


Wszystko zaczęło się w  1983 roku, kiedy 
Pan Zbigniew Łącki rozpoczął swój biz-nes 
i  stworzył firmę „Łąccy”. Marka „Łąccy” 
to firma rodzinna o wieloletniej tradycji w 
produkcji i  handlu wyrobami przemysłu 
drzewnego na rynku krajowym i zagranic-
znym. Przez cały okres istnienia firma in-
tensywnie się rozwija, poszerzając swoją 
działalność w zakresie oferowanych wyrob-
ów. Nieustannie udoskonala jakość ofer-
owanych produktów wprowadzając nowe 
rozwiązania technologiczne oraz poszerzając 
asortyment.

Około 80% produkcji firmy trafia na rynek 
zachodnioeuropejski, głównie do Wielkiej 
Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Danii, 
Szwecji, Holandii, Belgii.

Aktualnie posiadamy cztery specjalistyc-
zne zakłady produkcyjne, z których jeden, 
z siedzibą w Barnowie, zajmuje się produkcją 
dwuwarstwowej deski podłogowej. Główną 
i  najważniejszą zaletą produktu jest natu-
ralny materiał użyty do jej produkcji.

Drewno to materiał, który nigdy nie wy-
chodzi z mody, jest ponadczasowy. Natu-
ralne drewno pasuje do wszystkich stylów 
aranżacji oraz stanowi o pięknie wnętrza.

Podstawowy surowiec do produkcji na-
szych podłóg to drewno dębowe. Jest ono 
cenione za swoja niezwykłą wytrzymałość 
oraz uznawane za jedno z najlepszych dla 
Klientów. Dąb „oddycha”, dzięki cze-
mu reguluje mikroklimat w  mieszkaniu. 
Jonizuje powietrze, dzięki czemu stwa-
rza sprzyjające środowisko dla alergików       
i  ich najbliższych. Gwarantuje izolację 
akustyczną, ogranicza obecność roztoczy, 
absorbuje wilgoć i oddaje ją, gdy  powie-
trze 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...

wejdź na:

www.laccy.pl
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Świetnie wyglądający wzór na 
desce rustykalnej, dający mocny 
akcent kredowy.

Białe wybarwienie oleju 
UV podkreślone delikatnym  
muśnięciem szczotki.

focus

Nasze podstawowe wykończenie 
w gamie olejów białych UV. 
Odznacza się delikatnością barwy 
i wzoru.
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foggy





Biały olej naturalny na naszych 
deskach to przyjemność dla oka. 
Ta podłoga jest tego doskonałym 
przykładem.

Pierwsza z linii ekskluzywnych 
podłóg wykończonych ręcznie natu-
ralnymi olejami białymi. Podkreśla 
piękno dębu.

studio
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pure





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

Naturalny olej szary świetnie kom-
ponuje się na drewnie. Podkreśla 
jego zalety i ukrywa wady.

Szarość nie zawsze jest ponura. 
Na dębie potrafi rozwinąć skrzydła 
i uatrakcyjnić jego wygląd. Tutaj 
akurat jest szary olej UV.
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Tam gdzie drewno, tam i lakier. 
Partnerzy na długie lata nadają 
wnętrzom wiele uroku i ciepła.

Podstawowy wzór, bardzo 
popularny i cieszący się zaintereso-
waniem. Olej UV podkreśla piękno 
drewna i zabezpiecza je na długie 
lata.

Na początku jest drewno. Jest 
ono bazą dla naszych wykończeń 
i inwencji klienta. Surowa deska jest 
wdzięcznym tematem do własnych 
aranżacji.

atelier
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oil

graphic





naturalniedrewniane podłogi?
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Wygląd deski surowej, ale 
pokrytej i zabezpieczonej specjal-
nym olejem naturalnym, który 
pozwoli zachować świeżość i jakość 
na dłuższy czas.

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

Dąb jest różny. Jest taki gdzie 
są sęki i przebarwienia i taki, gdzie 
jego wygląd jest praktycznie niczym 
nie zakłócony.
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Mocny, ciemny akcent 
podkreślony lakierem. 
Nadaje wnętrzom efekt ciepła 
i tajemniczości.

Połączenie ciemnego wybarwie-
nia, odpowiedniego szlifowania 
i lakieru UV. Efekt niesamowity 
i cieszący się uznaniem klientów.

Odcień koniaku na desce? Czemu 
nie? Szczególnie, że jest to ciemny 
olej UV, który zapewni desce 
dodatkową odpowiednią ochronę.
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O tej podłodze można pieśni 
pisać. Odpowiednie szczotkowanie 
i kolorystyka podkreśla naturalne 
piękno deski dębowej.

Deski barwione ręcznie mają  
w sobie duszę. Ta podłoga jest tego 
świetnym przykładem. Odpowied-
nie oleje naturalne, barwniki i praca 
człowieka muszą przynieść efekt.

theatre

play

poem





Czarny jak ziemia. Piękny jak 
zwykle. Dąb daje wiele możliwości 
wybarwiania.

Dąb poddany procesowi 
wędzenia zmienia barwę na ciemną. 
Pokryty olejem UV lub naturalnym 
może zdobyć uznanie.

cinema

adventure
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Rustic -  dowolne usłojenie, naturalne 
przebarwienia, dozwolone zdrowe sęki 
o maksymalnej średnicy do 50 mm oraz 
sporadyczna biel.

Informacje

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.

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:

Nasze deski produkujemy w szerokościach od 120 do 240 mm co 20 mm oraz długościach 
od 700 do 2200 mm.

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

Przyznany nam 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.

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

Prime - naturalny kolor, bez dużych różnic 
w kolorze i strukturze, dozwolone poje-
dyncze, małe, zdrowe sęki o maksymalnej 
średnicy do 10 mm

6 mm

14 mm

4 mm

11 mm

2. Klasy jakości podłóg:

1. Wymiary podłóg:



Rustic Prime

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

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

Sposoby montażu - zalecamy kle-
jenie do stabilnego i  sprawdzo-
nego podłoża. Możliwe są inne 
formy montażu w  systemie podłóg 
pływających lub na przybijanie 
gwoździami. 

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

Pielęgnacja - zaleca się usuwanie pias-
ku, 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 pow-
inna być większa niż 27 stopni Cel-
sjusza.

Wykończenie 
naturalne

Wykończenie UV

Barwienie

Szczotkowanie

Wędzenie

4. Ikony w katalogu:

48 h

3. Informacje dodatkowe:




