
Podłoga Beskidzka – rodzaje dostępnych sortów drewna :
Każda podłoga drewniana występuje w określonym tzw. sorcie, który podkreśla jej wygląd i charakter.

Rodzaje sortów prezentują naturalne cechy drewna takie jak: obecność tzw. twardzieli, sęków oraz
obecności bielu i układu słoi a także różnych odcieni, które są naturalnymi cechami drewna decydującymi o
jego pięknie i niepowtarzalności. Podłogi drewniane marki Podłoga Beskidzka dostępne są w kilku sortach w

zależności od rodzaju drewna i użytego forniru, co ułatwia dobranie odpowiedniej podłogi do wybranego
stylu wnętrza i upodobań. Podłoga Beskidzka już na etapie produkcji forniru robi selekcję sortów.  

Sort Sęczny (sort podstawowy): 
Rodzaje drewna rustykalnego - np. Dąb Natura, Dąb Transparentny. Wszelkie barwione rodzaje podłogi są

produkowane w standardzie - w sorcie Sęcznym. Jest możliwość zmiany sortu standardowego z Sęcznego na
Bezsęczny.   Bardzo urozmaicona barwa i struktura drewna, mocne zabarwienia, dopuszczalne

zdrowe/wrośnięte sęki bez ograniczeń z zaprawionymi pęknięciami, dopuszczalny rdzeń, krawędziowe
ubytki zaprawione twardą szpachlą, biel bez ograniczeń. Mogą pojawić się także sporadycznie deski

bezsęczne, z charakterystycznym rysunkiem usłojenia. Dopuszczalne są również czarne i zaprawione w
całości sęki o średniej średnicy do 5 cm. 

Rustykalna podłoga występuje w naszej ofercie w wielu gatunkach drewna o mocnych kontrastach słoi, z
mocnymi akcentami dużych sęków oraz bielem.  Sort ten występuje także w drewnie egzotycznym. O

rustykalnym charakterze, z mocnymi akcentami, dużymi sękami wypełnionymi także specjalnymi szpachlami
dwuskładnikowymi. 

Sort Bezsęczny (sort podstawowy): 
Rodzaje drewna klasycznego - np. Dąb Elegant. Selekcjonowana podłoga twardzielowa o dowolnym rysunku
usłojenia – prostym, półfladrowym lub fladrowym, o naturalnej, zróżnicowanej barwie drewna z drobnymi
akcentami wrośniętych sęczków i sporadycznie występującym bielem.  Dopuszczalne są również małe sęki

wypełnione jasną szpachlą oraz zaprawiane miejsca do 2 cm średniej średnicy. 
W gatunkach egzotycznych zdarzać się może również podłoga o żywej wariacji barw, z mocniejszymi

akcentami sęków i występującymi śladami twardzieli, w przypadku gatunków twardzielowych podłoga o
stonowanym wyglądzie, z możliwym bielem, np. (Orzech Amerykański). Naturalna barwa i struktura,

dowolny układ słoi, dopuszczalne pojedyncze jasne sęczki do średniej średnicy 1 cm z małymi pęknięciami,
dopuszczalny delikatny biel, dopuszczalne szerokie promienie. W przypadku gatunków jak Wiąz, czy Jesion

podłoga o żywej wariacji barw, z sękami i śladami twardzieli. Możliwy zarówno łagodny rysunek, ale i
mocniejsze akcenty sęków. 

Sort Selekcjonowany (sort specjalny): 
Specjalna odmiana wyżej wymienionych sortów. Podłoga wysortowana na życzenie Klienta pod kątem

jednolitości kolorystycznej w danej partii materiału, średnic i ilości sęków lub ewentualnie innych wizualnych
parametrów. Dokonywana jest za dodatkową opłatą. Parametry za dopłatą pod kątem możliwości

wykonania każdorazowo potwierdza Producent. 
Uwaga! Przedstawione cechy sortów mogą się różnić w odniesieniu do różnych gatunków drewna. Dane

zawarte w tym zestawieniu mają charakter jedynie poglądowy. 
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