Wszystko zaczęło się w 1983 roku, kiedy Pan
Zbigniew Łącki rozpoczął swój biznes i stworzył
firmę „Łąccy”. Marka „Łąccy” to firma rodzinna
o wieloletniej tradycji w produkcji i handlu wyrobami przemysłu drzewnego na rynku krajowym
i zagranicznym. Przez cały okres istnienia firma
intensywnie się rozwija, poszerzając swoją działalność w zakresie oferowanych wyrobów. Nieustannie udoskonala jakość oferowanych produktów
wprowadzając nowe rozwiązania technologiczne
oraz poszerzając asortyment.

Podłogi wykańczane ręcznie, charakteryzują się
wysoką jakością wykończenia i niepowtarzalnością. Swoją kolorystyką nawiązują do historii
podłóg, nadając unikatowość każdemu
pomieszczeniu.

Około 80% produkcji firmy trafia na rynek zachodnioeuropejski, głównie do Wielkiej Brytanii, Francji,
Niemiec, Włoch, Danii, Szwecji, Holandii, Belgii.
Aktualnie posiadamy cztery specjalistyczne
zakłady produkcyjne, z których jeden, z siedzibą
w Barnowie, zajmuje się produkcją dwuwarstwowej
deski podłogowej. Główną i najważniejszą zaletą
produktu jest naturalny materiał użyty do jej
produkcji.
Drewno to materiał, który nigdy nie wychodzi
z mody, jest ponadczasowy. Naturalne drewno
pasuje do wszystkich stylów aranżacji oraz stanowi
o pięknie wnętrza.
Podstawowy surowiec do produkcji naszych
podłóg to drewno dębowe. Jest ono cenione za
swoja niezwykłą wytrzymałość oraz uznawane za
jedno z najlepszych dla Klientów. Dąb „oddycha”,
dzięki czemu reguluje mikroklimat w mieszkaniu.
Jonizuje powietrze, dzięki czemu stwarza sprzyjające środowisko dla alergików i ich najbliższych.
Gwarantuje izolację akustyczną, ogranicza obecność roztoczy, absorbuje wilgoć i oddaje ją, gdy
powietrze staje się suche.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z całą
gamą naszych produktów. Jesteśmy pewni, że
każdy znajdzie tutaj coś dla siebie i będzie mógł
cieszyć się pięknem swojej podłogi przez wiele lat...

Zaletami podłóg wykończonych tego typu
lakierami / olejami jest uzyskiwana wysokiej
jakości powierzchnia o dużej wytrzymałości
mechanicznej. Powłoka jest odporna na
zabrudzenia, łatwa do utrzymania w czystości.

Olej oksydacyjny
Szeroka gama kolorystyczna podłóg wykończonych olejami oksydacyjnymi z odporną na
ścieranie powłoką krzemową. Podłogi łatwe w
utrzymaniu czystości, przyjazne dla środowiska. W ich przypadku istnieje możliwość
naprawy punktowej.

Amelie
Niełatwo określić
jednoznacznie
kolor tej nietuzinkowej deski.
Tu brąz przeplata
się z ciemnym
grafitem tworząć podłogę
dedykowaną
zupełnie wyjątkowym
wnętrzom.
Amelie

Charlotte
Nasza propozycja dla miłośników surowej
klasyki. Połączenie pierwotnych
cech naturalnego dębu z wyraźną fakturą,
uzyskaną za
pomocą piły. Ta
deska to natura
w pełnej krasie!
Charlotte
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Postarzane

Kuns t i natura

Chloe
Z pozoru surowy
kolor deski, nieregularne słoje i
sęki…ale przy
bliższym zapoznaniu się z nią
zauważalne są
subtelne akcenty
bieli, które potęgują jej niesamowity efekt.

Chloe

Claire

Claire
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Postarzane

Wyjątkowa propozycja dla
jasnych wnętrz,
gdzie zwykła
biała podłoga
byłaby zbyt
oczywista.
My przygotowaliśmy coś więcej,
naturalny jasny
kolor drewna
muśnięty bielą
jako dopełnienie
stylizacji.

Podlogi, które twor a, wyjatkowe
,
historie

Florence
Naturalna,
postarzana
deska…wzbogacona nutą grafitu dla pogłębienia jej niepowtarzalnego charakteru..
Te szarości bezdyskusyjnie
skradną niejedno
serce!
Florence

Renee
Podłoga, którą
można zaliczyć
do tych najbardziej nieokiełznanych…Zagościły
na niej motywy
naturalności, a
urozmaiciły ją
ciemne tonacje.

Podlogi natchnione natura,
Renee
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Postarzane

Solange
Oczarowuje już
przy pierwszym
kontakcie wzrokowym. Nie daje
o sobie zapomnieć w nowoczesnych wnętrzach i doskonale komponuje się
we wnętrzach
z historią w tle.

Solange

Viviane
Tu każdy słój
i każdy sęk chce
zagrać pierwsze
skrzypce… pobudzając niezwykłe
doznania wizualne. Ciepło ciemnego drewna
przemawia
samo za siebie.

Viviane
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Podlogi

wd iekiem
i chary ma,
,

Ballet
Odcień koniaku
na desce?
Czemu nie!
Szczególnie, że
jest to ciemny
olej UV, który
zapewni desce
dodatkowo
odpowiednią
ochronę.

Ballet

Draft
Ten kolor naturalnie rozświetli
wnętrze każdego pomieszczenia. Odcień
łagodny dla oka
wykończony
lakierem UV.

Niepowtar alne deski debowe
,
Draft
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Olej UV/ lakier UV

Graphic
Tam gdzie
drewno, tam
i lakier. Partnerzy
na długie lata
nadają
wnętrzom wiele
uroku i ciepła.

Graphic

Ja
Szarość nie
zawsze jest
ponura. Na dębie
potrafi rozwinąć
skrzydła i uatrakcyjnić jej wygląd.
Na zdjęciu pięknie prezentuje
się szary olej UV.

Design blisko natury
Ja
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Drewniane podlogi? Naturalnie.
Na nich ws ystko wyglada
, lepiej!

Musical
Mocny, ciemny
akcent pokreślony lakierem.
Nadaje
wnętrzom efekt
ciepła i tajemniczości.

Musical

Oil
Podstawowy
wzór, bardzo
popularny i cieszący się zainteresowaniem.
Olej UV podkreśla piękno
drewna i zabezpiecza je na
długie lata.

Oil
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, ,
Naturalne piekno
ponad
pr
ecietnosc
,
,

Opera
Połączenie
ciemnego wybarwienia, odpowiedniego szlifowania i lakieru
UV. Efekt niesamowity i cieszący się uznaniem
wielu Klientów.

Opera

Pastel
Szczotka podkreśla charakter
deski dębowej.
A kiedy pokryje
się ją olejem
naturalnym, to
można się nią
cieszyć i podziwiać przez długie
lata.

Pastel
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Odkryj naturalne piekno
drewna
,

Blues
Naturalny, szary
olej świetnie
komponuje się
na drewnie.
Podkreśla jego
zalety i ukrywa
wady.

Blues

Ethnic
Ciekawa mieszanka barw
brązowych i
szarych, świetne
połączenie by
uatrakcyjnić
wnętrze.

Zaws e w god ie
Ethnic
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natura,

Ink
Wygląd deski
surowej, ale
pokrytej i zabezpieczonej specjalnym olejem
naturalnym,
który pozwoli
zachować świeżość i jakość
na dłuższy czas.

Ink

Lyrics
Głębia naturalnego koloru
dzięki wyraziście
podkreślonym
słojom. Prawdziwa, liryczna
poezja dla duszy.

Podlogi, które bud a, pod iw
Lyrics
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Oxy
Ciepła barwa
podłogi, idealna
do stonowanych
wnętrz. Deska
dopracowana
odpowiednim
wykończeniem,
olejem i szczotką. Aż miło
popatrzeć!

Oxy

Play
Deski barwione
ręcznie mają w
sobie duszę. Ta
podłoga jest
tego świetnym
przykładem.
Odpowiednie
oleje naturalne,
barwniki i praca
człowieka muszą
przynieść efekt.
Play
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Dedykowane wyjatkowym
wnetr
,
, om

Poem
O tej podłodze
można pieśni
pisać. Odpowiednie szczotkowanie i kolorystyka podkreśla
naturalne piękno
deski dębowej.

Poem

Podlogi
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charakterem

Informacje
Podłoga drewniana to ekologiczny
wybór oraz zobowiązanie do poszanowania natury. FSC® (Forest
Stewardship Council®) jest niezależną
organizacją pozarządową o charakterze nonprofit, utworzoną w celu
promocji odpowiedzialnej gospodarki
zasobami leśnymi. Przyznany nam

Informacje dodatkowe
certyfikat FSC zapewnia, że drewno
zastosowane w danym produkcie
pochodzi z procesu produkcyjnego
prowadzonego w sposób przyjazny
dla środowiska, sprawiedliwy pod
względem społecznym, realny pod
względem ekonomicznym oraz
zgodny z odpowiednimi przepisami

prawa. Wybierając podłogi naszej
firmy możecie czuć się aktywną
częścią systemu ochrony środowiska
naturalnego, dzieląc z nami zobowiązanie do poszanowania natury.
Podłogi dębowe produkowane przez
firmę Łąccy to produkty ekologiczne,
nie zawierające substancji toksycznych.

Wymiary podłóg
Nasze podłogi produkowane są w postaci desek dębowych dwuwarstwowych jednolamelowych. Warstwę pierwszą
stanowi wodoodporna sklejka brzozowa, a drugą warstwę stanowią lamele dębowe.
Obecnie produkowane są dwie grubości:
Grubość 15 mm, na którą składają się sklejka 11 mm
oraz warstwa dębu o grubości 4 mm. Opcjonalnie
dostępne są deski o grubości 15 mm z warstwą
dębu 6 mm.

Konserwacja - po instalacji zalecamy konserwację podłogi środkami do tego przeznaczonymi. Pozwoli to zachowywać walory użytkowe i
wizualne podłogi na dłuższy czas.

Klimatyzacja - podłoga powinna klimatyzować
się w miejscu montażu przynajmniej 2 doby
przed instalacją.

Sposób montażu - zalecamy klejenie do
stabilnego i sprawdzonego podłoża.

Pielęgnacja - zaleca się usuwanie piasku, kurzu
i innych zanieczyszczeń za pomocą odkurzacza lub szczotki. Podłogę można czyścić zwykłą
wodą za pomocą mocno wyciśniętego mopa.
Można stosować także do datkowe środki myjące,
które nie będą wchodzić w reakcję z warstwą
wierzchnią podłogi.

Ogrzewanie podłogowe - nasze podłogi
przystosowane są do instalacji na ogrzewaniu
podłogowym. Trzeba jednak pamiętać by nie
przegrzewać podłogi. Maksymalna temperatura
przy powierzchni podłogi nie powinna być większa
niż 26 stopni Celsjusza.

Specyfikacja techniczna
6 mm

4 mm
11 mm

Grubość 20 mm - Grubość 20 mm, na którą
składają się sklejka 14 mm oraz warstwa dębu o
grubości 6 mm.

Transport - podłogi należy przewozić i przetrzymywać z dala od wilgoci, z zachowaniem
stabilnych warunków klimatycznych. Podłoga
powinna być przechowywana w magazynach w
opakowaniach fabrycznych.

15 mm

14 mm

20 mm

wykończenie olejem UV

wykończenie lakierem UV

wykończenie olejem oksydacyjnym

fazowanie v4

montaż na klej

szczotkowanie

Nasze deski produkujemy w szerokościach od 120 do 300 mm co 20 mm oraz długościach od 400 do 3000 mm.

Klasy jakości podłóg
Rustic - dowolne usłojenie, naturalne przebarwienia,
dozwolone zdrowe sęki o średnicy do 55 mm oraz
czarne, ale mocno przytwierdzone o średnicy do
35 mm, sporadyczny biel i rdzeń.
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Prime - naturalny kolor, bez dużych różnic w
kolorze i strukturze, dozwolone pojedyncze, małe,
zdrowe sęki o maksymalnej średnicy do 10 mm.

