


WITAJ
w OLD CRAFT COMPANY!

 Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku stworzyliśmy markę 
opartą na niezwykłej pasji i rzemieślniczym kunszcie małej grupy osób 
tworzących absolutnie topowe produkty z najszlachetniejszego drewna 
w Europie, jakim jest Dąb Szypułkowy. Każda nasza pojedyncza deska 
podłogowa jest jedyna w swoim rodzaju, niepowtarzalna jak odcisk palca. 
Nazwa Old Craft  przywodzi na myśl rękodzieło, sztukę czy dawne nie-
istniejące dziś rzemiosła i takie właśnie są produkty naszej marki, gdzie 
większość czynności oraz pracy włożonej w materiał jest wykonywana 
ręcznie z niezwykłą starannością i dbałością o każdy szczegół. W dobie 
dzisiejszego postępu cywilizacyjnego i technologicznego, prace wykony-
wane ręcznie to prawdziwy zanikający skarb. To wartość, której nie da 
się zastąpić. Dzięki naszym wysiłkom rozwija się cała branża, co jest dla 
nas powodem do dumy. Zapoznaj się z naszymi bestsellerami, a w razie 
pytań - skontaktuj się z nami.

Wszystkie kolekcje oraz rodzaje podłóg dostępne są w różnych szero-
kościach desek od 120mm do 220mm oraz długościach od 1400mm do 
2400mm, a także w układach: deskowany, jodełka klasyczna, francuska, 
węgierska oraz kasetony. Na zamówienie wykonujemy każde możliwe 
warianty grubości, długości oraz wzorów ułożenia. Istnieje możliwość 
mieszania cech każdej kolekcji we wszystkich dostępnych kolorach 
i układach.
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kolekcje:

CITY

NATURE

EMPIRE

układy:

KASETONY ZAMKOWE

JODEŁKI

O L D  C R A F T
COMPANY
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Deska podłogowa marki Old Craft  to najwyższej jakości produkt tworzony z pasją i szacunkiem do drewna. Nasze 
kolekcje dzięki ogromnej pracy włożonej w każdą pojedynczą deskę zyskują unikatowy, bardzo naturalny wygląd 
i niezwykle przyjemną powierzchnię w dotyku. Wraz z ich naturalnym, ponadczasowym pięknem, nasze wyroby 
otrzymują najwyższą wytrzymałość i odporność jaką można obdarzyć drewno użytkowe. Uzyskanie takiej klasy 
produktu wymaga zastosowania całego szeregu procesów technologicznych oraz innowacyjnych metod, dzięki 
którym każda nasza kolekcja to rzemieślnicza jakość i niepowtarzalny charakter.



_kolekcja CITY

Kolekcja Old Craft  City nawiązuje do 
stylu nowoczesnego oraz skandynaw-
skiego. Podłogi z tej kolekcji charaktery-
zują się przyjemną gładkością, ciepłem 
i elegancją. Dzięki delikatnemu szczot-
kowaniu i końcowemu polerowaniu 
uzyskujemy dość jednolitą powierzchnię 
z zarysowaną fakturą drewna. 

W tej kolekcji zastosowano specjalne 
procesy obróbki chemicznej, które razem 
z subtelnie wyciągniętą fakturą drewna 
nadają podłodze oryginalnego wyglądu 
i niesamowite czucie. Jej atutem jest 
również łatwość w utrzymaniu. 

Kolekcję City docenią rodziny z dziećmi 
oraz każdy preferujący ciepło i harmonię.
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_kolekcja CITY

New Jork Vienna

Rio de JanerioDubai

Warsaw London

Shanghai

Las Vegas

Paris

Tokio

Rome

UWAGA: Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności. Poszczególne zdjęcia desek w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni 
wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży. 

x34F
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_kolekcja NATURE

Kolekcja Old Craft Nature jest jak przyroda wokół nas, naturalnie piękna, barwna i jedyna 
w swoim rodzaju. Pasuje do oryginalnych i designerskich wnętrz, zarówno nowoczesnych 
jak i tych bardziej w stylu retro. Cechą charakterystyczną dla tej kolekcji są niezwykle in-
tensywne kolory i cała paleta barw. Struktura drewna jest tutaj mocniej wyciągnięta, niż 
w przypadku kolekcji City, dzięki czemu uzyskujemy niesamowity efekt wizualny. Podłoga, 
obok której nie da się przejść obojętnie. Świetnie podkreśla Nasz charakter i temperament.
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_kolekcja NATURE

Volcano Hurricane

Rough SeaBlue Waves

Desert Storm

Storm Cloudy Sky

Cool Wind

Tornado

Sunset

Moonlight

Secret Fog

x34F

Fool Moon

UWAGA: Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności. Poszczególne zdjęcia desek w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni 
wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży. 
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Wet Soil New Moon

Starry Night

Desert Sand

Rain Forest Silver Frost

Morning Dew

Fertile Soil

Tree BarkMysterious Land*

Lonely Island

Lightning Strike

UWAGA: Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności. Poszczególne zdjęcia desek w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni 
wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży. 
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_kolekcja NATURE
x34F



_kolekcja EMPIRE

Kolekcja Old Craft Empire to podłoga 
nawiązująca stylem do późnego klasycyzmu. 
Charakteryzuje się mocno wyciągniętą strukturą 
drewna i nieregularnymi mikrofazami. Dzięki 
mocno zaawansowanym procesom postarzania 
i niesłychanej dbałości o każdy detal stworzyliśmy 
kolekcję dla najbardziej wymagających klientów 
o niebanalnym guście. Drewno użyte do tej 
kolekcji jest starannie wyselekcjonowane, aby 
wybrać idealny pod względem technicznym 
i estetycznym materiał. Kolekcja idealnie nadaje 
się do stylowych, klasycznych wnętrz. Świetnie 
nada się do przestrzennych apartamentów w stylu 
industrialnym, mieszkań usytuowanych w starych 
fabrykach, młynach, halach, a także dworków czy 
pałacyków.
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_kolekcja EMPIRE
Volcano

Leonidas* Kommodus

HannibalHelena

Tyberiusz

Aleksandria*

Ramzes*

Hammurabi

Salomon*

Babilon*

Cheops*

x3

UWAGA: Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności. Poszczególne zdjęcia desek w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni 
wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży. 
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Juliusz Cezar



_kolekcja EMPIRE

Sfinks* Spartakus*

Aleksander Wielki*Cleopatra*

Neron Konstantyn I Wielki

Tytus Flawiusz

Oktawian August

Marek Aureliusz

x3

UWAGA: Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności. Poszczególne zdjęcia desek w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni 
wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży. 
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Marek Antoniusz



_kastony zamkowe

Majestatyczne i niezwykle efektowne 
tafle kasetonowe już od wieków 
budzą podziw i respekt. Specyficzny 
układ ciętych desek tworzących ory-
ginalny wzór to luksus w najwyższym 
wydaniu. Idealnie pasują do prze-
stronnych wnętrz, sal oraz holów. 
Wykończenie w każdym kolorze z do-
stępnych kolekcji Old Craft.

układ_01

układ_03

układ_02

układ_04

układ_05

układ_06 układ_07

UWAGA: Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności. Poszczególne zdjęcia desek w niniejszym katalogu mogą nie 
oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży. 
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_układy w jodełkę

Jodełki w wykonaniu Old 
Craft Company to klasyka 
gatunku – nieśmiertelna, po-
nadczasowa. Układy w jodełkę 
warto rozważyć we wnętrzach 
klasycznych, eleganckich, jak 
również ultranowoczesnych 
i skandynawskich. Oferujemy 
układy w jodełkę klasyczną, 
francuską lub węgierską 
w każdym kolorze z dostęp-
nych kolekcji Old Craft.

j. klasyczna - CITY - Paris

j. francuska - CITY - Paris j. klasyczna - EMPIRE - Hammurabij. klasyczna - EMPIRE - Marek Antoniuszj. klasyczna - EMPIRE - Leonidas j. francuska - CITY - Warsaw Light

j. francuska - CITY - Vienna

j. francuska - CITY - New York

j. klasyczna - CITY - New Yorkj. klasyczna ukł. od rogu- CITY - Viennaj. węgierska - EMPIRE - Aleksandria

UWAGA: Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności. Poszczególne zdjęcia desek w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni 
wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży. 
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Informacje ogólne:

Powierzchnia podłóg Old Craft pokryta jest specjalnymi olejowoskami 
z dodatkiem krzemu i  wosków twardych. Dzięki temu charakteryzują 
się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz przetarcia, 
a także na zabrudzenia bieżące (zabrudzenia od obuwia, zaplamienia 
i inne). Zastosowane powłoki to solidnie wypracowana receptura z za-
stosowaniem zaawansowanych technologicznie procesów mieszanina 
naturalnych składników i wosków pochodzenia roślinnego. Pigmenty 
wykorzystywane w produktach koloryzujących mają zastosowanie 
również w przemyśle spożywczym, co oznacza, że są w pełni naturalne, 
bezpieczne w użytkowaniu i ekologiczne. Największym zagrożeniem 
dla powłok jest piasek pod obciążeniem ludzkiego ciała, ponieważ 
zewnętrzna powłoka jest bardzo twarda i przez to, jak każda podłoga 
drewniana, podlega zarysowaniom. Dlatego też pielęgnacja powierzch-
ni ma kluczowe znaczenie w użytkowaniu i zachowaniu jej należytej 
kondycji. Pielęgnując uzupełniamy powłoki twardych wosków, które 
przy powierzchniach podlegają wycieraniu. Podłogi pokryte tym 
systemem są bardzo trwałe, a system pielęgnacji jest kompletny, łatwy 
i szybki w aplikacji.

_specyfikacje
WYMIARY* DESEK WARSTWOWYCH

WYMIARY* DESEK LITYCH

JODEŁKI

*możliwość indywidualnego ustalenia wymiarów na życzenie klienta

GRUBOŚĆ DESEK WARSTWOWYCH

GRUBOŚĆ DESEK LITYCH

15mm

15mm

11mm wodoodporna sklejka brzozowa

14mm wodoodporna sklejka brzozowa

3,5-4mm warstwa wierzchnia dębu europejskiejgo

15mm dębu europejskiego

20mm dębu europejskiego

12cm

12cm

14cm

14cm

16cm

16cm

18cm

18cm

20cm 22cm 24cm

x 

x 

x=mix długości desek od 60cm do 240cm (deski krótkie: 60-140cm stanowią 
ok. 10-15% wszystkich desek)

Wymiary i kolor jodełek wg indywidualnego ustalania, na życzenie klienta. Stan-
dardowe wymiary desek jodełkowych w proporcji ok 5:1 (np 50x10cm, 60x12cm, 
70x14cm itd).

UKŁADY:

jodełka klasyczna jodełka francuska jodełka węgierska

5,5-6mm warstwa wierzchnia dębu europejskiejgo

20mm

20mm

możliwość wykonania podłogi z litej deski ( nie dotyczy 
kolorów oznaczonych: „*” )

podłoga wykonywana ręcznie

drewno selekcjonowane

możliwość wykonania podłogi 2-warstwowej 

sklejka liściasta wodoodporna (dotyczy desek warstwowych)

podłoga olejowana 3-krotnie

mikrofaza 4-stronna

mikrofazy nieregularne

podłoga szczotkowana

podłoga dodatkowo mechanicznie uszkadzana

możliwość montażu ogrzewania podłogowego

bejce reakcyjne (dodatkowe wybarwienie w celu uzyskania 
pożadanej intensywności koloru)

podłoga polerowana

faktura drewna lekko wyczuwalna

faktura drewna wyczuwalna (deska średnio postarzała)

faktura drewna mocno wyczuwalna, wyczuwalne głębsze 
żłobienia i spękania (wygląd 100-letniej podłogi)

KLASA SELECT

KLASY JAKOŚCIOWE

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

KLASA NATUR

KLASA RUSTIC

bezsęczny
bez bieli
bez pęknięć
bez różnic w odcieniach

sęki otwarte wypełnione szpachlą chemiczną max 35mm
występująca biel max 10mm szerokości
delikatne różnice w odcieniach
pęknięcia na powierzchni max 45mm
pęknięcia na końcach max 45mm

Posadzka może być zamontowana na wodnym ogrzewaniu 
podłogowym. Możliwy jest montaż na ogrzewaniu elektrycz-
nym pod warunkiem, że system ogrzewający posiada opcje 
kontrolowania i ograniczenia temperatury, w celu uniknięcia 
nagłych i gwałtownych jej skoków. W czasie użytkowania 
podłogi temperatura jej powierzchni nie może przekraczać 
27°C, a względna wilgotność powietrza powinna mieścić się 
w zakresie 45-60 %. Wyższa wilgotność powoduje pęcznienie 
drewna, które może być przyczyną odkształcania się posadzki. 
Zbyt niska wilgotność skutkuje skurczem drewna i powstawa-
niem szczelin pomiędzy elementami. 
Utrzymywanie zalecanych warunków np. poprzez używanie 
nawilżaczy w okresie grzewczym, chroni przed powstawaniem 
wad posadzki będących następstwem nadmiernego pęcznie-
nia lub skurczu drewna.

Współczynnik przewodzenia ciepła desek warstwowych: 
0,16λ (W/mK) 

Opór cieplny podłogi warstwowej: 
    dla elementów o grubości 15 mm: 0,09 R (m2K/W) 
    dla elementów o grubości 20 mm: 0,12 R (m2K/W)

sęki otwarte wypełnione szpachlą chemiczną powyżej 
35mm max 75mm
występująca biel max 30mm szerokości
różnice w odcieniach
rdzeń na długości max 40% deski
pęknięcia na powierzchni max 350mm
pęknięcia na końcach max 150mm

x3

4F
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