Plăci din lemn masiv

Dezvoltate cu
personalitate

Gândurile şi faptele noastre, sentimentele, preferinţele şi atitudinile noastre, tot ceea ce facem, gândim şi
simţim zilnic – toate acestea alcătuiesc personalitatea noastră.

Toate experienţele şi învăţămintele au efect asupra atitudinii noastre, comportamentului nostru şi asupra
idealurilor noastre. Modul în care noi percepem lumea - felul în care ne simţim, acţionăm, trăim şi ne
orientăm în situaţii cotidiene şi deosebite - exprimă cine suntem noi.
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CLEAR SELECTION
suprafeţe luminoase & proaspete

Profilul
personalităţii

E L E M E N TA L S E L E C T I O N
suprafeţe maronii & prietenoase
6

POETIC SELECTION
suprafeţe maro roşcat & calde

Culoarea are o influenţă emoţională deosebită asupra locuirii şi a
amenajării. Aceasta spune mult despre personalitatea unei persoane.
De la luminos la întunecos, de la proaspăt până la puternic: Pentru orientarea facilă şi sigură, sortimentul nostru de plăci din lemn masiv este
împărţit în patru „selecţii” în funcţie de culoare şi de intensitatea acesteia.
Descoperiţi lumea care va exprima individualitatea dumneavoastră.

EXPRESSIVE SELECTION
suprafeţe întunecate & puternice
7

Numele ter Hürne este un sinonim pentru pardoseli fas-

Astfel acestea devin scena vieţii în adevăratul sens. Noi

Competenţa în lemn este tradiţia noastră şi ne conferă

cinante, preţioase – pentru oameni cu colţuri şi canturi

dorim să exprimăm această unicitate a vieţii prin in-

capacitatea să producem, având la bază tehnologii

care se realizează şi au pretenţii ridicate. Noi interpretăm

termediul sortimentului de lemn crescut natural şi al

moderne, produse valoroase şi inovative. Cu pasiune

pardoselile ca un element de amenajare important al ha-

suprafeţelor nuanţate ale produselor noastre.

şi fascinaţie noi respectăm orientarea spre calitatea

bitatului, în care oamenii îşi dezvoltă individualitatea şi

Pe cât de individuală şi diversificată este viaţa fiecărui

absolută în orice facem pentru că aceasta este şi exigenţa

unicitatea.

om pe atât de diversificate sunt sortimentele noastre.

noastră.
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Cuprins
Lumi de culoare şi selecţii
Pentru orientarea facilă şi sigură, sortimentul ter Hürne de plăci din lemn masiv este
împărţit în patru „selecţii” în funcţie de culoare şi de intensitatea acesteia:

Calitate & accesorii

suprafeţe luminoase & proaspete

CLEAR SELECTION
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Există
lucruri mai
importante
în viaţă decât
creşterea
permanentă a
vitezei acestora.

CLEAR SELECTION
11

Asociem deseori atmosferic sortimentele de lemn ale
scalei gri - alb - albastru cu regiunile de coastă ale
ţărilor nordice. Peisajul oglindeşte deja o mare libertate interioară. Puterea elementelor îndeamnă către
ritmul natural al vieţii şi de asemenea către angajamentul pentru zăbavă.
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CLEAR SELECTION
Pardoseală rustică stejar european bej – alb | echilibrat

Dezvoltat cu personalitate înseamnă aici găsirea unei corespondenţe printre sortimentele de lemn clare, pure ale CLEAR SELECTION.
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CLEAR SELECTION
PARDOSEALĂ RUSTICĂ | suprafeţe luminoase & proaspete

ARŢAR CANADIAN alb polar | estompat

ARŢAR CANADIAN alb polar | echilibrat

Pardoseală rustică | uleiată alb

Pardoseală rustică | uleiată alb
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ARŢAR CANADIAN alb polar | pronunţat

ARŢAR CANADIAN alb-crem | estompat

Pardoseală rustică | uleiată alb

Pardoseală rustică | uleiată sau lăcuită
Nu ne asumăm răspunderea pentru diferenţele de culoare şi de sortare – Sunt posibile abateri din cauza creşterii naturale la produsele din lemn veritabil.
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CLEAR SELECTION
PARDOSEALĂ RUSTICĂ | suprafeţe luminoase & proaspete

ARŢAR CANADIAN alb-crem | echilibrat

ARŢAR CANADIAN alb-crem | pronunţat

Pardoseală rustică | uleiată sau lăcuită

Pardoseală rustică | uleiată sau lăcuită
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STEJAR EUROPEAN bej-alb | echilibrat

STEJAR EUROPEAN bej-alb | pronunţat

Pardoseală rustică | uleiată alb

Pardoseală rustică | uleiată alb
Nu ne asumăm răspunderea pentru diferenţele de culoare şi de sortare – Sunt posibile abateri din cauza creşterii naturale la produsele din lemn veritabil.
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CLEAR SELECTION
PARDOSEALĂ RUSTICĂ | suprafeţe luminoase & proaspete

STEJAR EUROPEAN bej deschis | pronunţat

STEJAR EUROPEAN alb antic | pronunţat

Pardoseală rustică | satinată - uleiată alb

Pardoseală rustică | învechită - uleiată alb
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STEJAR EUROPEAN alb învechit antic | pronunţat

STEJAR EUROPEAN gri | pronunţat

Pardoseală rustică | învechită - afumată - uleiată alb

Pardoseală rustică | uleiată gri
Nu ne asumăm răspunderea pentru diferenţele de culoare şi de sortare – Sunt posibile abateri din cauza creşterii naturale la produsele din lemn veritabil.
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CLEAR SELECTION
PARDOSEALĂ RUSTICĂ | suprafeţe luminoase & proaspete

STEJAR EUROPEAN gri-argintiu antic | pronunţat

STEJAR EUROPEAN albastru antic | pronunţat

Pardoseală rustică | antichizată - învechită - uleiată cromatic

Pardoseală rustică | învechită - afumată - uleiată cromatic
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PARDOSEALĂ PĂTRATĂ | suprafeţe luminoase & proaspete

STEJAR EUROPEAN alb învechit antic | pronunţat
PARDOSEALĂ PĂTRATĂ | învechită - afumată - uleiată alb
Nu ne asumăm răspunderea pentru diferenţele de culoare şi de sortare – Sunt posibile abateri din cauza creşterii naturale la produsele din lemn veritabil.
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O viaţă lipsită
de bucurie
este ca o
călătorie îndelungată fără
nici un han.

E L E M E N TA L S E L E C T I O N
23

Tonuri naturale de bej şi maro încurajează vitalitatea,
apropierea de natură, agilitatea şi bucuria de a comunica. Caracteristici ale personalităţii care caută armonia, a
căror poftă de viaţă nu poate fi înfrânată. Bucuria acestora de a trăi este molipsitoare. Aceştia sunt în tot ceea ce
fac naturali şi sinceri.
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E L E M E N TA L S E L E C T I O N
Pardoseală rustică stejar european maro autentic antic | pronunţată

Sortimentele de lemn maro-bej ale ELEMENTAL SELECTION realizează pentru aceste personalităţi scena perfectă a vieţii.
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E L E M E N TA L S E L E C T I O N
PA R D O S E A L Ă R U ST I CĂ | suprafeţe maronii & prietenoase

FAG bej somon | estompat

FAG bej somon | echilibrat

Pardoseală rustică | uleiată sau lăcuită

Pardoseală rustică | uleiată sau lăcuită
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STEJAR EUROPEAN maro deschis | echilibrat

STEJAR EUROPEAN maro deschis | pronunţat

Pardoseală rustică | uleiată sau lăcuită

Pardoseală rustică | uleiată sau lăcuită
Nu ne asumăm răspunderea pentru diferenţele de culoare şi de sortare – sunt posibile abateri din cauza creşterii naturale la produsele din lemn veritabil.
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E L E M E N TA L S E L E C T I O N
PA R D O S E A L Ă R U ST I CĂ | suprafeţe maronii & prietenoase

STEJAR EUROPEAN maro deschis | pronunţat

STEJAR EUROPEAN bej-maroniu antic | pronunţat

Pardoseală rustică | satinat-uleiat

Pardoseală rustică | învechită - uleiată
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STEJAR EUROPEAN maro autentic antic | pronunţat
Pardoseală rustică | învechită - afumată - uleiată
Nu ne asumăm răspunderea pentru diferenţele de culoare şi de sortare – sunt posibile abateri din cauza creşterii naturale la produsele din lemn veritabil.
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Cea mai
înaltă formă
a fericirii este
o viaţă cu un
grad conştient
de nebunie.

POETIC SELECTION
31

Această persoană are acces la spirit. Sensibil şi visător,
creativitatea acestuia nu cunoaşte graniţe.
El este un boem – probabil numai în viaţa sa privată –
deoarece el este o persoană emoţională şi dornică de a
experimenta. El îşi dezvoltă personalitatea într-un mediu din care izvorăşte senzualitatea.
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POETIC SELECTION
Pardoseală rustică merbau | estompat

Culorile roşiatice, calde ale POETIC SELECTION constituie lumea în care aceste persoane îşi dezvoltă invidualitatea.
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POETIC SELECTION
PARDOSEALĂ RUSTICĂ | suprafeţe maro roşcat & calde

STEJAR EUROPEAN maro coniac | pronunţat

Jatoba maro roşcat | estompat

Pardoseală rustică | uleiat

Pardoseală rustică | uleiată sau lăcuită
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Merbau maro aprins | estompat
Pardoseală rustică | uleiată sau lăcuită
Nu ne asumăm răspunderea pentru diferenţele de culoare şi de sortare – sunt posibile abateri din cauza creşterii naturale la produsele din lemn veritabil.
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Oamenii nu
trebuie să se
teamă de nimic
în viaţă, însă oamenii trebuie să
înţeleagă totul.

EXPRESSIVE SELECTION
37

Impresionant în orice caz, exigent, greu de mulţumit,
energic şi niciodată inactiv – întotdeauna în căutarea
variantelor optime, a noutăţilor:
Aceste personalităţi ne antrenează, ne surprind cu
uşurinţă, nu lasă loc de dubii în privinţa alegerii corecte
a drumului.
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EXPRESSIVE SELECTION
Pardoseală rustică stejar european maro intens antic | pronunţată

În cadrul mediului creat de sortimentele de lemn întunecate şi patinate ale EXPRESSIVE SELECTION înfloresc personalităţi marcante.
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EXPRESSIVE SELECTION
PARDOSEALĂ RUSTICĂ | suprafeţe întunecate & puternice

STEJAR EUROPEAN maro cenuşiu antic | pronunţat

STEJAR EUROPEAN maro natural antic | pronunţat

Pardoseală rustică | antichizată - învechită - uleiată cromatic

Pardoseală rustică | antichizată - învechită - uleiată cromatic
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STEJAR EUROPEAN maro antic | pronunţat

STEJAR EUROPEAN maro intens antic | pronunţat

Pardoseală rustică | învechită - afumată - uleiată cromatic

Pardoseală rustică | învechită - afumată - uleiată cromatic
Nu ne asumăm răspunderea pentru diferenţele de culoare şi de sortare – sunt posibile abateri din cauza creşterii naturale la produsele din lemn veritabil.
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EXPRESSIVE SELECTION
PARDOSEALĂ RUSTICĂ | suprafeţe întunecate & puternice

NUC AMERICAN maro carmin | estompat

NUC AMERICAN maro carmin | echilibrat

Pardoseală rustică | uleiată sau lăcuită

Pardoseală rustică | uleiată sau lăcuită
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STEJAR EUROPEAN maro tutun | pronunţat

STEJAR EUROPEAN maro-negru antic | pronunţat

Pardoseală rustică | uleiat

Pardoseală rustică | antichizată - învechită - uleiată cromatic
Nu ne asumăm răspunderea pentru diferenţele de culoare şi de sortare – sunt posibile abateri din cauza creşterii naturale la produsele din lemn veritabil.
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Natura –
cea mai mar e personalitate
a tuturor
Pentru ca oamenii să poată trăi în comuniune cu natura, este de la sine înţeles că trebuie să contribuie la
bunăstarea acesteia, să o respecte şi să o protejeze.

Grija cu care tratăm sortimentele noastre de lemn se
reflectă în produsele finite. Lemnul este un material
unic, valoros. De aceea la ter Hürne orice evidenţiază
unicitatea acestuia reprezintă cel mai firesc lucru
din lume. Toate procedurile de fabricaţie sunt prietenoase cu mediul înconjurător şi protejează resursele.
Persoanele care doresc să-şi dezvolte personalitatea
apreciază de asemenea aceste aspecte.
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S O R TĂ R I

Forme de individualitate
Sortările descriu expresivitatea unei pardoseli din lemn. După selectarea în funcţie de cantitatea de noduri, de
flader şi de jocul de culoare, scândurile din orice specie de lemn prezintă o nuanţare fină, o notă complet
personală.
Deoarece fiecare tip de lemn este caracterizat de creşterea sa tipică, aspectul sortărilor similare poate fi, în
cazul unor tipuri diferite de lemn, de asemenea diferit. Trei sortări, selectate din diversitatea infinită a naturii,
au fost definite pe baza unor criterii fixe şi de către ochi instruiţi:
Sortarea estompată

Sortarea echilibrată

Sortarea pronunţată

Uniformă, armonioasă,
liniară, calmă şi ponderată.

Naturală, originară,
degajată, directă şi elementară.

Animată, impulsivă,
temperamentală, dinamică şi euforică.
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F o r m at e ş i c a n t u r i t e ş i t e

Forme de individualitate
Natura nu cunoaşte norme. De aceea plăcile de lemn caracterizează imaginea încăperii cu lungimi şi lăţimi diferite şi
îi împrumută acesteia un caracter inconfundabil. Fiecare placă reprezintă un unicat. Canturile finisate elaborat atât
pe lăţime cât şi în lungime vă dăruiesc cadrul de exprimare a unicităţii dumneavoastră.

Cant teşit longitudinal

Cant teşit de jur împrejur
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ÎNNOBILĂRI ALE SUPRAFEŢELOR

Conferirea de identitate
Pentru persoanele care caută specialul, apreciază arta de a înnobila într-un mod special suprafaţa naturală a
unui lemn şi de a-i conferi un nou aspect. Suprafeţele clasice dobândesc identitate prin intermediul unor procedee separate, menajante - expresiv, extraordinar şi profund.

Suprafeţele uleiate alb / cromatic
Tipurile de lemn îşi modifică aspectul după aplicarea
unor uleiuri pigmentate cromatic, păstrându-şi însă
imaginea semnificativă a fladerului (nervurilor).

Suprafeţele satinate
Experimentarea lemnului veritabil înseamnă de asemenea
posibilitatea de a percepe structura acestuia. Perierea
porţiunilor moi ale lemnului face posibilă senzaţia de apropiere faţă de natură.

Suprafeţele afumate
Suprafeţele afumate dobândesc o duritate intensvă.
Contrastele mai puternice îi conferă o expresivitate
deosebită.

ÎNNOBILĂRI ALE SUPRAFEŢELOR

Conferirea de identitate
Pardoselile învechite istoric poartă urmele timpului cu ele. Suprafaţa acestora reînvie spiritul poveştii în fiecare
încăpere - încă din prima zi. Pardoselile învechite istoric constituie însoţitori deosebit de expresivi. În esenţă
devotate şi înţelegătoare, în formă exigente şi ambientale. Suprafaţa acestora abundă în detalii şi fără egal în
efectul suprafeţei. Acestea nu pot fi deosebite de plăcile de lemn cu adevărat vechi.

Suprafeţele învechite istoric
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Protecţia suprafeţelor

Conservarea valorii
Suprafeţele uleiate
Cu pardoselile din lemn masiv uleiate „NatureProTec“ se asigură cea mai bună protecţie de profunzime şi rezistenţă împotriva petelor într-un mod complet ecologic.
Astfel de suprafeţe uleiate sunt uşor de îngrijit şi
respiră deosebit de bine. Produsul special „Natural
Oil“ de la ter Hürne accentuează suplimentar aspectul natural şi haptica lemnului în mod special în cazul pardoselilor învechite istoric.

Suprafeţele înnobilate prin lăcuire
Pentru pardoselile din lemn masiv, aplicarea
mai multor straturi de lac acrilic rezistent la UV
reprezintă şi în cazul solicitării intensive cea mai
bună protecţie. Acesta captivează prin intermediul unui aspect al suprafeţei extrem de nobil.
Lustrul mătăsos al pardoselii are un aspect elegant pronunţat. În plus, suprafeţele înnobilate
prin lăcuire sunt igienice şi uşor de curăţat.

Suprafeţele netratate
La cerere sunt disponibile de asemenea numeroase tipuri de lemn şi sortări cu suprafaţă netratată.
O înnobilare individuală a suprafeţelor plăcilor de
pardoseală poate fi efectuată şi la faţa locului.
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CARACTERISTICI TEHNICE

Calitate cu rădăcini adânci
Lemnul este un produs din natură – şi acolo se pune
piatra de temelie pentru calitatea de primă clasă. Pentru fabricarea plăcilor din lemn masiv se utilizează
cel mai bun lemn din zone de creştere selectate. În
combinaţie cu înalta precizie în cadrul procesului de
fabricaţie, ter Hürne garantează exactitatea dimensiunilor şi longevitatea produselor sale.
Prelucrare de înaltă valoare şi modul de stratificare a
suprafeţelor pentru aspect şi protecţie:

Lemn masiv, 10 - 21 mm grosime

Cant teşit lateral şi longitudinal

ClickTec
Numeroase plăci din lemn masiv de la ter Hürne
sunt prevăzute cu îmbinare fără adeziv tip ClickTec.
Aceasta garantează stabilitatea ridicată a întregii
suprafeţe de pardoseală. Plăcile cu auto-aliniere se
montează uşor şi se poate păşi imediat pe ele.

Instrucţiuni complete şi sfaturi suplimentare privind montarea şi îngrijirea se regăsesc la adresa de
internet www.terhuerne.de.
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plinte

Încheierea perfectă
Plintele din lemn masiv veritabil completează
impresia generală omogenă pe care o încăpere
carismatică o câştigă prin intermediul unei par-

doseli din lemn masiv. Acestea formează o trecere
estetică către perete şi acoperă chiar şi cablurile cu
succes.

În cadrul programului complet de la ter Hürne puteţi
alege dintr-o gamă variată plinta corespunzătoare
pentru pardoseala dumneavoastră.

Consultaţi-vă pentru aceasta şi pentru toate întrebările cu comerciantul dumneavoastră la faţa locului. Veţi găsi comerciantul în apropierea dumneavoastră la
www.terhuerne.de.
Aflaţi acolo şi sfaturi practice şi folositoare pentru curăţarea şi montarea plăcilor de lemn masiv de la ter Hürne.
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PRODUSE &
P R O P R I E TĂŢ I

CLEAR SELECTION

Execuţie

Denumire produs

Sortare

Finisaj

Pardoseală rustică

Arţar canadian alb polar

estompat

uleiată alb

Pardoseală rustică

Arţar canadian alb polar

echilibrată

uleiată alb

Pardoseală rustică

Arţar canadian alb polar

pronunţat

uleiată alb

Pardoseală rustică

Arţar canadian alb-crem

estompat

uleiat

Pardoseală rustică

Arţar canadian alb-crem

estompat

lăcuit

Pardoseală rustică

Arţar canadian alb-crem

echilibrată

uleiat

Pardoseală rustică

Arţar canadian alb-crem

echilibrată

lăcuit

Pardoseală rustică

Arţar canadian alb-crem

pronunţat

uleiat

Pardoseală rustică

Arţar canadian alb-crem

pronunţat

lăcuit

Pardoseală rustică

Stejar european bej-alb

echilibrată

uleiată alb

Pardoseală rustică

Stejar european bej-alb

pronunţat

uleiată alb

Pardoseală rustică

Stejar european bej deschis

pronunţat

satinată - uleiată alb

Pardoseală rustică

Stejar european alb antic

pronunţat

învechită - uleiată alb

Pardoseală rustică

Stejar european alb învechit antic

pronunţat

învechit - afumat - uleiat alb

Pardoseală rustică

Stejar european gri

pronunţat

uleiat gri

Pardoseală pătrată

Stejar european alb învechit antic

pronunţat

învechit - afumat - uleiat alb

Pardoseală rustică

Stejar european gri-argintiu antic

pronunţat

antichizat - învechit - uleiat
cromatic

Pardoseală rustică

Stejar european albastru antic

pronunţat

învechit - afumat - uleiat cromatic

Grosime
mm

Lungime
mm

Lăţime
mm

Strat de uzură
mm

21

1160-2360

128

9

de jur împrejur

–

NaturalOil

–

481

21

1160-2360

128

9

de jur împrejur

–

NaturalOil

–

481

21

1160-2360

128

9

de jur împrejur

–

NaturalOil

–

481

21

1160-2360

128

9

de jur împrejur

–

NaturalOil

–

480

21

1160-2360

128

9

de jur împrejur

–

–

da

482

21

1160-2360

128

9

de jur împrejur

–

NaturalOil

–

480

21

1160-2360

128

9

de jur împrejur

–

–

da

482

21

1160-2360

128

9

de jur împrejur

–

NaturalOil

–

480

21

1160-2360

128

9

de jur împrejur

–

–

da

482

10

1160-1760

125

3

de jur împrejur

ClickTec

NatureProTec

–

236

10

1160-1760

125

3

de jur împrejur

ClickTec

NatureProTec

–

245

21

1160-2360

148-188

9

de jur împrejur

–

NaturalOil

–

544

20

500-2450

140-200

9

longitudinal

–

NaturalOil

–

531

20

500-2450

140-200

9

longitudinal

–

NaturalOil

–

533

10

1160-1760

125

3

de jur împrejur

ClickTec

NatureProTec

–

246

20

600

600

9

de jur împrejur

–

NaturalOil

–

533

21

1178-2378

150-170

9

de jur împrejur

–

NaturalOil

–

613

20

500-2450

140-200

9

longitudinal

–

NaturalOil

–

535

Nr. suprafaţă:
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E L E M E N TA L S E L E C T I O N

Execuţie

Denumire produs

Sortare

Finisaj

Pardoseală rustică

Fag bej somon

estompat

uleiat

Pardoseală rustică

Fag bej somon

estompat

lăcuit

Pardoseală rustică

Fag bej somon

echilibrată

uleiat

Pardoseală rustică

Fag bej somon

echilibrată

lăcuit

Pardoseală rustică

Stejar european maro deschis

echilibrată

uleiat

Pardoseală rustică

Stejar european maro deschis

echilibrată

uleiat

Pardoseală rustică

Stejar european maro deschis

echilibrată

lăcuit

Pardoseală rustică

Stejar european maro deschis

pronunţat

uleiat

Pardoseală rustică

Stejar european maro deschis

pronunţat

uleiat

Pardoseală rustică

Stejar european maro deschis

pronunţat

lăcuit

Pardoseală rustică

Stejar european maro deschis

pronunţat

satinat-uleiat

Pardoseală rustică

Stejar european bej-maroniu antic

pronunţat

învechit - uleiat

Pardoseală rustică

Stejar european maro autentic antic

pronunţat

învechit - afumat - uleiat

Grosime
mm

Lungime
mm

Lăţime
mm

Strat de uzură
mm

21

1160-2360

128

9

de jur împrejur

–

NaturalOil

–

477

21

1160-2360

128

9

de jur împrejur

–

–

da

478

21

1160-2360

128

9

de jur împrejur

–

NaturalOil

–

477

21

1160-2360

128

9

de jur împrejur

–

–

da

478

10

1160-1760

125

3

de jur împrejur

ClickTec

NatureProTec

–

242

21

1160-2360

148-188

9

de jur împrejur

–

NaturalOil

–

470

21

1160-2360

148-188

9

de jur împrejur

–

–

da

471

10

1160-1760

125

3

de jur împrejur

ClickTec

NatureProTec

–

243

21

1160-2360

148-188

9

de jur împrejur

–

NaturalOil

–

470

21

1160-2360

148-188

9

de jur împrejur

–

–

da

471

21

1160-2360

148-188

9

de jur împrejur

–

NaturalOil

–

472

20

500-2450

140-200

9

longitudinal

–

NaturalOil

–

530

20

500-2450

140-200

9

longitudinal

–

NaturalOil

–

532

Nr. suprafaţă:

57

POETIC SELECTION

Execuţie

Denumire produs

Sortare

Finisaj

Pardoseală rustică

Stejar european maro coniac

pronunţat

uleiat

Pardoseală rustică

Jatoba maro roşcat

estompat

uleiat

Pardoseală rustică

Jatoba maro roşcat

estompat

lăcuit

Pardoseală rustică

Merbau maro aprins

estompat

uleiat

Pardoseală rustică

Merbau maro aprins

estompat

lăcuit

Grosime
mm

Lungime
mm

Lăţime
mm

Strat de uzură
mm

10

1160-1760

125

3

de jur împrejur

ClickTec

NatureProTec

–

244

21

1160-2360

128

9

de jur împrejur

–

NaturalOil

–

488

21

1160-2360

128

9

de jur împrejur

–

–

da

489

21

1160-2360

148

9

de jur împrejur

–

NaturalOil

–

491

21

1160-2360

148

9

de jur împrejur

–

–

da

492

Nr. suprafaţă:

59

EXPRESSIVE SELECTION

Execuţie

Denumire produs

Sortare

Finisaj

Pardoseală rustică

Stejar european maro cenuşiu antic

pronunţat

antichizat - învechit - uleiat
cromatic

Pardoseală rustică

Stejar european maro natural antic

pronunţat

antichizat - învechit - uleiat
cromatic

Pardoseală rustică

Stejar european maro antic

pronunţat

învechit - afumat - uleiat cromatic

Pardoseală rustică

Stejar european maro intens antic

pronunţat

învechit - afumat - uleiat cromatic

Pardoseală rustică

Nuc american maro carmin

estompat

uleiat

Pardoseală rustică

Nuc american maro carmin

estompat

lăcuit

Pardoseală rustică

Nuc american maro carmin

echilibrată

uleiat

Pardoseală rustică

Nuc american maro carmin

echilibrată

lăcuit

Pardoseală rustică

Stejar european maro tutun

pronunţat

uleiat

Pardoseală rustică

Stejar european maro-negru antic

pronunţat

antichizat - învechit - uleiat
cromatic

Grosime
mm

Lungime
mm

Lăţime
mm

Strat de uzură
mm

21

1178-2378

150-170

9

de jur împrejur

–

NaturalOil

–

611

21

1178-2378

150-170

9

de jur împrejur

–

NaturalOil

–

612

20

500-2450

140-200

9

longitudinal

–

NaturalOil

–

536

20

500-2450

140-200

9

longitudinal

–

NaturalOil

–

534

21

1160-2360

128

9

de jur împrejur

–

NaturalOil

–

618

21

1160-2360

128

9

de jur împrejur

–

–

da

617

21

1160-2360

128

9

de jur împrejur

–

NaturalOil

–

618

21

1160-2360

128

9

de jur împrejur

–

–

da

617

10

1160-1760

125

3

de jur împrejur

ClickTec

NatureProTec

–

247

21

1178-2378

150-170

9

de jur împrejur

–

NaturalOil

–

614
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Dezvoltă
personalitatea
Acest lucru înseamnă: A fi sie însăşi, a nu se adapta unui rol pe care nu îl poate îndeplini, a-şi cunoaşte propriile atuuri dar şi
limitele. Astfel îşi dezvoltă o personalitate veritabilă individualitatea sa suverană şi unică.

Lemnul reprezintă un material viu care prin unicitatea sa corespunde dorinţei de a reprezenta acest
tip de viaţă original şi sincer. Pardoselile din plăci de lemn masiv constituie singure prin aceasta

un tip de

personalitate şi devin reflecţia persoanelor care le deţin.

Plăcile din lemn masiv SELECŢII de la ter Hürne încorporează această exigenţă înaltă privind individualitatea şi personalitatea într-un mod în care numai lemnul veritabil reuşeşte. Selecţia sortimentelor de lemn nobile şi perfecţiunea
prelucrării transformă aceste pardoseli într-o decizie pentru viaţă.

