całym domu.

Nie wierzysz?  
Przekonaj się!

Z01a | Dąb Dovre | deska 13

W
ła

śc
iw

oś
ci

 p
ro

du
kt

u
To

 p
ot

ra
fi 

H
yw

oo
d



Rysy?  
Obroni się!

O D P O R N A  N A  Z A D R A P A N I A

Kto kocha swoją drewnianą podłogę, tego przerażają  
odgłosy drapania. Nawet mały kamyczek pod butem czy  
dziecko, które bawi się kluczami mamy, może spowodować 
trwałe uszkodzenia. Podłoga Hywood posiada perfekcyjną 
ochronę przed zarysowaniami.

Każdego dnia biegamy, jeździmy i chodzimy po podłodze. 
W takiej sytuacji bardzo trudno uniknąć rys. A gdy już  
się pojawią, nie można ich tak łatwo usunąć.

Hywood oferuje wszystkie zalety drewna, a zarazem  
przekonującą odporność na zadrapania. Jest ona efektem  
współdziałania dwóch technologii: Wood-Powder i Nature Protec. 
Ta pierwsza zapewnia maksymalne utwardzenie. Ta druga  
stanowi wykończenie powierzchni, dzięki któremu nawet  
mikrozarysowania nie mają szans.

Gdy zatem usłyszysz odgłos drapania, nie martw się!  
Podłoga Hywood posiada znakomitą ochronę przed  
głębokimi rysami i mikrozarysowaniami.

Nie wierzysz?  
Przekonaj się!

Z01a | Dąb Dovre | deska 15
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Samoczyszcząca?  
Nie całkiem. Ale prawie!

O D P O R N A  N A  B R U D

Sprzątanie nie jest Twoim ulubionym zajęciem?  
Ale lubisz, gdy jest czysto i higienicznie? To się da zrobić, bo 
Hywood zawiera zintegrowaną formułę chroniącą przed brudem.

Widoczne zanieczyszczenia powstają wówczas, gdy brud  
gromadzi się przede wszystkim w głębszych przestrzeniach  
podłogi. Z czasem może on osadzić się w podłodze na stałe.  
Paradoksalnie procesowi temu sprzyja właśnie mycie podłogi. 
W ten sposób cząstki brudu są bowiem rozprowadzane do ws-
zystkich szczelin, wyżłobień i rys. Z czasem wygląd podłogi jest 
coraz gorszy, a sprzątanie coraz bardziej czasochłonne. Podłoga 
wygląda nieładnie i niehigienicznie. Samopoczucie się pogarsza.

Nasze przeźroczyste wykończenie Nature Protec stanowi trwałą 
powłokę ochronną na powierzchni Hywood. Brud i wilgoć prakty-
cznie nie mają szans: po prostu nie mają do czego przylegać.

Dzięki temu podłogę Hywood można szybko i dokładnie  
umyć. Nazywamy to łatwością pielęgnacji. W ten sposób  
oszczędzasz czas na ciekawsze rzeczy w życiu. I możesz  
długo cieszyć się swoją podłogą.

Nie wierzysz?  
Przekonaj się!

Z01a | Dąb Dovre | deska 17

W
ła

śc
iw

oś
ci

 p
ro

du
kt

u
To

 p
ot

ra
fi 

H
yw

oo
d



Inteligentnie pomyślane
I N T E L I G E N T N Y  P R O D U K T

  1

  2

  3

  4

  5

  6

Wood-Powder chroni przede wszystkim przed wgłębieniami 
i głębokimi zarysowaniami. Tajemnica: warstwa Wood-Powder 
składa się z pyłu drzewnego i żywicy. Wysoka temperatura i ol-
brzymie ciśnienie sprawiają, że łączą się ze znajdującą powyżej 
warstwą naturalnego drewna, tworząc jednolitą całość. Naturalny 
wzór drewna zachowuje w pełni swój wygląd. Efekt: imponująca 
twardość. Także płyta nośna jest w taki sam sposób połączona 
z warstwą Wood-Powder. Zasadę tę stosujemy w jeszcze jednym 
miejscu: również warstwa przeciwprężna – czyli spód deski – jest 
połączona z warstwą Wood-Powder i płytą nośną, tworząc całość. 
Wszystko razem zapewnia maksymalną odporność i stabilność. 
Podłoga Hywood jest nawet trzykrotnie bardziej odporna na nacisk 
niż tradycyjne podłogi z drewna!

Nature Protec to ultrawytrzymała powłoka specjalna. 
Chroni porowatą powierzchnię Hywood przede wszystkim przed 
zabrudzeniami. Stanowiąc warstwę ochronną, Nature Protec  
osłania każdą szczelinę i wgłębienie strukturalne na powierzchni. 
Dzięki temu nie ma miejsc, do których cząstki brudu mogłyby  
przylegać. Podłoga jest łatwa w czyszczeniu i trwale zachowuje 
swoje piękno. Posiada także ochronę przed mikrozarysowaniami.

Aqua Seal chroni przed wodą i wilgocią. Ochronę  powierzchni  
zapewniają Wood-Powder i Nature Protec.  Wewnątrz gęsto 
sprasowana płyta nośna Aqua Seal jest  odporna na wilgoć.  
Nowatorskie profilowanie CLICKitEASY Pro tworzy na krawędziach 
skuteczną barierę. Dzięki temu Aqua Seal oferuje stałą ochronę 
przed wodą – co zostało potwierdzone w 24-godzinnym  
teście NALFA.

Nasi bohaterowie Wood-Powder, Aqua Seal i Nature Protec posiadają niezwykłe moce.  
Dzięki temu zagrożenia dnia codziennego nie mają szans.

Wysoka odporność na 
zarysowania, wodę 

i wgłębienia

Wysoka odporność na 
zarysowania, wodę i brud

Wysoka odporność  
na wodę

CLICKitEASY Pro to połączenie wpinane dla desek podłogowych i pałacowych.Nadaje się do instalacji na pływająco oraz do klejenia.
CLICKitEASY HB to połączenie wpinane dla wzoru w jodełkę. Nadaje się do instalacji na pływająco oraz do klejenia.
Artykuły dostępne z wzorem w jodełkę nie mogą być układane w wilgotnych pomieszczeniach, ale posiadają ochronę przed wilgocią.
Możliwość zastosowania przy wodnym i elektrycznym ogrzewaniu podłogowym.
W przypadku elektrycznego ogrzewania powierzchniowego tylko z łagodną techniką nagrzewania i regulacją temperatury.  
W przypadku systemówgrzewczych z chłodzeniem powrotnym ogrzewanie podłogowe musi być wyposażone w system  
automatycznego sterowania z regulacją kondensacyjną.

******

*
**

***

1 Wykończenie powierzchni Nature Protec

2 Warstwa wzoru  
z prawdziwego drewna

3 Warstwa Wood-Powder  
z pyłu drzewnego i żywicy

4 Płyta nośna Aqua Seal 
z niezwykle gęsto sprasowanych  
włókien drzewnych

5 Warstwa Wood-Powder 
z pyłu drzewnego i żywicy

6 Warstwa przeciwprężna  
z prawdziwego drewna

18 19
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Zapomnij o standardzie! Deski  
ter Hürne oferują dużo więcej: mają 
dokładnie 2197 mm długości i są  
dostępne w imponujących szerokościach 
233 mm i 205 mm. Kolekcja obejmuje  
takie gatunki drewna, jak dąb, orzech 
włoski i jesion. Wszystkie wzory desek 
dębowych są także dostępne w formacie 
desek pałacowych.

Prawdziwy  
multitalent

K L A S Y C Z N E  D E S K I

Deska
C L A S S I C  C O L L E C T I O N
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Stwórz imponujący efekt we wnętrzach: 
nasze dębowe deski pałacowe w formacie 
2375 x 270 mm sprawdzą się przede  
wszystkim w większych pomieszczeniach. 
Podobnie, jak w przypadku desek  
podłogowych, także tutaj ekstramatowe  
wykończenie podkreśla naturalne piękno 
dębu europejskiego.

Większy  
rozmach

S Z L A C H E T N E  D E S K I  P A Ł A C O W E

Deska Pałacowa
N O B L E S S E  C O L L E C T I O N
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Ułóż swoją podłogę  
wirtualnie!

Dąb Dovre
1101280205 | 2197 x 233 x 11 mm | deska Z01a

1101280105 | 2375 x 270 x 11 mm | deska pałacowaZ01b

Dąb Sherwood Forest
1101280220 | 2197 x 233 x 11 mm | deska Z02a

1101280120 | 2375 x 270 x 11 mm | deska pałacowaZ02b

Dąb Wind Cave
1101280202 | 2197 x 233 x 11 mm | deska Z03a

1101280102 | 2375 x 270 x 11 mm | deska pałacowaZ03b

Dąb Hamra
1101280207 | 2197 x 233 x 11 mm | deska Z04a

1101280107 | 2375 x 270 x 11 mm | deska pałacowaZ04b

Jesion Yoho
1101280301 | 2197 x 205 x 11 mm | deska Z05

Dąb Veluwe
1101280222 | 2197 x 233 x 11 mm | deska Z06a

1101280122 | 2375 x 270 x 11 mm | deska pałacowaZ06b

Z03a | Dąb Wind Cave | deska



Wszystkie produkty Hywood 
znajdziesz w wyszukiwarce 

podłóg pod adresem:

www.terhuerne.comDąb Reivo
1101280213 | 2197 x 233 x 11 mm | deska Z07a

1101280113 | 2375 x 270 x 11 mm | deska pałacowaZ07b

Dąb Capitol Reef
1101280200 | 2197 x 233 x 11 mm | deska Z08a

1101280100 | 2375 x 270 x 11 mm | deska pałacowaZ08b

Dąb Junkerdal
1101280206 | 2197 x 233 x 11 mm | deska Z09a

1101280106 | 2375 x 270 x 11 mm | deska pałacowaZ09b

Dąb Val Cama
1101280211 | 2197 x 233 x 11 mm | deska Z10a

1101280111 | 2375 x 270 x 11 mm | deska pałacowaZ10b

Jesion Abisko
1101280302 | 2197 x 205 x 11 mm | deska Z11

Dąb Dartmoor
1101280218 | 2197 x 233 x 11 mm | deska Z12a

1101280118 | 2375 x 270 x 11 mm | deska pałacowaZ12b

Z07b | Dąb Reivo | deska pałacowa 27



Dąb Iraty
1101280212 | 2197 x 233 x 11 mm | deska Z13a

1101280112 | 2375 x 270 x 11 mm | deska pałacowaZ13b

Dąb Connemara
1101280219 | 2197 x 233 x 11 mm | deska Z15a

1101280119 | 2375 x 270 x 11 mm | deska pałacowaZ15b

Dąb Val Grande
1101280216 | 2197 x 233 x 11 mm | deska Z14a

1101280116 | 2375 x 270 x 11 mm | deska pałacowaZ14b

Dąb Nordens Ark
1101280203 | 2197 x 233 x 11 mm | deska Z16a

1101280103 | 2375 x 270 x 11 mm | deska pałacowaZ16b

Dąb Tyresta
1101280201 | 2197 x 233 x 11 mm | deska Z18a

1101280101 | 2375 x 270 x 11 mm | deska pałacowaZ18b

Dąb Ordesa
1101280224 | 2197 x 233 x 11 mm | deska Z17a

1101280124 | 2375 x 270 x 11 mm | deska pałacowaZ17b

Z15b | Dąb Connemara | deska pałacowa



Dąb Sumava
1101280217 | 2197 x 233 x 11 mm | deska Z21a

1101280117 | 2375 x 270 x 11 mm | deska pałacowaZ21b

Dąb Oulanka
1101280204 | 2197 x 233 x 11 mm | deska Z22a

1101280104 | 2375 x 270 x 11 mm | deska pałacowaZ22b

Orzech włoski Prescott
1101280304 | 2197 x 205 x 11 mm | deska Z24

Dąb Nieuw Land
1101280209 | 2197 x 233 x 11 mm | deska Z23a

1101280109 | 2375 x 270 x 11 mm | deska pałacowaZ23b

Dąb Una
1101280223 | 2197 x 233 x 11 mm | deska Z19a

1101280123 | 2375 x 270 x 11 mm | deska pałacowaZ19b

Dąb Pirin
1101280208 | 2197 x 233 x 11 mm | deska Z20a

1101280108 | 2375 x 270 x 11 mm | deska pałacowaZ20b
Z19b | Dąb Una | deska pałacowa

Z22a | Dąb Oulanka | deska



Szlachetny, ponadczasowy i ekskluzywny: wzór w jodełkę 
Hywood. Dzięki swojej filigranowej strukturze w formacie  
774 x 129 mm wygląda bardzo autentycznie i klasycznie.  
Wyjątkowy przy tym jest fakt, że domowi majsterkowicze 
mogą z łatwością samodzielnie ułożyć tę podłogę dzięki 
połączeniu CLICKitEASY HB! Wzór w jodełkę jest także 
dostępny dla desek podłogowych i pałacowych.

Zawsze modny
W Z Ó R  W   J O D E Ł K Ę

Eva
 1,6

8 m

Q06 | Dąb Ordesa | jodełka
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Wzór w jodełkę
H E R R I N G B O N E  C O L L E C T I O N



Dąb Capitol Reef
1101280421 | 774 x 129 x 11 mm | jodełka Q01

Dąb Capitol Reef
1101280421 | 774 x 129 x 11 mm | jodełka Q01

Dąb Nordens Ark
1101280422 | 774 x 129 x 11 mm | jodełka Q05

Dąb Pirin
1101280424 | 774 x 129 x 11 mm | jodełka Q02

Dąb Pirin
1101280424 | 774 x 129 x 11 mm | jodełka Q02

Dąb Ordesa
1101280426 | 774 x 129 x 11 mm | jodełka Q06

Dąb Ordesa
1101280426 | 774 x 129 x 11 mm | jodełka Q06



Zdrowie własne i naszej rodziny – to najważniejsza rzecz dla  
każdego z nas. Dotyczy to nie tylko diety i ruchu, ale także 
materiałów, które wypełniają nasz dom. Jak dobrze, że podłoga 
Hywood tworzy zdrowy klimat wnętrza! I to pod wieloma  
względami: podłoga hybrydowa z prawdziwego drewna o  
niskim poziomie szkodliwych substancji, a jednocześnie  
przyjazna dla alergików posiada certyfikat zdrowego życia.

Podłoga Hywood łatwo się czyści, jest higieniczna i nie daje  
kurzowi i roztoczom żadnych szans. W kontakcie ze skórą jest  
przyjemnie ciepła dla stóp i antypoślizgowa – nawet w wil-
gotnych pomieszczeniach. Także Twoje uszy mogą odpocząć: 
podłoga Hywood jest cicha podczas chodzenia i posiada izo-
lację akustyczną. Już przy jej produkcji pamiętamy o aspektach 
zdrowotnych. Przykład: w celu nadania koloru deskom stosowane 
są naturalne pigmenty w roztworze wodnym. Wszystkie składniki 
są przyjazne dla środowiska i zdrowia i nie zawierają szkodliwych 
substancji chemicznych.

Pozytywny wpływ na nasze zdrowie zawdzięczamy z jednej strony 
naturalnemu tworzywu, jakim jest drewno, które jest zdrowe 
natury. Z drugiej strony do wykończenia i uszlachetnienia desek 
wykorzystujemy wyłącznie przyjazne składniki zapewniające 
zdrowy klimat wnętrza.

Aby zapewnić Ci  
dobre samopoczucie

Z D R O W Y  K L I M A T  W N Ę T R Z A

U.S. EPA TSCA Title VI & 
CARB P2 compliant

* Desek podłogowych i pałacowych

ID 0322 - 11806 - 009 

*
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Nasz świat bardzo szybko się zmienia – a wraz z nim priorytety. 
Chyba nie ma dla nas i przyszłych pokoleń ważniejszego  
tematu niż ochrona zasobów i klimatu. Dobrze zatem, że  
podłoga Hywood jest zgodna z ideą zrównoważonego rozwoju  
na wszystkich płaszczyznach i optymalnie wpisuje się w  
koncepcję budowania neutralnego dla klimatu.

Ale najważniejsze jest to, że Hywood wykonano 
ze zrównoważonego materiału, jakim jest drewno. 
A mianowicie z drewna z certyfikatem FSC®, czyli 
pochodzącego ze zrównoważonej gospodarki  
leśnej. Odpowiedzialne działanie jest dla nas ważne. 
Odzwierciedla to także nasz proces produkcji:  

podłoga Hywood jest tak zaprojektowana, aby zachowała 
trwałość przez całe życie. Jest to możliwe dzięki zjednoczeniu 
trzech bohaterów – inteligentnych technologii, które czynią  
podłogę Hywood ekstremalnie odporną. Co może być bowiem 
bardziej zrównoważone niż trwały, wartościowy produkt! Gdy 
któregoś dnia podłoga Hywood dotrze do końca swojego cyklu 
życia, może z niej powstać następne pokolenie Hywood.  
Kwintesencja recyklingu.

A to nie wszystko: podłoga Hywood jest nie tylko neutralna  
klimatycznie, lecz wręcz dodatnia klimatycznie, gdyż metr  
sześcienny drewna magazynuje jedną tonę CO2. Ponieważ 
Hywood w większości składa się z drewna, przez całe swoje  
życie magazynuje dwutlenek węgla wchłonięty przez drzewo. 
Ponadto za każde drzewo, wykorzystane do produkcji Hywood, 
sadzone są drzewa, które ponownie magazynują dwutlenek  
węgla. Prawdziwy obieg zrównoważonego rozwoju.

Gdy zmieniają się priorytety
Z R Ó W N O W A Ż O N Y  R O Z W Ó J
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Chcesz dowiedzieć się więcej?

Podstawowa zaleta: łatwe wyszukiwanie akcesoriów  
dopasowanych do Twojej podłogi. Są one dopasowane  
do każdego asortymentu i w ukierunkowany sposób  
poprawiają wartość Twojego pomieszczenia – pod  
względem technicznym i wizualnym.

Praktyczne. 
Pasujące. 
Atrakcyjne.

T W O J E  A K C E S O R I A

Z11 | Jesion Abisko | deska 41
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M O J A  W I R T U A L N A  P O D Ł O G A 

Moje studio projek-
towania wnętrz

Wstaw zdjęcie własnego  
pomieszczenia, wykasuj starą 
podłogę i zachwyć się nową  
podłogą swoim wnętrzu!

Z15b | Dąb Connemara | deska pałacowa

Z06b | Dąb Veluwe | deska pałacowa

W naszym wirtualnym studiu projektowania wnętrz możesz  
obejrzeć każdą z naszych podłóg w swoim własnym domu.  
Tu i teraz. Wystarczy użyć smartfona. Po otwarciu studia  
projektowania wnętrz masz dwie możliwości:

1 Możesz zrobić zdjęcie swojego pomieszczenia  
smartfonem i wybrać podłogę, którą wirtualnie położysz.

2 Lub wybrać z naszej galerii zdjęcia pomieszczeń, 
w których chcesz zobaczyć swoją wymarzoną podłogę.

Także na tablecie, laptopie lub komputerze stacjonarnym możesz 
w naszym wirtualnym studiu projektowania wnętrz obejrzeć 
każdą z naszych podłóg w Twoim domu. Ze względu na wielkość 
ekranu jest to lepsza alternatywa. Wystarczy kliknąć na przycisk 
„Studio projektowania wnętrz” przy prawej krawędzi ekranu.
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Dobre właściwości drewna od zawsze są punktem odniesienia  
dla wszystkich produktów ter Hürne – od początku istnienia 
przedsiębiorstwa ponad 60 lat temu po czasy obecne. Drewno 
pozostaje dla nas wzorem przy tworzeniu alternatywnych,  
inteligentnych tworzyw zapewniających zdrowy klimat wnętrza

Dorastaliśmy w ogromnym szacunku dla materiału, jakim jest 
drewno. Nasz ojciec Otger był stolarzem z pasją. W 1959 założył 
swój warsztat rzemieślniczy w Südlohn w Münsterland, blisko 
granicy z Holandią.

Na początku on i jego niewielka załoga wytwarzali ramy drzwi. 
Z biegiem lat asortyment zwiększał się o produkty dla domu, 
przede wszystkim panele na ściany i sufit oraz parkiety z litego 
drewna.

Rodzina ter Hürne rozwijała się razem z przedsiębiorstwem. 
Obecnie w Südlohn pracuje ok. 250 osób. Wspólnie udało nam 
się doprowadzić do tego, że firma ter Hürne stała się wiodącym 
producentem w zakresie wzornictwa, produkcji i sprzedaży  
podłóg z drewna i innych tworzyw.

Zaplanowaliśmy nasze cele na przyszłość: nadal stawiamy na  
wartości, które przekazali nam nasi rodzice: nasza pasja do  
drewna z jego wszystkimi dobrymi i zdrowymi właściwościami. To  
podstawa dla nowych, innowacyjnych materiałów naszej produkcji.

Nasze wartości
C O  N A S  W Y R Ó Ż N I A

Zdrowy klimat
wnętrza

Inteligentna 
konstrukcja

Niemiecka 
jakość

Naturalne 
piękno

Odpowiedzialność  
ekologiczna

Siła  
regionu
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Dowiedz się więcej na stronie 
www.terhuerne.com

Z O B A C Z  J E S Z C Z E  W I Ę C E J  S Z C Z E G Ó Ł Ó W
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ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Straße 5
46354 Südlohn 
Germany
Phone: +49 2862 701-329
www.terhuerne.com




