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Kolekcje

Odpowiedzialność

Technologia & Akcesoria

Jako niemieckie przedsiębiorstwo rodzinne z  
Münsterland przez prawie 60 lat odpowiedzialnie 
rozwijamy trwałe i zdrowe produkty, spełniające 
najwyższe standardy funkcyjne i estetyczne. 

Z pasją, knowhow oraz wyczuciem dobrego wzor-
nictwa tworzymy wyjątkowe podłogi drewniane, 
łączące w sobie tradycyjną sztukę rzemieślniczą i 
wyszukaną technologię – na wzór natury z uwz-
ględnieniem najwyższej wydajności surowców w 
celu zachowania naszej wspólnej przestrzeni ży-
ciowej. Każda podłoga drewniana firmy ter Hürne 
to prawdziwy unikat pod Twoimi stopami, wyróż-
niający się bezkompromisową jakością. To stanowi 
różnicę.

Zarząd: 
Erwin oraz Bernhard ter Hürne

ter Hürne Spis treŚci

Wybór jakości
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Gwarancja zdrowego 
mieszkania

Odpowiedzialność

Drewno zawdzięczamy naturze. Dlatego odpo- 
wiedzialne wykorzystanie tego cennego surowca 
to elementarny składnik filozofii naszego przed-
siębiorstwa, który obejmuje wszystkie obszary i  
procesy w naszej firmie. ter Hürne posiada cer-
tyfikaty FSC®, PEFC™ i Real Wood oraz wspiera  
aspekty ekologiczne i socjalne w ramach zrówno-
ważonej gospodarki leśnej o ciągłym systemie kon-
troli. Staranny wybór terenów leśnych i rosnących 
tam drzew ma decydujące znaczenie dla spełnienia  
naszych wysokich wymagań jakościowych.

www.realwood.eu
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with exception of 
smoked products

with exception of 
smoked products

Żyj i mieszkaj w  
zdrowym otoczeniu

Zrównoważone  
działanie

Niemiecki ECO-Instytut od ponad 30 lat należy do 
wiodących ośrodków kontroli emisji i zawartości 
substancji szkodliwych w produktach budowlanych 
i przeznaczonych do wyposażenia wnętrz, który  
ocenia produkty według kryteriów lokalnych i  
międzynarodowych. 

Znak ECO-Instytut zalicza się do najważniejszych 
międzynarodowych znaków jakości dla produktów o 
niskich wskaźnikach emisji i substancji szkodliwych. 

Także znak Błękitnego Anioła gwarantuje, że  
produkty spełniają wysokie wymagania w zakresie  
właściwości dotyczących ochrony środowiska,  
zdrowia oraz właściwości użytkowych. Kontrola 
obejmuje cały okres życia produktu.

Podłoga drewniana marki ter Hürne to sama  
natura w całości z drewna, uszlachetniana ręcznie 
za pomocą olejów na bazie oleju lnianego i oleju z  
orzechów włoskich. Gwarantuje to użytkownikom 
niezanieczyszczone powietrze w pomieszczeniu i 
tym samym lepsze samopoczucie, zdrowie, a także 
lepszą jakość życia. Każdego roku niezależne ins-
tytucje kontrolne testują nasze procesy produkcji i 
produkty pod kątem przyjaznego klimatu wnętrza. 
Potwierdzają one, że nasze podłogi drewniane  
charakteryzują się niskimi wskaźnikami emisji i  
substancji szkodliwych, a tym samym są przyjazne 
dla zdrowia.

Z nami możesz 
odetchnąć

Zrównoważone  
działanie
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Tak różnorodnej, tak dynamicznej podłogi drewnianej nie oferuje nikt inny: zapraszamy w podróż  
przez świat podłóg drewnianych ter Hürne. Pokażemy wyjątkowe podłogi drewniane, naturalne i  
autentyczne, stworzone wprost przez naturę. Z nowoczesnym wzornictwem, wyznaczającym nowe  
trendy oparte na tradycji i stylu życia. Uszlachetnione tradycyjnym rzemiosłem oraz inteligentną  
techniką „Made in Germany“. Wszystkie nasze powierzchnie spełniają jeden cel: maksymalna  
przyjazność dla zdrowia w celu zapewnienia dobrego samopoczucia użytkownikom. 

Życzymy przyjemnego użytkowania!

*Prawdziwe drewno: Różnice w kolorze i selekcji - dozwolone z uwagi na naturalny przyrost i właściwości drewna.

6 / 7

Kolekcje

Deski 1-lamelowe

Deski 1-lamelowe

Unique  
Deski 1-pasmowe, ręcznie uszlachetniane

Grand Naturals  
Deski 1-pasmowe olejowane

Deski Design

Deski Classics

Moods of Provence  
Deski 1-pasmowe z wyoblonymi fazami

Grand Velvet  
Deski 1-pasmowe lakierowane

Heaven  
Deski 1-pasmowe stonowane &  
lakierowane lakierem ekstra-matowym

Earth  
Deski 1-pasmowe, naturalnie  
olejowane & pełne ekspresji

Deski 3-lamelowe

Satin Elements  
Deski 3-pasmowe lakierowane

Pride of Nature  
Deski 3-pasmowe olejowane

Deski 3-lamelowe

Contours  
Deski 3-pasmowe & splot  
koszykowy z fugą Contura

Jodełka/ 
System modułowy

Flemish Heritage  
Jodełka & system modułowy



Gdy deski drewniane są suszone na powietrzu, z 
biegiem czasu twarde sęki kurczą się mniej, niż  
pozostała część deski. Przyspieszamy ten proces i 
w rzemieślniczy sposób uzyskujemy efekt, który  
uwidacznia się dopiero po latach.

Uszlachetnianie sęków

Drewno jest żywym materiałem, które cały czas 
pracuje. Pęknięcia powstałe w wyniku naprężeń to 
naturalne zmiany, na których wzorujemy się przy 
obróbce powierzchni. Te niepowtarzalne cechy  
podkreślamy ręcznie i delikatnie akcentujemy.

Akcentowanie naturalnych  
pęknięć w dębie

Struganie ręczne według wzorca: lekko zaokrąglo-
ny nóż heblarki przesuwamy po desce minimalnym 
ruchem falistym. W ten sposób uzyskujemy zmianę 
powierzchni o naturalnym charakterze, która jest 
wyjątkowo przyjemna w dotyku.

Ręczne heblowanie

Każde drewno, każda deska opowiada własną  
historię. W naszej kolekcji Unique przywołujemy je 
do życia. Urozmaicone ślady sęków, drewno tward-
zielowe czy wyraziste rysy z różnorodną grą barw 
lub drewnem bielastym – to charakterystyczne  
elementy dynamicznego doboru drewna w ramach 
kolekcji Unique. W każdej desce eksponujemy jej  
wyjątkowe cechy i podkreślamy je ręcznie. Zachowu- 
jemy przy tym pierwotny charakter drewna. W 
ten sposób każda deska staje się uszlachetnionym  
ręcznie unikatem o niepowtarzalnym wyglądzie, 
wyjątkowym uroku i szlachetności.

Prawdziwe ręczne arcydziełoDeski Design

Unique  
Deski 1-pasmowe, ręcznie uszlachetniane
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Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101013030
200

deska
Dąb unikalny*

wypukłe sęki-naturalnie olejowana
żywy

13

N04

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101013014
200

deska
Dąb unikalny aksamitny brąz*

barwiona-naturalnie olejowana
żywy

13

N05

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101013016
200

deska
Dąb unikalny surowy*

barwiona-naturalnie olejowana
żywy

13

N07

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101013017
200

deska
Dąb unikalny szaro beżowy*

barwiona-naturalnie olejowana
żywy

13

N08

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101013019
200

deska
Dąb unikalny glisto-brązowy*

szczotkowana-barwiona-olej naturalny
żywy

13

N09

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012001
200

deska
Dąb unikalny*

ręcznie ryflowana-naturalnie olejowana
żywy

13

N01

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101013015
200

deska
Dąb unikalny stary brąz*

ręcznie ryflowana-barwiona-naturalnie olejowana
żywy

13

N06

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101013018
200

deska
Dąb unikalny piaskowy beż*

szczotkowana-barwiona-olej naturalny
żywy

13

N02

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101013020
200

deska
Dąb unikalny srebrno-szary*

naturalnie olejowana
żywy

13

N03

2390

| akcentowane pęknięcia- | wypukłe sęki-barwiona-

| ręcznie ryflowana- | ręcznie ryflowana- | akcentowane pęknięcia-

| ręcznie ryflowana-
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Popołudniowe słońce obniża się nad fioletowym 
dywanem pachnącej lawendy, której urokliwe rzędy 
krzewów ciągną się jak po sznurku, aż po horyzont.

Delikatna linia pól lawendy w Prowansji to inspiracja 
dla naszej kolekcji Moods of Provence. Ekspresyjne 
wykończenie powierzchni desek wyróżnia unikalna, 
zaokrąglona krawędź. Nasze deski w kolekcji Moods 
of Provence, delikatnie heblowane w celu nadania 
jeszcze lepszych właściwości w dotyku, to uczta dla 
zmysłów.

Deski Design

Moods of Provence  
Deski 1-pasmowe z wyoblonymi fazami

Deski z naszej kolekcji Moods of Provence wyróż-
niają się wyjątkowym wykończeniem wyoblonej  
krawędzi. Delikatnie zaokrąglone krawędzie  
podłużne tworzą piękne i płynne połączenie między 
deskami, dając przyjemny efekt wizualny i komfort 

Zaokrąglona krawędź:  
przyjemność dla oczu i stóp

Niezwykłe właŚciwoŚci użytkowe

dla stóp. Taka podłoga wygląda w pomieszczeniu 
wyjątkowo atrakcyjnie i harmonijnie. Dzięki zao- 
krąglonej krawędzi każda deska wydaje się  
większa, a charakter drewna jest wyraźnie  
podkreślony. Zaprasza do chodzenia na boso.

R04 | Dąb ciemnobrązowy | deska | ekspresyjny | szczotkowana-naturalnie olejowana

1 Artykuł już nieprodukowany. 12 / 13Deski Design | Moods of Provence kolekcji | 

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101011789
200

deska
Dąb*

szczotkowana-naturalnie olejowana
ekspresyjny

13

R01

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101010883
200

deska
Dąb alpejski*

szczotkowana-naturalnie olejowana
ekspresyjny

13

R02

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101010901
200

deska
Dąb ciemnobrązowy*

szczotkowana-naturalnie olejowana
ekspresyjny

13

R04

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101012397
200

deska
Dąb alpejski delikatnie beżowy*

kowana-wybielana-naturalnie olejowana
ekspresyjny

13

R05

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101010788
200

deska
Dąb*

szczotkowana-lakierowana matowo
ekspresyjny

13

R06

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012145
200

deska
Dąb tabaczkowy*

szczotkowana-naturalnie olejowana
ekspresyjny

13

R07

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101010885
200

deska
Dąb alpejski ciemy brąz*1

kowana-barwiona-naturalnie olejowana
ekspresyjny

13

R08

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101010886
200

deska
Dąb alpejski szaro brązowy*1

kowana-barwiona-naturalnie olejowana
ekspresyjny

13

R10

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101010790
200

deska
Dąb jasnobeżowy*

biała-naturalnie olejowana
ekspresyjny

13

R03

2390

| ryflowana- | szczotkowana-

| wędzona- | ryflowana-szczot- | ryflowana-szczot- | ryflowana-szczot-

| wędzona-
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Delikatny, niemal niebiański spokój nadają wnętrzu 
deski z naszej kolekcji „Heaven“. Kolekcja ta odzwier-
ciedla modę na spokojniejsze powierzchnie. Łączymy 
w niej stonowany styl z nowoczesnymi rozwiązaniami 
kolorystycznymi i wykańczamy powierzchnie naszym 
wyjątkowym, miękkim szczotkowaniem oraz specjal-
nym, matowym lakierem. Tak uszlachetnione deski są 
ponadczasowe i zbliżone wyglądem do olejowanych. 
Specjalne, ekstramatowe wykończenie umożliwia  
zaledwie niewielkie odbicie światła. W ten sposób 
barwy i naturalne piękno podłogi drewnianej staje się 
intensywniejsze i bardziej uwypuklone. Powierzch-
nia podłogi drewnianej jest aksamitnie przyjemna w  
dotyku i nadaje pomieszczeniu olśniewającą świeżość.

Heaven  
Deski 1-pasmowe stonowane & lakierowane 
lakierem ekstra-matowym

Harmonijny spokój i różnorodność

ZrÓwnoważona ŚwieżoŚć

Kolory naszych powierzchni z kolekcji Heaven i Earth są także dostępne w jodle klasycznej i deskach systemowych (kasetonach) w kolekcji Flemish Heritage (strona 28).

Nasze deski z kolekcji Heaven są pokryte kilkoma 
warstwami specjalnego, ekstramatowego lakieru. 
Powłoka ta chroni także przed intensywniejszą  
eksploatacją dzięki elastyczności i sprężystości. Do-
datkowo zabezpiecza powierzchnię drewna przy 
codziennym użytkowaniu. Specjalny, ekstrama-
towy lakier podkreśla spokojną stylistykę podłogi.  

Wyjątkowe, delikatne szczotkowanie uwypukla 
ponadczasowy, wyrazisty charakter powierzchni z 
kolekcji Heaven. Każda deska z kolekcji Heaven jest 
regularnie testowana pod kątem odpowiedniego 
stopnia połysku. Dodatkowo specjalista firmy ter 
Hürne pobiera próbki w celu zagwarantowania  
idealnego efektu.

Deski Design
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Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012217
200

deska
Dąb surowy*

szczotkowany-lakier ekstra-matowy
stonowany

13

K01

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012218
200

deska
Dąb jasnoszary*

barwiony-lakier ekstra-matowy
stonowany

13

K02

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101012219
200

deska
Dąb szary*

barwiony-lakier ekstra-matowy
stonowany

13

K03

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012220
200

deska
Dąb ochra brąz*

szczotkowany-barwiony-lakier ekstra-matowy
stonowany

13

K04

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012221
200

deska
Dąb bazaltowy brąz*

barwiony-lakier ekstra-matowy
stonowany

13

K05

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101012222
200

deska
Dąb czerwonobrązowy*

barwiony-lakier ekstra-matowy
stonowany

13

K06

2390

| szczotkowany- | szczotkowany- | szczotkowany- | szczotkowany-
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Kamień, piasek, ił oraz glina: różnorodność ziemi to ins-
piracja dla naszej kolekcji „Earth”. Ekspresyjne i wyraziste 
kolory desek z tej kolekcji charakteryzują się dynamiczną 
stylistyką. Umiejętne zastosowanie naturalnych olejów, 
tworzących odpowiednie efekty, umożliwia nam pod-
kreślenie barwy w poszczególnych deskach drewnianych 
– czy to stonowanej, czy intensywnej, zawsze w zgodzie z 
odpowiednimi certyfikatami ekologicznymi. Aby uzyskać 
zamierzony efekt, należy pozwolić powierzchni dojrzeć, 
co wymaga czasu. Wykończenie za pomocą oleju natural-
nego jako ukoronowanie obróbki nadaje powierzchniom 
ziemiste odcienie kolorystyczne i przyjemne właściwości 
dotykowe. Cała podłoga charakteryzuje się wyjątkową  
ekspresją.

Earth  
Deski 1-pasmowe, naturalnie olejowane & 
pełne ekspresji

W naszej kolekcji Earth po raz pierwszy udało się  
połączyć specjalny styl olejów wędzonych i tworzących 
efekty z surowymi wymogami organizacji ECO- 
Instytut oraz Błękitnego Anioła, tworząc przyjaz-
ny klimat wnętrza. Ważnym czynnikiem jest tutaj 
czas: podczas obróbki nawet trzykrotnie pozwalamy  
deskom odpocząć przez noc, aby wytworzyły wyjąt-
kowe, perfekcyjne i naturalne efekty kolorystyczne. W 
ten sposób powstaje różnorodna gra barw, dzięki której 
wyjątkowe cechy dębu – jego charakterystyczne pro-
mienie rdzeniowe w drewnie i rożnice kolorystyczne 
wynikające z zawartości kwasu w drewnie – tworzą 
przyjazny klimat wnętrza.

Dynamika i wyrazistość

Imponująca intensywnoŚć barw

Kolory naszych powierzchni z kolekcji Heaven i Earth są także dostępne w jodle klasycznej i deskach systemowych (kasetonach) w kolekcji Flemish Heritage (strona 28).

Deski Design
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Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012223
200

deska
Dąb piaskowo-szary*

szczotkowana-barwiona-naturalnie olejowana
ekspresyjny

13

L01

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012224
200

deska
Dąb piaskowy brąz*

barwiona-naturalnie olejowana
ekspresyjny

13

L02

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101012225
200

deska
Dąb dymiony szary*

barwiona-naturalnie olejowana
ekspresyjny

13

L03

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012226
200

deska
Dąb Terra brązowy*

szczotkowana-barwiona-naturalnie olejowana
ekspresyjny

13

L04

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012227
200

deska
Dąb lazurowy brąz*

szczotkowana-barwiona-naturalnie olejowana
ekspresyjny

13

L05

2390

| szczotkowana- | szczotkowana-
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Nowa interpretacja 3-lamelowego wzoru podłogi: 
nasze wzory 3-lamelowe Contura potwierdzają 
miłość do detali i wyjątkową rzemieślniczą finezję. 
Każda z naszych lameli o różnej długości jest szczot-
kowana, a każda jej krawędź wykończona fazowa-
niem Contura, dzięki czemu deski wyraźnie się od 
siebie odróżniają. W ten sposób powstaje modny, 
postarzany styl podłogi, która dojrzewa przez lata, 
uzyskując odpowiednią patynę.

Contura Deski 
3-lamelowe

Contura Splot 
koszykowy

Deski 3-lamelowe Contura

200 mm200 mm

Dzięki specjalnym wariantom dostępnym w  
naszej kolekcji Contours powstają niepowtarzalne  
wzory podłogi. Umiejętne zastosowanie fazowania  
Contura podkreśla poszczególne elementy i tworzy 
wspaniałą grę światła. Intensywne szczotkowa-
nie i wykończenie olejem naturalnym dodatkowo 
akcentuje naturalność powierzchni. W ten sposób 
powstają kontrastowe akcenty zapewniające  
elegancki styl podłogi.

Contours  
Deski 3-pasmowe & splot koszykowy z 
fugą Contura

Nieustannie stylowe

Fazowanie Contura stosowane jest także w podłodze 
drewnianej o wzorze splotu koszykowego. Trzy  
lamele podłużne, konturowane wzdłuż dłuższych 
boków, są zestawiane z dwiema konturowanymi 
lamelami poprzecznymi. W połączeniu z innymi 
deskami powstaje misterny, przeplatany wzór 
nadający pomieszczeniu wyjątkowy charakter.

Splot koszykowy Contura

Deski Design
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Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012283
200

splot koszykowy
Dąb*

szczotkowana-naturalnie olejowana
stonowany

13

P01

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012284
200

splot koszykowy
Dąb piaskowo-szary*

kowana-barwiona-naturalnie olejowana
stonowany

13

P02

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101012285
200

splot koszykowy
Dąb piaskowy brąz*

kowana-barwiona-naturalnie olejowana
stonowany

13

P03

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012287
200

splot koszykowy
Dąb Terra brązowy*

kowana-barwiona-naturalnie olejowana
stonowany

13

P04

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101012288
200

splot koszykowy
Dąb lazurowy brąz*

kowana-barwiona-naturalnie olejowana
stonowany

13

P05

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012301
200

3-pasmowa
Dąb design*

szczotkowana-naturalnie olejowana
stonowany

13

P06

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012302
200

3-pasmowa
Dąb design piaskowo-szary*

barwiona-naturalnie olejowana
stonowany

13

P07

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012304
200

3-pasmowa
Dąb design Terra brązowy*

barwiona-naturalnie olejowana
stonowany

13

P09

2390

|

Nr artykułu:
x x mm

|

1101012305
200

3-pasmowa
Dąb design lazurowy brąz*

barwiona-naturalnie olejowana
stonowany

13

P10

2390

| szczot- | szczot-

| szczot- | szczot-

| szczotkowana-

| szczotkowana- | szczotkowana-

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012303
200

3-pasmowa
Dąb design piaskowy brąz*

barwiona-naturalnie olejowana
stonowany

132390

| szczotkowana-
P08
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Wzór w jodełkę to symbol klasycznego parkietu. 
Sposób układania desek we wzorze w pojedynczą 
lub podwójną jodełkę jest bardzo charakterysty-
czny. Wszystkie deski ter Hürne we wzorach w  
jodełkę posiadają identyczne profilowanie, dlatego 
nie ma desek prawych i lewych, jak w przypadku 
standardowego parkietu. Umożliwia to szybsze,  
łatwiejsze i wyjątkowo wydajne układanie parkietu 
dzięki optymalnemu profilowaniu.

Jodełka:  
Majestatyczny format

Antwerpia w Belgii, XVI W.: okres rozkwitu Flandrii 
skutkuje imponującą różnorodnością w dziedzinie 
architektury i sztuki. Tutaj rozwija się historia  
sukcesu podłogi drewnianej. Ten typ podłogi staje 
się rodzajem podłogi preferowanym przez arys-
tokrację i bogatych kupców. Do dzisiaj można w  
tamtejszych pałacach i dworkach, a także w  
obiektach nowoczesnej architektury podziwiać 
znakomitą sztukę parkieciarstwa. Formaty naszej 
kolekcji „Flemish Heritage” pozwalają na odwzoro-
wanie kunsztownych wzorów podłogi drewnianej 
i kreowanie wyszukanych wzorów podłogi o 
majestatycznym charakterze.

Flemish Heritage  
Jodełka & system modułowy

Wyszukane wzory podłóg

Podwójna jodłaPojedyncza jodła

Wzór kostki/kasetonu  Wzór kostki przesunięty

System modułowy:  
Aranżacja podłogi bez ograniczeń
Zarówno na charakter podłogi jak też na wizerunek 
pomieszczenia bardzo duży wpływ ma wzór ułoże-
nia podłogi. Kompaktowy format 972 x 162 x 12 mm 
systemowych desek podłogowych ter Hürne daje 
liczne możliwości ułożenia, od klasycznej kostki/
kasetonu aż po nowoczesne rozwiązania.

Jodełka (1082 mm x 162 mm x 12 mm) i system modułowy (972 mm x 162 mm x 12 mm) są także dostępne w odcieniach prezentowanych w kolekcjach Heaven i Earth.
Przedstawione tu wykończenia kolorystyczne powierzchni w jodełkę dostępne są również w deskach w systemie modułowym.

Deski Design
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Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012230
162

jodełka
Dąb surowy*

szczotkowany-lakier ekstra-matowy
ekspresyjny

12

M01

1082

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012231
162

jodełka
Dąb jasnoszary*

barwiony-lakier ekstra-matowy
ekspresyjny

12

M02

1082
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101012232
162

jodełka
Dąb szary*

barwiony-lakier ekstra-matowy
ekspresyjny

12

M03

1082

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012233
162

jodełka
Dąb ochra brąz*

barwiony-lakier ekstra-matowy
ekspresyjny

12

M04

1082
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101012234
162

jodełka
Dąb bazaltowy brąz*

barwiony-lakier ekstra-matowy
ekspresyjny

12

M05

1082

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012235
162

jodełka
Dąb czerwonobrązowy*

szczotkowany-barwiony-lakier ekstra-matowy
ekspresyjny

12

M06

1082

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012241
162

jodełka
Dąb*

szczotkowana-lakierowana matowo
ekspresyjny

12

M07

1082

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012237
162

jodełka
Dąb piaskowy brąz*

barwiona-naturalnie olejowana
ekspresyjny

12

M09

1082
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101012239
162

jodełka
Dąb Terra brązowy*

barwiona-naturalnie olejowana
ekspresyjny

12

M11

1082
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101012243
162

jodełka
Dąb jasnobeżowy*

biała-naturalnie olejowana
ekspresyjny

12

M13

1082
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101012242
162

jodełka
Dąb*

szczotkowana-naturalnie olejowana
ekspresyjny

12

M14

1082
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101012240
162

jodełka
Dąb lazurowy brąz*

barwiona-naturalnie olejowana
ekspresyjny

12

M12

1082

| szczotkowany- | szczotkowany-

| szczotkowany- | szczotkowany- | szczotkowana-

Nr artykułu:
x x mm

|

1101012238
162

jodełka
Dąb dymiony szary*

barwiona-naturalnie olejowana
ekspresyjny

12

|M10

1082

| szczotkowana-

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012236
162

jodełka
Dąb piaskowo-szary*

barwiona-naturalnie olejowana
ekspresyjny

121082

| szczotkowana-
M08

| szczotkowana- | szczotkowana- | szczotkowana-
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Nasza kolekcja naturalnie olejowanych desek Grand 
Naturals z różnymi wariantami, od spokojnego aż 
po ekspresyjny, to czysta natura. Każda pojedyncza  
deska wyraźnie pokazuje swoje naturalne pochodze-
nie. Szczególnie dumni jesteśmy z różnorodności tej 
kolekcji: czy to tradycyjne, klasyczne, czy nowoczesne 
– podłogi Grand Naturals idealnie pasują do każdego 
stylu aranżacji i tworzą imponujący efekt w każdym 
pomieszczeniu. Porowata powierzchnia każdej deski 
jest olejowana za pomocą przepuszczającego powie-
trza oleju na bazie surowców naturalnych. Podkreśla  
naturalny i pierwotny charakter kolorystyczny drew-
na i nadaje powierzchni przyjemne ciepło.

Deski Classics

Grand Naturals  
Deski 1-pasmowe olejowane

Deski 1-pasmowe olejowane

S01 | Dąb | deska | ekspresyjny | szczotkowana-naturalnie olejowana
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Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012197
200

deska
Dąb*

szczotkowana-naturalnie olejowana
ekspresyjny

13

S01

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012290
200

deska
Dąb jasnobeżowy*

biała-naturalnie olejowana
ekspresyjny

13

S02

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101010888
200

deska
Dąb delikatnie beżowy*

barwiona-naturalnie olejowana
ekspresyjny

13

S04

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101012137
200

deska
Dąb jasnobeżowy*

biała-naturalnie olejowana
stonowany

13

S05

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012154
200

deska
Dąb*

szczotkowana-naturalnie olejowana
stonowany

13

S03

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012289
200

deska
Dąb*

szczotkowana-naturalnie olejowana
wyselekcjonowany

13

S06

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101010889
200

deska
Dąb trzcinowo szary*

szczotkowana-barwiona-naturalnie olejowana
ekspresyjny

13

S07

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101011652
162

deska
Orzech*

naturalnie olejowana
stonowany

13

S08

2190
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101010890
200

deska
Dąb brąz cynamonowy*

barwiona-naturalnie olejowana
ekspresyjny

13

S09

2390

| szczotkowana-| szczotkowana-

| szczotkowana-



Wytworne i różnorodne – oto cechy desek z naszej 
kolekcji Grand Velvet. Powierzchnie z różnych  
rodzajów drewna w różnych wariantach, od spoko-
jnych aż po ekspresyjne, są przeważnie lakierowa-
ne matowo. Dzięki temu są przyjemne i aksamitne 
w dotyku, a odbicia światła są zredukowane. Deli-
katne różnice kolorystyczne desek Grand Velvet to 
zarówno subtelne, jak i głębokie brązy, przechod-
zące w szarości aż po kryształową biel. To idealne 
podłogi niemal do każdego stylu wnętrza, a przy 
tym wyjątkowo nieskomplikowane w codziennym 
użytkowaniu dzięki wytrzymałej warstwie lakieru.

Grand Velvet  
Deski 1-pasmowe lakierowane

Deski 1-pasmowe lakierowane

T02 | Dąb delikatnie szary | deska | stonowany | barwiona-lakierowana matowo

Deski Classics
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Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101010896
200

deska
Dąb*

szczotkowana-lakierowana matowo
wyselekcjonowany

13

T01

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101010787
200

deska
Dąb delikatnie szary*

barwiona-lakierowana matowo
stonowany

13

T02

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012175
200

deska
Dąb jasnobeżowy*

matowa-lakierowana na biało
ekspresyjny

13

T04

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101010786
200

deska
Dąb szarobiały*

bielona-lakierowana matowo
stonowany

13

T05

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101010895
200

deska
Dąb kryształowo biały*

matowa-lakierowana na biało
stonowany

13

T03

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012165
200

deska
Jesion lazurowobiały*

matowa-lakierowana na biało
stonowany

13

T06

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101012177
200

deska
Dąb*

lakierowana matowo
stonowany

13

T07

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101010173
162

deska
Orzech*

lakierowana
stonowany

13

T08

2190
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101012174
200

deska
Dąb*

lakierowana matowo
ekspresyjny

13

T09

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101010639
162

deska
Klon kanadyjski*

lakierowana matowo
ekspresyjny

13

T10

2190
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101010638
162

deska
Buk*

lakierowana matowo
stonowany

13

T11

2190
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101010642
162

deska
Bambus karmelowo beżowy*

barwiona-lakierowana matowo
wyselekcjonowany

13

T13

2190
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101012178
200

deska
Dąb biel postarzana*

szczotkowana-ługowana-lakierowana
stonowany

13

T12

2390

| poszczotkowana-

| szczotkowana- | szczotkowana-



Satin Elements  
Deski 3-pasmowe lakierowane

Deski Classics Deski 3-pasmowe lakierowane

W ramach naszej kolekcji Satin Elements łączymy 
różne rodzaje drewna od stonowanych, aż po  
ekspresyjne warianty, tworząc 3-lamelowe wzory 
desek 3-pasmowycho lakierowanych, równomier-
nych powierzchniach. Deski te tworzą harmonijny 
wizerunek podłogi o klasycznym, luksusowym  
charakterze. Podłogi 3-lamelowe firmy ter Hürne 
są wyjątkowe dzięki specjalnej technice produkcji,  
umożliwiającej ułożenie lameli w ponad 60 róż-
nych wzorach. Niestandardowa długość pojedynczej  
lameli do 500 mm sprawia, iż podłoga jest bardziej  
różnorodna niż w przypadku typowych długości.

1Artykuł już nieprodukowany. 36 / 37Deski Classics | Satin Elements kolekcji | 

U13 | Jesion lazurowobiały | 3-pasmowa | ekspresyjny | matowa-lakierowana na białoNr artykułu:
x x mm

|
|

1101010610
200

3-pasmowa
Dąb*

lakierowana matowo
stonowany

13

U01

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101010611
200

3-pasmowa
Dąb*

lakierowana matowo
ekspresyjny

13

U02

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101010101
200

3-pasmowa
Buk*

lakierowana
stonowany

13

U03

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101010613
200

3-pasmowa
Dąb szarobiały*

bielona-lakierowana matowo
stonowany

13

U04

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101010903
200

3-pasmowa
Dąb design mglistoszary*

ząbkowana-barwiona-lakierowana matowo
ekspresyjny

13

U05

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101010676
200

3-pasmowa
Jesion szarobiały*

bielona-lakierowana matowo
ekspresyjny

13

U06

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101010135
200

3-pasmowa
Dąb tabaczkowy*1

wędzona-lakierowana
stonowany

13

U07

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101010114
200

3-pasmowa
Klon kanadyjski*

lakierowana
stonowany

13

U08

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101010612
200

3-pasmowa
Dąb biel postarzana*

pastowana-lakierowana matowo
stonowany

13

U09

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101010151
200

3-pasmowa
Orzech*

lakierowana
stonowany

13

U10

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101010141
200

3-pasmowa
Wiśnia amerykańska*

lakierowana
stonowany

13

U11

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101010104
200

3-pasmowa
Buk*

lakierowana
ekspresyjny

13

U12

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101010614
200

3-pasmowa
Dąb jasnobeżowy*

matowa-lakierowana na biało
stonowany

13

U14

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101010096
200

3-pasmowa
Jesion białofioletowy*

matowa-lakierowana na biało
ekspresyjny

13

U15

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101010616
200

3-pasmowa
Jesion lazurowobiały*

matowa-lakierowana na biało
ekspresyjny

13

U13

2390

| szczotkowana- | szczotkowana-

| szczotkowana-

| szczotkowana-



Wiatr i słońce, burza i spokój, światło i cień – bogact-
wo niuansów natury łączymy w kolekcji klasycznych 
wzorów 3-pasmowych „Pride of Nature”. Ekspresyjne 
warianty uwypuklają doskonałość struktury drewna, 
zaakcentowaną poprzez intensywne szczotkowanie. 
Wszystkie powierzchnie w ramach tej kolekcji  
wykańczamy olejami naturalnymi. Dzięki temu cała 
paleta kolorów drewna – duma natury – nabiera  
blasku. Po ułożeniu te pełne niuansów wzory  
3-pasmowe desek, tworzą dynamiczny styl podłogi.

Pride of Nature  
Deski 3-pasmowe olejowane

Deski 3-pasmowe olejowane

Deski Classics | Pride of Nature kolekcji | 

V04 | Dąb | 3-pasmowa | ekspresyjny | mocno szczotkowanaNr artykułu:
x x mm

|
|

1101011527
200

3-pasmowa
Dąb*

szczotkowana-naturalnie olejowana
ekspresyjny

13

V01

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101010800
200

3-pasmowa
Dąb dziki antracyt*1

zotkowana-barwiona-naturalnie olejowana
ekspresyjny

13

V02

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101011617
200

3-pasmowa
Dąb*

szczotkowana-naturalnie olejowana
stonowany

13

V03

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101012396
200

3-pasmowa
Dąb*

mocno szczotkowana
ekspresyjny

13

V04

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101011618
200

3-pasmowa
Dąb tabaczkowy*

szczotkowana-naturalnie olejowana
ekspresyjny

13

V05

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101011528
200

3-pasmowa
Buk*

naturalnie olejowana
ekspresyjny

13

V07

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101011529
200

3-pasmowa
Orzech*

naturalnie olejowana
ekspresyjny

13

V06

2390

Nr artykułu:
x x mm

|
|

1101010891
200

3-pasmowa
Dąb delikatnie beżowy*

szczotkowana-barwiona-naturalnie olejowana
ekspresyjny

13

V08

2390
Nr artykułu:

x x mm

|
|

1101010619
200

3-pasmowa
Dąb jasnobeżowy*

szczotkowana-biała-naturalnie olejowana
stonowany

13

V09

2390

Deski Classics

| głęboko szc-

| wędzona-

1 Artykuł już nieprodukowany. 38 / 39



Przetestuj „Projektowanie wnętrza”

„Ułóż” wybraną podłogę w wirtualnym studiu

www.terhuerne.com/Service/Raum-Studio/
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U08 U13

V07 M08

M13

L01

K02

P06

P01

S06

K01 P08

U10 P10

R08

N09

T06

T11 M08a

U14 P07

U01 M02

T07 N03S03

N01 K04

N08V06

P05R04

M05

U06 U09

U03 T12

S05

M01

V01 M02a

M07 T02

U05R01

P04

P09S08

M12K06

M05a

T10 T03

U12 N02

R03 M01a

U02 K03

M07a P03T01

L02N04

M11

L03V05

M12aM06 K05

N07 U15

U11 P02

T04 R05

R06 M03a

M09a

T09 M04M14

M11a

T08 M10

N06 L05

M06a

U04 V09

V08 T05

S02 V03

M03

S07

M09

M04a

M14a L04

N05 M10a

R07 V02

U07

S01

V04 T13

R10

Zeskanuj kod QR, aby wirtualnie 
zainstalować swoją podłogę  
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Wszystko w skrócie Porządek według kolorÓw

Wszystkie produkty na pierwszy rzut oka | 
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Wierzchnia warstwa ze szlachetnego 
drewna(warstwa użytkowa)

Wykończenie powierzchni

Warstwa środkowa z naturalnego drewna¹⁾

Warstwa przeciwprężna z naturalnego drewna¹⁾

EXTRA
MATT LACQUER

30 lat gwarancji – jakość made in Germany

Nasze deski warstwowe certyfikowane są zgodnie z klasą  
odporności ogniowej Cfl-s1. Aby uzyskać więcej informacji,  
zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Możliwość zastosowania przy wodnym i  
elektrycznym ogrzewaniu podłogowym²⁾

Z CLICKitEASY ułożysz swoją podłogę jak prawdziwy fachowiec – łatwo, szybko i pewnie. Umożliwia 
to genialna, opatentowana zasada jak z zamka do drzwi. Za pomocą delikatnego nacisku jak z  
zamka do drzwi, krawędzie desek podłogowych łączą się ze sobą na klik. Zamek ze stabilnego  
tworzywa osadzony precyzyjnie na krótkiej krawędzi gwarantuje pewne i łatwe połączenie obyd-
wu desek na zasadzie mechanizmu jak z zamka do drzwi. W ten sposób powstaje trwałe i mocne 
połączenie. CLICKitEASY będące perfekcyjną techniką pływającego układania desek podłogowych 
bez użycia kleju, młotka, dobijaka i bez konieczności klejenia desek ze sobą.

Click!

1)Jodełka i systemowe deski podłogowe posiadają od spodu specjalny papier przeciwprężny oraz warstwę nośną z  
HDF – Jodełka i systemowe deski podłogowe instaluje się metodą klejenia na całej powierzchni do podłoża 
 
2)W przypadku elektrycznego ogrzewania podłogowego tylko z łagodną techniką nagrzewania i regulacją temperatury.

with exception for smoked products

Deski w szczegółach

Drewno to żywy materiał, który nieustannie  
pracuje– szczególnie przy wahaniach wilgotności 
powietrza. Aby jednak podłoga drewniana zacho-
wała swój kształt, nadawała się do perfekcyjnego 
ułożenia i nawet po ułożeniu nie ulegała od-
kształceniu, firma ter Hürne przy tworzeniu desek 
jako środkową warstwę stosuje lamele z drewna  
litego z pionowo ułożonymi słojami rocznymi. To  
wyselekcjonowane elementy drewna, charaktery-
zujące się wyjątkową stabilnością. Między poszc-
zególnymi lamelami zostawiamy dodatkowo kanały 
powietrzne, zapewniające optymalny rozkład wilgo-
tności w drewnie. Umożliwia to zneutralizowanie 
naprężeń, działających na poszczególne warstwy 
deski, i tym samym zapewnienie stabilności kształtu 
– czyli po prostu wyższej jakości podłóg drewnia-
nych firmy ter Hürne.

W miarę możliwości należy unikać utrzymywania 
się na drewnianej podłodze wody przez dłuższy czas 
– szczególnie w miejscach, do których woda może 
przedostać się w najprostszy sposób, np. na końcach 
desek podłogowych czy lameli. Gdy do tego dojdzie, 
powstaną nieestetyczne spęcznienia i wystające 
krawędzie czołowe, które z czasem spowodują zni- 
szczenie parkietu. Aby uniknąć tych konsekwencji, 
opracowaliśmy specjalną metodę: wszystkie mie-
jsca styku drewna – wszystkie krawędzie desek 
podłogowych i lameli – impregnujemy dodatko-
wo olejo-woskową emulsją, zapewniającą zdrową  
atmosferę w mieszkaniu. Emulsja ta tworzy  
skuteczną ochronę przed wnikającą i tym samym  
szkodliwą wilgocią.

Warstwa środkowa z naturalnego drewna

ImpregnacjaMehrschichtparkett zur schwimmenden 
Verlegung bzw. zur vollflächigen Verklebung 

EN 13489

Multi-layer parquet for floating installation
and/or full area bonding EN 13489

Brandverhalten Dfl-s1
Reaction to fire

Formaldehydabgabe E1
Emission of formaldehyde

Wärmeleitfähigkeit ¹ 0,10 W/m K
Thermal conductivity ² 0,12 W/m K

 Biologische Dauerhaftigkeit Klasse 1/Class 1
 Biological durability

 ¹ Produkte mit Nadelholz-Mittelllage
 ¹ products with softwood as corematerial

 ² Produkte mit HDF-Mittellage 
 ² products with HDF as corematerial  

ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Straße 5  46354 Südlohn  Germany

EN 14342 : 2005 + A1 : 2008

09
DOP:  TH P0113
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Każda paczka (desek jednopasmowych) 
może zawierać do dwóch warstw 
przepołowionych desek.

Formaty Fugi

Format desek wpływa nie tylko na wygląd podłogi, 
lecz ma również decydujące znaczenie w urządze-
niu całego wnętrza. Długie deski podłogowe dodają 
Twojemu mieszkaniu przestronności. Szerokie  
deski z kolei tworzą wrażenie masywności. Wąskie 
zaś dodają dyskretnej elegancji i zrównoważenia. 
Nowy format jodełki oraz deski systemowe/ 
kaseton dają wiele możliwości tworzenia klasycz-
nych wzorów podłogi.

Inspirujące działanie pomieszczenia

Delikatnie zaokrąglone z czterech stron krawęd-
zie desek podłogowych nadają lekkości i tworzą  
wyrazisty efekt wizualny. Dzięki temu podkreślenie 
kształtu ma przede wszystkim miejsce w przypadku 
długich desek.

Zaokrąglona krawędź

Kształt tej czterostronnej fugi przypomina literę 
„V”. Jej geometryczny profil tworzy delikatny  
kontrast z przestrzennym formatem długich desek.

V-fuga

Każda spośród wielu różnych długich lameli  
posiada dodatkową fazę ze wszystkich stron i dzięki 
temu wyraźnie się wyróżnia.

Contura Faza

System modułowy 

Jodełka

 
Deska 1-lamelowa

 
Deska 1-lamelowa 
Deska 3-lamelowa 
Splot koszykowy

3

2

1

4

321 4
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Selekcja Wykończenie powierzchni

Uwaga w zakresie selekcji: ze względu na fakt, że drewno jest surowcem naturalnym, nie można wykluczyć delikatnych rozbieżności w selekcji drewna. 
Zgodnie z Normą PN/EN 13489:2002 dozwolone jest do 5% rozbieżności w selekcji drewna w pojedyńczej partii.

Selekcja drewna jest podstawową cechą wzornictwa 
i ma decydujący wpływ na wyrazistość drewnianej  
podłogi. Drewno, drewnu nie jest równe. Ponie-
waż każdy gatunek drewna posiada również swoją  
„własną charakterystykę”, cechy, takie jak liczba sęków, 
rysunek słojów i kolorystyka są niezwykle różnorodne. 
Nasze selekcje drewna powstają w wyniku wyboru 
i zestawienia poszczególnych elementów drew-
na według określonych przez nas cech wzornictwa 
– każda selekcja posiada indywidualny charakter.

Podstawowa decyzja dotycząca 
wyglądu podłogi drewnianej

Nasze lakierowane powierzchnie różnią się od  
siebie dwoma poziomami połysku. Podłogi lakierowa-
ne mienią się jedwabistym połyskiem, podłogi pokryte  
lakierem matowym posiadają jedwabiście matową 
powierzchnię z lakierem ekstra matowym absorbują 
światło i stwarzają wrażenie surowych. Identyczna jest 
wysoka jakość wszystkich trzech wersji. Wielowarstwo-
wa struktura lakieru absorbuje również silniejsze oddzi-
aływania, ponieważ z jednej strony jest elastyczna, a z 
drugiej strony natomiast twarda i dzięki temu idealnie 
chroni powierzchnię przy codziennym użytkowaniu. 
Ponieważ powierzchnia jest całkowicie zamknięta i tym 
samym chroniona, pielęgnacja naszych podłóg lakiero-
wanych jest wyjątkowo łatwa.

Lakier

Porowata powierzchnia jest olejowana za pomocą  
przepuszczającego powietrze oleju na bazie surowców 
naturalnych. Olej wnika głęboko w drewno i wzmacnia 
je od wewnątrz. Stosowana przez nas specjalna obróbka  
olejem zwiększa zdolność oddychania naszego natural-
nie olejowanego parkietu – w razie potrzeby wchłania 
on wilgoć i z powrotem ją oddaje. Ma to pozytywny, 
regulujący wpływ na klimat pomieszczenia i tworzy 
zdrową atmosferę wnętrza. Technika ta pozwala na ‚ 
zachowanie widocznej i wyczuwalnej struktury drewna. 

Olej naturalny

Perfekcyjny efekt końcowy

wyselekcjonowany

stonowany

1

2

3

4

ekspresyjny

żywy

1

2

3

4

48 / 49Technologia & Akcesoria | 



Listwy przypodłogowe System schodÓw i stopni

Doskonała podłoga to suma wielu detali. Przede 
wszystkim listwy dodają piękna podłodze. Firma 
ter Hürne oferuje szeroki wybór listew przypodło-
gowych pasujących do wielu aranżacji wykonanych 
z litego drewna, fornirowanych lub okleinowanych.

Wszystkie zalety w skrócie:

• Łatwy i niewidoczny montaż  
(mocowanie na klipsy lub na klej)

•  Niewidoczne prowadzenie kabli

•  Remont ścian bez uszkodzeń

• Bez konieczności klejenia

Nasze podłogi ter Hürne nie boją się schodów. Wykończenie schodów odpowiednimi deskami drewnianymi i 
luksusowej podłogi winylowej za pomocą rozwiązania CLICKitEASY jest proste, szybkie i trwałe.

Wykończenie Proste. Idealne.Praktyczne.

Listwy ter Hürne w zależności od 
artykułu są dostępne w różnych 
kolorach

Neutralne listwy przypodłogowe, 
Listwy przypodłogowe dekoracyjne 
oraz listwa cokołowa z litego drewna

Główne zalety:

• Identyczna podłoga i schody

• Wyjątkowe wzornictwo ter Hürne na  
schodach i stopniach

• Profile stopni dopasowane do luksusowych 
podłóg winylowych i desek z asortymentu  
ter Hürne

• Prosty, kompaktowy system z trzema  
elementami

• Gotowe profile stopni można przyciąć  
w miejscu montażu

• Idealne do renowacji istniejących  
schodów i stopni

• Łatwe, szybkie i trwałe układanie profili na 
stopniach z desek podłogowych dzięki  
połączeniu podłużnych krawędzi CLICKitEASY

• Idealne wykończenie profili stopni po prawej 
lub lewej stronie umożliwia rezygnację z  
dodatkowych wykończeń listwowych
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Kontakt 

ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Str. 5 | 46354 Südlohn | Germany
Phone: +49 2862 701-329 | www.terhuerne.com


