
DŘEVĚNÉ PODLAHY | - přirozená volba 
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Certifi kát přírodě blízkého 
lesního hospodařství Selské prkno  | Americký ořech, Olej

„A natural choice” | - pohled na nové možnos  
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Vítáme Vás

Dřevo, jako přírodní materiál, je klíčový faktor každodenního života 
fi rmy Moland a vědomě nebo nevědomky i každodenního života 
většiny lidí.

V našich domovech je podlaha základem pro styl, atmosféru 
a celkový dojem z místnos  .

Jestli jsou dřevěné podlahy dnes tak rozšířeny, jak tomu opravdu 
je, existuje pro to mnoho různorodých vysvětlení. Dřevěné podlahy 
jsou přirozenou volbou pro většinu obytných zón, ale i pro jiné 
formy stavebního využi  .

Pokud je zvolena do obývacího prostoru dřevěná podlaha, jde 
o rozhodnu   srdce i rozumu.

Pojmy jako teplo, pohodlí, vůně, pocit pohody, tradice, historie, 
zdravé vnitřní klima, snadná údržba, dlouhá životnost a jistě mnoho 
dalších důvodů jsou nejdůležitější právě pro výběr dřevěné podlahy.

Dřevěné podlahy Moland jsou pestrou paletou plnou nekonečných 
možnos  . Náš program zahrnuje téměř vše v oblas   typů podlahovin 
(selská prkna a parketové vzory), druhů dřev, povrchových úprav 
a doplňků, včetně příslušenství.

V tomto inspira  vním prospektu naleznete fotografi e, pomocí 
nichž Vám nabízíme ochutnávku zajímavých nových trendů a stále 
oslovujících tradičních řešení, které jsou aktrak  vní pro pracoviště, 
tak i na doma.

Kompletní sor  ment a bohatou fotogalerii naleznete na

www.podlahy-moland.cz 

Selské prkno široké | Mocca An  k | Dub rus  c, Olej Selské prkno široké | Old Fashion | Dub rus  c, Olej
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Trojlamely
Design je přesně to, co dělá vybavení bytu zajímavým a individuálním. Každý zákazník 
reprezentuje individualitu a my se snažíme hledat co nejvíce různých řešení. Takových, 
které ji uspokojí. Volba bytového zařízení, a tudíž také výběr materiálů, je přirozeně 
do značné míry ovlivněn současnými trendy.
S dřevěnou podlahou se Vám otevírají nečekané možnos  , jak design a vybavení místnos   
změnit. Získaná přírodní barva dřev poskytuje vysokou fl exibilitu pro změnu stylu bydlení.
Sor  ment je široký, velmi široký a je předmětem neustálého vývoje. Sledujeme nové trendy 
v designu domácnos  , stejně tak jako poslední vývoj technologií a povrchových úprav.

Trojlamela | Jasan design, Matný lak

Trojlamela | Dub country, Matný lak

Trojlamela | Dub tmavý, drásaný, Olej

Trojlamely – parketový vzor | - správný  výchozí  bod
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NADČASOVÝ
      DESIGN

Trojlamela | Dub country, Bílý lak

Trojlamela | Jasan design, Bílý lak

Trojlamela | Javor natur, Matný lak
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Selské prkno široké | Dark An  que | Dub rus  c, Olej Selské prkno | Windsor 240 mm | Dub, Bílý olej Selské prkno | Winds

DŘEVĚNÁ  
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o | Windsor 240 mm | Dub, Matný lak

Selské prkno  | Americký ořech, Olej

Á  PODLAHA 
     - PADNE DO OKA
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NA CESTĚ 
  K NOVÝM HORIZONTŮM

Selské prkno široké | Dub rus  c, Matný lak Selské prkno široké | Old Fashion | Dub, Bílý olej

Selská prkna | - rustikální nebo elegantní

Selské prkno široké | Jasan natur, Bílý lak
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Selská prkna 
Prkna jsou v módě a není to bez dobrého důvodu.... dlouhé lineární selské prkno je 
elegantní a dělá překrásný celkový dojem v obytné místnos  . Šířky podlahových dílců 
organicky přizpůsobujeme požadavkům prostoru – selská prkna Moland jsou nabízena 
v šířkách od 148 do 240 mm, a proto jsou vhodná k širokému uži   do jakéhokoliv projektu.

Náš sor  ment v oblas   selských prken je neustále aktualizován a zahrnuje širokou škálu 
druhů dřeva, pohledových tříd a povrchových úprav. Ať už dáváte přednost novým 
trendům nebo tradičnímu stylu – selská prkna Moland vždy poskytují správnou volbu. 
Zaměřte pozornost na novinky v sekci pa  novaných selských prken a seznamte se s naší 
sérií v An  que, Nordic, Windsor nebo Old Fashion stylu.

M

Selské prkno | Dub natur, Matný lak

Selské prkno široké | Dub tmavý, kartáčovaný, Olej

Selské prkno široké | Nordic | Jasan, Bílý lak
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Selské prkno Ship | Merbau, Olej

Selské prkno Ship| Jasan, Bílý olej

Palubová podlaha
Palubová podlaha je nevšední a výjimečná. Vyzařuje šarm, neobyčejný 
a exkluzivní vzhled, a přitom není vyhrazena jen pro vyvolené. Mnoho 
z našich podlah lze adaptovat na šedé nebo černé gumové spoje, které 
podlaze dávají jedinečnou kontrastní kombinaci. 
Palubová podlaha je instalována tak snadno, jako ostatní druhy dřevěných 
podlah. A stejně tak jednoduchá je i každodenní péče.

Krásné  detaily…

Palubové podlahy | - unikátní kontrastní efekt
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Co je dobré vědět

Selské prkno široké| Borovice, Bílý olej Selské prkno široké| Bambus horizontální, Matný lak

Podlahové vytápění
Téměř všechny dřevěné podlahy Moland jsou vhodné pro stavby 
s podlahovým vytápěním (kromě dřevin buk a javor).

Návod k instalaci
Při zakoupení dřevěných podlah Moland je návod k instalaci Vaší podlahy
přiložen k jednotlivým balíkům. Chcete-li se v předs  hu seznámit s pokyny
k instalaci, je možné nalézt návod na instalaci na našich webových stránkách.

Vzorky
Pokud chcete odpovídající vzorek podlahy, pro živou představu jak vypadá
Vámi zvolený dekor v prostředí Vašeho domova, kontaktujte prosím svého
prodejce podlah Moland. Kompletní aktuální seznam prodejců podlah 
Moland najdete na internetových stránkách www.podlahy-moland.cz

Třídění
Uvedené typy podlah Moland jsou k dispozici v mnoha druzích dřeva, ať už 
těch s živou hrou barev, nebo jiných s klidným a stejnoměrným vyzněním.
Pro všechny typy podlah Moland je k dispozici podrobný technický list,
který poskytuje informace o technických údajích konkrétní podlahy.

Online pomoc
Na ofi ciálních stránkách www.podlahy-moland.cz jsou k dispozici 
informace o produktech a instalaci. Zde se také můžete obrá  t, pokud 
máte jakýkoli dotaz ohledně dřevěných podlah Moland.
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Moland - Skive

Molan - Varberg

HBC - Kopenhagen

Moland - Jessheim

V roce 1990 založená Moland Group je celoevropsky 

respektovaná soukromá společnost. Její hlavní činností je 

produkce dřevěných podlah. Dnes je holding Moland tvořen 

skupinou skandinávských sesterských společností HBC A/S 

v Kodani, Dánsko, Molan AB ve Švédsku, Moland as v Norsku 

a samozřejmě původní dánskou společností Moland 

Byggevarer A/S.

Od roku 2009 se dřevěné podlahy Moland prodávají taky 

v České republice. Přes vybudovanou síť obchodníků jsou 

každý den podlahy Moland v Česku i s úspěchem realizovány.

Asi 100 různých druhů podlah nás činí jedním z největších 

dodavatelů skandinávských podlah do ČR. Objem 

distribuovaných parket se nadále zvyšuje a tento vzrůstající 

zájem o podlahy MOLAND nás těší. Vždyť Skandinávie 

byla, je a bude kolébkou nových trendů.

Jsme Vám nablízku na českém a slovenském trhu, naši 

spokojení zákazníci nás dále tlačí dopředu. Dostupnost 

služeb, optimalizovaná logistika, velmi krátké dodací 

lhůty, nemluvě o odbornosti a důvěryhodnosti - to je naším 

závazkem. Věříme, že díky tomu bude Moland i Vaší 

přirozenou volbou…

www.podlahy-moland.cz

Váš smluvní prodejce:
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