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Tym, co sprawia, że drewno jest tak bardzo pożądanym materiałem jest jego naturalność. 
W związku z tym niewielkie różnice kolorystyczne, wyraziste usłojenie czy małe zdrowe 
sęki szpilkowe nie są uznawane za wadę, a wręcz przeciwnie – nadają drewnu charakteru  
i sprawiają, że jest ono niepowtarzalne. Drewniane wyroby nadają się zarówno do tradycyj-
nych, jak również nowoczesnych wnętrz. 
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STOPNICE SCHODOWE Z LAMELI LITYCH - DĄB/JESION
(gr. 20/30/40-45mm)

DĄB Klasa AB
Płyta wykonana jest wyłącznie z jednolitych ele-
mentów drewna – nie łączonych na długości. 
Elementy 1-stronnie czyste, ze starannie do-
braną kolorystyką. Spodnia strona dopuszcza 
występowanie naturalnych wad drewna (smugi 
zdrowej bieli, pojedyncze sęki itp.).
Możliwy wariant jakości AA – obustronnie czy-
sta, idealna dla konstrukcji schodów otwartych.

DĄB Klasa BC
Płyta wykonana jest wyłącznie z jednolitych ele-
mentów drewna – nie łączonych na długości. 
Na prawej stronie z reguły występują naturalne 
wady drewna: pojedyncze sęki oraz biel maksy-
malnie do 15% powierzchni płyty. Na spodniej 
(lewej) stronie dopuszczalne są te same wady  
w większej ilości.

Dodatkowe informacje:
• Szerokość pojedynczej lameli – 40-44mm 

• Szlifowanie obustronne papierem gr 150

• Klejenie – klej klasy D3 (do użytku wewnętrznego)

JESION JASNY Klasa AC  
Płyta wykonana jest wyłącznie z jednolitych elementów drewna – nie łączo-
nych na długości. Wierzchnia strona –  jasne ubarwienie, możliwe drobne róż-
nice kolorystyczne; spodnia strona dopuszcza różnorodną dowolną kolorysty-
kę lamelek od białych poprzez szarawe aż do odcieni brunatnych.

JESION NATURALNY Klasa BC
Płyta klejona wyłącznie z jednolitych elementów drewna – nie łączonych na 
długości. Na wierzchniej stronie zróżnicowane zabarwienie lamelek od bia-
łych poprzez szarawe aż do odcieni brunatnych, sporadycznie również zdro-
we sęki.  Na spodniej stronie dopuszcza się również występowanie sęków.
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BALUSTRADA SCHODOWA - DĄB/JESION
PŁYTY ŁĄCZONE NA MIKROWCZEP

BLATY KUCHENNE/ROBOCZE, STOPNIE SCHODOWE - DĄB
(gr. 18-20/30*/40mm)

Poręcz PROSTA 
(AB-mikro) 40x60 mm

Poręcz OMEGA 
55x55 mm 

Poręcz POCHWYT 
50x70 mm

Poręcz OKRĄGŁA 
ø 50 mm

KAPSLE 
MONTAŻOWE

śr. 15mm, 20mm 25mm

Słup chrom/
stal nierdzewna 
1150x70x70

Tralka 
chrom I/
stal
nierdzewna I

Tralka 
chrom II/
stal 
nierdzewna II 

Słup 
skrętny 
1100x90x90

Tralka skrętna
930x65x65

Słup prosty 
82x82 / 85x85 /90x90  
długości 850-2800 mm

Tralka prosta
lita

 41x41x900/1100

Słup wanga 
1150x70x70

Tralka wanga 
950x40x40

Słup szpulka 
1150x80x80

Tralka szpulka 
950x55x55

ø 25 mm ø 20 mm ø 15 mm
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PŁYTY ŁĄCZONE NA MIKROWCZEP
BLATY KUCHENNE/ROBOCZE, STOPNIE SCHODOWE - DĄB

(gr. 18-20/30*/40mm)

DĄB Klasa AB 
Płyta klejona na długości, a następnie na szeroko-
ści. Elementy 1-stronnie czyste, ze starannie dobra-
ną kolorystyką. Spodnia strona dopuszcza wystę-
powanie naturalnych wad drewna (smugi zdrowej 
bieli, pojedyncze sęki itp.). Szerokość pojedynczej 
lameli – 40-44mm.

DĄB Klasa BC 
Elementy klejone są na długości, a następnie na 
szerokości. Na prawej stronie z reguły występu-
ją naturalne wady drewna: pojedyncze sęki oraz 
biel maksymalnie do 15% powierzchni płyty. Na 
spodniej (lewej) stronie dopuszczalne są te same 
wady w większej ilości. Szerokość pojedynczej la-
meli – 40-44mm.

Dodatkowe informacje:
• Szlifowanie obustronne papierem gr 150

• Klejenie – klej klasy D3 (do użytku wewnętrznego)

• Istnieje możliwość dodatkowego olejowania + szlifowanie olejowanych powierzchni

PŁYTA WĄSKOLAMELOWA

DĄB Klasa AB – 1 
Płyta klejona na długości, a następnie na szeroko-
ści. Elementy 1-stronnie czyste, ze starannie dobra-
ną kolorystyką. Spodnia strona dopuszcza wystę-
powanie naturalnych wad drewna (smugi zdrowej 
bieli, pojedyncze sęki itp.). Szerokość pojedynczej 
lameli – 20-22mm.

DĄB Klasa BC – 1
Elementy klejone są na długości, a następnie na 
szerokości. Na prawej stronie z reguły występu-
ją naturalne wady drewna: pojedyncze sęki oraz 
biel maksymalnie do 15% powierzchni płyty. Na 
spodniej (lewej) stronie dopuszczalne są te same 
wady w większej ilości. Szerokość pojedynczej la-
meli – 20-22mm.

*możliwe opcje gr. 26/27mm
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BLATY ROBOCZE/KUCHENNE
(mikrowczep)

Dodatkowe informacje:
• Szerokość pojedynczej lameli – 40-44mm
• Szlifowanie obustronne papierem gr 150

• Klejenie – klej klasy D3 (do użytku wewnętrznego)

• Istnieje możliwość dodatkowego olejowania + szlifowanie olejowanych powierzchni

Jesion BC  (naturalny)
Drewno o  zróżnicowanym zabarwieniu lameli: od białych po-
przez szarawe aż do odcieni brunatnych, sporadycznie również 
zdrowe sęki.  Na spodniej stronie dopuszcza się również wystę-
powanie sęków.

Jesion Thermo (naturalny)
Drewno jesionowe poddane obróbce termicznej; uszlachet-
niane wysoką temperaturą nabiera złotego koloru. Dzięki temu 
drewno staje się o wiele bardziej odporne na działanie wilgoci.

Orzech europejski 
Drewno o ciepłej barwie, bardzo zróżnicowanej kolorystyce: 
różowo-kremowe,  jasnobrązowe, szaroczarne wręcz czarne to-
nacje. Jest jednym z najżywiej ubarwionych gatunków drewna.

Orzech amerykański
Drewno z bardzo wyraźnym usłojeniem, o ciekawej kompozycji 
odcieni brązów i czerni. Dużo ciemniejsza kolorystyka w porów-
naniu do orzecha europejskiego.

Dąb wędzony
Drewno dębowe poddane innowacyjnemu procesowi mody-
fikacji. Chętnie kupowane jako substytut gatunków egzotycz-
nych (jest nawet ciemniejsze od wenge).
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LISTWY WYKOŃCZENIOWE
SPOSOBY WYKOŃCZENIA KRAWĘDZI

LISTWY WYKOŃCZENIOWE

SPOSOBY WYKOŃCZENIA KRAWĘDZI

Listwa cokołowa 65 masyw
12 mm x 65 mm x mb

Ćwierćwałek 12 masyw
12 mm x 12 mm x mb

Listwa przypodłogowa 66 masyw
25 mm x 60 mm x mb

Listwa przypodłogowa 50 masyw
30 mm x 40 mm x mb

1. Ostrokrawężny

2. Fazka 2 mm pod kątem 45°

3. Promień R3

4. Promień R6

5. Promień R12



BIURO ORAZ ZAKŁAD PRODUKCYJNY
POL-KRES EDWOOD

21-500 Biała Podlaska, ul. Łomaska 86
tel./fax +48 83 342 40 11

kom: +48 693 999 530
monika@edwood.pl

kom: +48 603 505 030
ewa@edwood.pl
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