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Uwielbiamy to co niezwykłe. Wzory i produkty wykraczające poza
zwyczajne, jako wyraz naszej indywidualności.
Faktury i wzory, które są tak niezwykłe, że aż chce się ich dotknąć. Żadne spojrzenie ich nie
może zignorować. Naturalne piękno materiału jest podkreślone przez nasz specjalny sposób
obróbki, wykańczania i układania. Naturalne drewno dla indywidualistów i ludzi nietypowych.
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... wszystko z jednego źródła.
Podłoga, suﬁt, ściana, schody, meble, drzwi i elementy akustyczne. Zharmonizowany, kontrastowy lub mozaika z
wielu elementów. Asortyment Admonter pozwala czerpać z pełnego źródła inspiracji.
... projektuj z drewnem.
Admonter oferuje wszystko - zarówno w mainstreamie, jak i poza nim. Krótkie lub długie, wąskie lub szerokie, w
zgrabnych rzędach lub w kreatywne wzory. Indywidualność jest częścią naszego DNA.
... wielowarstwowa struktura.
To sprawia, że wszystkie produkty Admonter są tak stabilne i odporne na wypaczanie.

Dodaj życiu jakości
Z drewnem mamy do czynienia w tym regionie już prawie 1000 LAT. Od tego
czasu jego wieczne piękno i oryginalność inspirują nasze rzemiosło.
Zależy nam na tym, aby pozyskiwać drewno wyłącznie z lasów zarządzanych w
sposób ZRÓWNOWAŻONY i zapewnić środowisko pracy oparte na SZACUNKU
- zarówno dla naszych lasów, jak i tych, z którymi pracujemy. Dla nas JAKOŚĆ i
ZAUFANIE muszą być najważniejsze i dążymy do tego, aby była to jak najbardziej
naturalna rzecz na świecie.

... ora et labora et lege.
Admonter Holzindustrie AG jest spółką zależną od Opactwa Admont Abbey i godnie spełnia swoją rolę u boku
Opactwa, które rozwija się już ponad 1000 lat.
... naturalność i trwałość.
Wszystkie produkty Admonter posiadają certyﬁkaty PEFC i EPD. Admonter jest jednym z pionierów w dziedzinie
ochrony klimatu i środowiska.
... zespół..
W Admont około 300 osób pracuje codziennie, aby jak najlepiej wykorzystać drewno jako surowiec, tworząc w
ten sposób produkty Admonter w jakości, z której są znane na całym świecie.
... poważny.
Natura jest bezpretensjonalna, autentyczna i uczciwa. W ﬁrmie Admonter chcemy zachować tę uczciwość i
wprowadzić ją do Twojego domu. Bez magicznej formuły, ale z dużym wyczuciem rzemiosła i dbałością o szczegóły.
... regionalność.
Produkt ﬁrmy Admonter jest w 100% produkowany w Admont. Tylko w Admont. Kropka.
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Każda gałąź ma swoje przeznaczenie, każde zagłębienie, a nawet najmniejsze

Larch autentico naturelle brushed

autentico

Oak stone autentico rustic brushed

Oak autentico rustic brushed

TEXTURE

krzywizny mają znaczenie.

Types of wood

Tak jak żadne drzewo nie jest podobne do innego,
a każdy człowiek opowiada własną historię, tworząc
własne krawędzie i łuki. To samo dotyczy naszych
tekstur Admonter SELECTION. Każda deska, każda
podłoga, każdy element jest indywidualny, wyjątkowy i
wykonany z dbałością o szczegóły.

Oak white

Oak stone
white
Oak
Seite 13

Larch

Oak

Larch aged

Larch aged autentico naturelle brushed

Tutaj NATURA wskazuje KIERUNEK. Format: 15 x 192/195 x 2000 mm

Oak Fumo
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Larch Grigio antico | Shop USA

TEXTURE

antico
Unikalne techniki postarzania, trójwymiarowe szczotkowanie i mocno
fazowane krawędzie nadają deskom piękne cechy tradycyjne, ręcznie
wykańczanych po-dłóg z widoczną teksturą i bardzo trwałą powierzchnią.
Format: 15 x 158/188/192 x 2000 mm

Szczotkowane z efektem 3D, wykończenie dodające
lat. Fazowane krawędzie z czterech stron.
Rezultatem są zupełnie nowe podłogi z fascynującą
patyną dziesięcioleci. Szczególnie zyskują na odporności i wytrzymałości.
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Types of wood

Oak grey

Oak

Oak dark

American Walnut

Larch Grigio
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Oak Prairie

used

Oak Whisky

Larch Saloon

TEXTURE

Każda deska podłogowa jest szczotkowana raz na krawędzi, w środku lub na
całej powierzchni - mieszane ułożenie tworzy wyjątkowy obraz tej faktury.
Format: 15 x 192 x 1850/2000/2400 mm

Types of wood

Odrobina Dzikiego Zachodu. Intensywna szczotka
krzyżowa nadaje deskom szczególnie charakterystycznego wyglądu i charakteru.
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Oak Marshal

Oak Prairie

Oak

Oak stone

Oak Ignis

Oak Whisky

Larch Colt

Larch Saloon

Oak Seta

11

natura

Larch aged natura

Larch natura

FINISH

Szlachetna, stylowa i z odpowiednią nutą oryginalności NATURA spełnia
wszystkie te wymagania.
Format: 10/15 x 158/161/180/192/195/240 x 1850/2000/2400 mm

PRAWIE TAK, JAK STWORZYŁA TO NATURA.
W serii NATURA uchwyciliśmy oryginalny kolor drewna, jednocześnie nadając mu gładką, czystą i miękką
powierzchnię.

12

Types of wood

Oak

Larch

Larch aged
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Surowy charakter tych podłóg sprawia, że nie nadają się do chodzenia

Reclaimed wood Oak

Reclaimed wood extreme Multi-strip

Reclaimed wood

Reclaimed wood Spruce/Fir/Pine Multi-strip

FLOORs

boso. Rekompensują za to swoją wyjątkowością i szczególnym urokiem
między designem a alpejską tradycją.
Uwaga: sęki i pęknięcia nie są wypełniane, w szczególności np. korytarze po
szkodnikach.
Format: 15 x 173/192/240 x 1850/2000/2400 mmtheir very special

Kiedy chcemy, aby wysokiej jakości drewno liściaste i
drewno iglaste wyglądały na stare, robimy to nie bez
powodu. Każde ziarno jest żywym wzorem, każda
nierówność opowiada własną historię.
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Types of wood

Reclaimed wood
(Spruce/Fir/Pine)

Reclaimed wood
extreme

Reclaimed wood Oak
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1

Na każdym kroku Admonter FLOORs jest synonimem jakości. W najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. Oprócz wysoce precyzyjnej, wielowarstwowej, a tym samym pozbawionej zniekształceń konstrukcji, Admonter zachwyca nie tylko dobrze znanymi
klasy-cznymi formatami. Od małych formatów po deski o długości pomieszczenia, Admonter oferuje wszystkie możliwości
szczególnie wyraﬁnowanego projektu dekoracyjnej podłogi.

2

4

SMALL

Długości od 590 do 1.200 mm. Nadaje się
do wzorów w jodełkę lub do małych pomieszczeń, aby uzyskać wspaniały efekt. ranging
from 590 to 1.200 mm.

JODEŁKA
KLASYCZNA

5

3

6

Niewielkie prostokątne deski podłogowe w
formacie 120 x 590 mm są idealne do różnych wykonań tradycyjnego wzoru w jodełkę.

JODEŁKA
FRANCUSKA

CLASSIC

CKlasyczne długości desek Admonter
sięgają do 2400 mm.
2m

SPEŁNIENIE NAJWYŻSZYCH WYMAGAŃ

RHOMBUS

Dzięki małym diamentom o wymiarach 270 x
470 mm wyobraźnia nie zna granic, jeśli
chodzi o układanie wzorów w celu stworzenia
trójwymiarowej iluzji.

2,8 m

KREATYWNE FORMATY

LONG

Seria o wymiarach 280 x 2800 mm.

7

XXLONG

Długość tych desek wynosi do 8000 mm
nadając dodatkowego charakteru dużym
pomieszczeniom.
1m

Różne formaty i kąty (45 ° - 120 x 500
mm; 60 ° - 120 x 525 mm) sprawiają, że
tradycyjny wzór w jodełkę doskonale podkreśla design klasycznej elegancji.
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on request up to 8000 mm

3
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16

1m

2m

3m

4m

5m
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rhombus
Wyobraźnia nie zna granic, jeśli chodzi o układanie wzorów tworzących tró-

1

2

3

4

5

6

jwymiarową iluzję. Zabawny, wysokiej jakości i jednocześnie praktyczny wzór

Rhombus Oak | Monastery Admont Austria

Przykłady instalacji

CREATIVE FORMATS

sprawia, że Rhombus jest naprawdę wszechstronny wśród małych rozmiarów.
Format: 15 x ok. 270 x 470 mm

Variant „right“

Rhombus | Admonter Booth

Variant „left“

Types of wood

Kreatywne osoby polegają na Admonter Rhombus. Niewiele formatów pozwala na tak wiele wzorów montażu, tak jak
mały kształt diamentu.

Oak white

Oak stone

Oak

Larch Alba

Larch white

Larch
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Tradycja na nowo zinterpretowana. Praktyczna w obsłudze, różnorodna w
projektowaniu, duży wybór desek. Uproszczone wykonanie klasycznego
wzoru w jodełkę.
Format: 10 mm = 2 warstwy z podkładem z miękkiego drewna. 15mm =
3-warstwowa z podkładem z twardego drewna.

left sided

Twin Oak Special colour | Private home Germany

Jodełka klasyczna

Twin Oak grey | Private home Canada | copyright: Moncer Specialty Flooring

CREATIVE FORMATS

Types of wood

Oak white

Oak stone

Oak

Oak Salis

Oak Ignis

Oak Lapis

Oak Aurum

Oak grey

Oak medium

Oak Marrone

Twin Oak | Private home Germany

right sided

Ta wspaniała, popularna od wieków w pałacach i
rezydencjach drewniana podłoga nadal nadaje szczególny charakter wszystkim pomieszczeniom.
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American Walnut

21

Chevron Oak Marrone

Przykłady schematów instalacji

CREATIVE FORMATS

Jodełka francuska

1

2

3

4

5

6

Podkreśla naturalne piękno drewna i nadaje mu klasyczny wygląd.
Format 45 °: 10 x 120 x 500 mm i 15 x 120 x 500 mm
Format 60 °: 10 x 120 x 525 mm i 15 x 120 x 525 mm
Po długości

Lewostronne

Prawostronne

Types of wood
B

Klasyk zostaje odkryty na nowo! Tradycyjny wzór jodełki
francuskiej jest główną atrakcją projektu, jeśli chodzi o
wnoszenie elegancji do mniejszych pomieszczeń, ale także
większych powierzchni, jeśli Ci się podoba. Podkreśla naturalne piękno drewna i nadaje mu klasyczny wygląd.

A
Oak white

Oak stone

Oak

Oak grey

Oak Seta

Oak Ignis

Oak Lapis

Oak Aurum

Oak medium

Oak Marrone

Po szerokości desek

FORMAT 45°
10/15 x 120 x 500 mm

B - approx. 707 mm

A (obliczone) 169,7 mm

B - approx. 909 mm

A (obliczone) 138,6 mm

FORMAT 60°
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American Walnut

Larch Alba

Larch white

Larch

10/15 x 120 x 525 mm
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long
Dla większego wrażenia.
Format: 15 x 280 x 2800
mm

Oak Special colour | Private home Austria

Oak Special colour | Private home Austria

CREATIVE FORMATS

Types of wood

Czasy się zmieniły, ale nasza pasja do szlachetnych i ekskluzywnych długich desek pozostała. I pięknie pasują:
WTEDY, JAK DZIŚ.

Oak superbianco

Oak white

Oak stone

Oak Salis

Oak Natura

Oak Seta

Oak Lapis

Oak grey

Oak

Oak Ignis

280 mm
24

2800 mm
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xxlong

Oak Salis xxlong | Private home Germany | project by Berschneider & Berschneider

Oak | Private home Germany

CREATIVE FORMATS

Format: 15 x 192/240/280/325 x 3500 - 5000 mm (długości zależne od
dostępności, na życzenie możliwe do 8000 mm w drewnie liściastym).
XXlong jest dostępny w różnych szerokościach, przy czym większość to 240
i 280 mm. Możliwe pojedyncze szerokości na zamówienie.
Types of wood

Z wielką tradycją i czasami dość sporych długości
deskami do 8 metrów (na zamówienie). To, co daje
nam natura, zamieniamy w deski podłogowe o
EKSTRAWAGANCKICH DŁUGOŚCIACH.

Oak superbianco

Oak white

Oak stone

Oak Salis

Oak Lapis

Oak grey

Oak

Oak Ignis

Larch white

Larch

Spruce white

Spruce

192 - 325 mm
26

3500 - 8000
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Spruce aged relief

Reclaimed wood Larch
relief

GALLERIA character
Obróbka powierzchni poprzez szczotkowanie tworzy bardzo
indywidualny i naturalny wygląd, który ma swój własny charakter.
Format: 19 x 244 x 2400 mm

Drewno Admonter wchodzi na ściany.
Elementy ścienne „GALLERIA“ w plank-opAk oferują
indywidualne i głębokie faktury. Fascynująca różnorodność. Szybka i łatwa w obsłudze.
Niepowtarzalne wrażenie drewna Admonter.
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Spruce aged character
white

Galleria reclaimed wood Larch relief | Showroom Querschnitt Austria

GALLERIA relief
Drewno zaprasza, aby go dotknąć i doświadczyć go wszystkimi
zmysłami. Bardziej miękkie części drewna są szczotkowane, a
intensywność szczot-kowania jest różna, czasami większa, a czasami
mniejsza. Dzięki temu drewno ma trójwymiarową powierzchnię.
Format: 19 x 244 x 1800 - 2400 mm

Spruce aged character | Hotel Austria

galleria

Galleria Spruce aged character

Galleria reclaimed wood Larch relief

ELEMENTs

GALLERIA CURVE

Kształtuj swój świat - GALLERIA CURVE to umożliwia! Wszystkie elementy Admonter GALLERIA ELEMENT (z wyjątkiem GALLERIA Drewno z odzysku Alder grey i
Drewno z odzysku Hacked H3) są dostępne z nową funkcją gięcia. Promień
gięcia: do minimum 3 metrów - możliwe są zarówno wypukłe, jak i wklęsłe
(jednoosiowe w kierunku wzdłużnym). Format: 19 x 244 x 1800 - 2400 mm
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Galleria Oak rustikal | Ausstellung
Galleria Oak rustic | Showroom

ELEMENTs

stoły & ławki
Zastosowanie tych dekoracyjnych materiałów do wnętrz zapewnia wyjątkowy
i ponadczasowy wystrój.
Types of wood

Oak naturelle

Panele z naturalnego drewna Admonter uszlachetniają
najróżniejsze przestrzenie mieszkalne i nadają im szczególnego charakteru - przez wiele lat, a nawet przez
kilka pokoleń. Oprócz różnorodnych opcji projektowych, te masywne panele oferują nieporównywalnie
wysoką trwałość i stabilność.

Formaty:
Blaty		
Ławki		
Oparcie			

Taple tops

30

Oak rustic

800 - 1000 x 800 - 2600 x 48 mm
450 x 1200 - 2600 x 48 mm
350 x 1200 - 2600 x 34,2 mm

Benches

Leans
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ADMONTER
OFERUJE PEŁNĄ RÓŻNORODNOŚĆ
Bez względu na to, jaki klimat starasz się
osiągnąć, naturalne drewno zawsze nadaje
podłodze odpowiedni klimat. I wzajemnie.
Podłogi Admonter FLOOR bawią się indywidualnymi cechami drewna i umiejętnie
łączą efekty wizualne jak i dotykowe.
haptics.

Wysokiej jakości drzwi o dopasowanym
wykończeniu powierzchni do podłóg i ścian wykonane na zamówienie w pożądanym
designie, wyposażone we wszelkie wygody
oraz z jakością wykonania, która jest obecna
we wszystkich innych produktach Admonter.

Admonter oferuje rozwiązania dla schodów
pasujące do każdego produktu podłogowego. Niezależnie od tego, którą opcję
FLOORs wybierzesz, STAIRs przeniosą Cię
na kolejny poziom.

To, czy pomieszczenie zostanie odebrane
jako przyjemne pod względem akustycznym,
w dużej mierze zależy od czasu pogłosu.
Czas pogłosu wskazuje, ile czasu potrzebuje
zdarzenie dźwiękowe, aby było niesłyszalne.
Poprzez odpowiednie zastosowanie materiałów dźwiękochłonnych można dostosować
akustykę pomieszczenia do jego przeznaczenia.

Architekci i producenci mebli bez wątpienia
uważają nasze panele z naturalnego drewna za inspirujące. Ożywiając pokoje, nasze
panele z naturalnego drewna zyskały sobie
sławę.
32
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MEDIA CYFROWE

CERTYFIKATY ADMONTER CE DIGITAL MEDIA - DLA NATURY.SAKE.
AUSTRIAN ECOLABEL - Austriackie oznakowanie ekologiczne zapewnia konsumentom bazę informacyjną umożliwiającą podejmowanie przyjaznych dla środowiska decyzji zakupowych. Jest to
przyz-nane przez państwo oznakowanie ekologiczne, które zwraca uwagę opinii publicznej na szkodliwą dla środowiska produkcję, użytkowanie i usuwanie dóbr konsumpcyjnych, a co za tym idzie,
oznacza produkty i usługi przyjazne dla środowiska. Produkty opatrzone oznakowaniem ekologicznym do użytku w pomieszczeniach powodują niewielkie zanieczyszczenie lub nie powodują go wcale,
a zatem mają istotny wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniach. Admonter jest pierwszym austriackim producentem podłóg drewnianych, któremu przyznano austriacki certyﬁkat ECOLABEL.
TÜV PROFICIENT PRODUCT dla wnętrz - FLOORs
Produkty Admonter spełniają kryteria przyznania V1.0 certyﬁkatu TUV-Proﬁcient Product Interior CerAﬁcaAon i zostały nagrodzone w klasie
PREMIUM.
EPD - ŚLAD EKOLOGICZNY
Deklaracja EPD to neutralne narzędzie do przekazywania informacji o środowiskowych właściwościach produktów
- poddawane niezależnemu audytowi zgodnie ze znormalizowanymi zasadami. Przeprowadzenie badania LCA reguluje serie norm ISO 14040 i ISO 14 044. W LCA bada się znaczenie dla
środowiska różnych etapów życia produktu lub procesu.

Building directory healthier buildings

WIRTUALNE ŚWIATY
W naszych wirtualnych światach można doświadczyć efekt 90 różnych podłóg naturalnych w 12 pomieszczeniach
Online: wohnwelten.admonter.

360° ADMONTER
W wirtualnej kuchni jednym kliknięciem myszy można ułożyć 12 różnych podłóg z naturalnego drewna. Narzędzie
internetowe 360° VR działa z okularami VR i bez nich.
Online: www.admonter.com

360° SHOWROOM
Odwiedź nasz salon wirtualnie.
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WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ www.admonter.com

SENTINEL
WIELE PRODUKTÓW ADMONTER ZOSTAŁO OCENIONYCH PRZEZ SENANEL HOUSE INSATUTE I ZATWIERDZONYCH DO STOSOWANIA W „ZDROWSZYCH BUDYNKACH”. W
TEN SPOSÓB KŁADZIE SIĘ NACISK NA MOŻLIWIE NAJNIŻSZE EMISJE DO POWIETRZA W POMIESZCZENIACH.
BAUBOOK
Podłogi Admonter FLOORs spełniają surowe kryteria zrównoważonego rozwoju i dlatego mogą być wymienione na BAUBOOK. Spełnione są również wymagania systemu oceny
Sustainable Building (BNB)!
WYŁĄCZNIE z AUSTRII
W celu zapewnienia wysokiej jakości i miejsca pracy naszych pracowników, nasza działalność produkcyjna i wykończeniowa prowadzona jest wyłącznie w Austrii. Teraz i w
przyszłości.
ZNAK CE - ZGODNE Z UE
Znak CE potwierdza, że wszystkie produkty ﬁrmy Admonter są zgodne z podstawowymi dyrektywami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa obowiązującymi w Europejskim Obszarze
Gospodarc-zym.
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - JESTEŚMY SŁOWNI Niezależna kontrola całego naszego łańcucha produkcyjnego - od lasu do produktu końcowego, gwarantuje bezproblemowe śledzenie przepływu drewna na całej trasie, biorąc pod uwagę
ekonomiczne, ekologiczne i społeczne aspekty produkcji . Obﬁte lasy otaczające Admont i wiele części Austrii oznaczają, że nasze surowce mają krótką drogę do produkcji w ﬁrmie
Admonter.
KLEJENIE BEZ FORMALDEHYDU
Admonter stosuje wyłącznie systemy klejowe bez formaldehydu do wszystkich
produktów.
30 LAT GWARANCJI
ADMONTER HOLZINDUSTRIE AG W ADMONT ZAPEWNIA 30- LETNIĄ GWARANCJĘ JAKOŚCI NA WADY MATERIAŁOWE I PRODUKCYJNE PODŁOGI ADMONTER NATURAL.
BEZPIEC-ZEŃSTWO CERTYFIKOWANE.
35
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DAN-POL
ul.Brzeźnicka 46a
42-200 Częstochowa
www.dan-pol.com.pl
Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539, 8911 Admont, Austria
Phone: + 43 (0) 3613 / 3350-0
Fax: + 43 (0) 3613 / 3350-117
E-Mail: info@admonter.at

www.admonter.at

