
Producent deski podłogowej litej
Hersteller von Massivholzdielen



Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno Usługowo- Handlowe 
„MAT-TAR“ sp. j. Władysław 
i Dorota Matuszkiewicz jest dyna-
micznie rozwijającą się firmą pro-
dukcyjną z ponad pięćdziesięcio-
letnią tradycją obróbki drewna.

Celem firmy jest produkcja 
wyrobów z drewna na najwyż-
szym poziomie jakości przy opty-
malnym wykorzystaniu surowca. 
Firma systematycznie inwestuje 
w nowoczesne rozwiązania tech-
nologiczne, co pozwala na ofero-
wanie szerokiej gamy produktów 
spełniających różnorodne wyma-
gania klientów.

Dzięki doskonalej jakości 
drewna z certyfikowanych lasów 
oraz poprzez selekcję surowca 
w procesie technologicznym, de-
ska podłogowa „MAT-TAR” cha-
rakteryzuje się piękną strukturą 
i kolorystyką zdobywając uznanie 
polskich i zagranicznych klien-
tów.

Gwarancją jakości produk-
tów „MAT-TAR“ są posiadane 
certyfikaty jakości oraz doświad-
czona kadra pracowników, wyko-
rzystująca nowoczesny potencjał 
produkcyjny.

Das Logo FSC dient der Identifikation von Produk-
ten, deren Nutzholz aus den gut verwalteten Wäl-
dern stammt, unabhängig zertifiziert gemäß den 
Richtlinien des „Forest Stewardship Council“. 
Logo FSC służy do identyfikacji wyrobów, które 
zawierają surowiec pochodzący z dobrze zarządza-
nych lasów niezależnie certyfikowanych zgodnie 
z zasadami Forest Stewardship Council.

Die Firma „MAT-TAR” 
von Władysław und Dorota 
Matuszkiewisz ist ein sich dy-
namisch entwickelndes Produk-
tionsunternehmen mit über 50 
Jahren Tradition der Holzbear-
beitung. 

Das Ziel dieses Unterneh-
mens ist die Herstellung von 
Holzwaren von höchster Qualität 
bei der optimalen Verwendung 
des Nutzholzes. Das Unterneh-
men investiert systematisch in 
neue Technologielösungen, was 
ein breites Angebot an Produkten 
ermöglicht, die dabei verschiede-
ne Anforderungen unserer Kun-
den erfüllen. 

Dank der vollkommenen 
Holzqualität aus den zertifizierten 
Wäldern und durch die Aussor-
tierung des Nutzholzes im Ferti-
gungsablauf zeichnet sich die Bo-
dendiele „MAT-TAR“ durch eine 
schöne Struktur und Farbgebung 
aus und gewinnt die Anerken-
nung sowohl der polnischen als 
auch der ausländischen Kunden.

Die Produktqualität von 
„MAT-TAR“ bestätigen zahlrei-
che Qualität-Zertifikate und ein 
erfahrener Kader, der das moder-
ne Leistungspotential nutzt. 



Eichenböden 
Podłogi dębowe



Sortierung: NATUR ohne Fase

Klasa NATUR bez fazy

Sortierung: RUSTIKAL ohne Fase 

Klasa RUSTIKAL bez fazy

Sortierung: NATUR mit Fase

Klasa NATUR z fazą

Eichenböden / Podłogi dębowe



Eichenböden 
Podłogi dębowe



Sortierung: ANTIK ohne Fase

Klasa ANTYK bez fazy

MIX-Sortierung mit Fase

Klasa MIX z fazą

Sortierung: COUNTRY mit Fase

Klasa COUNTRY z fazą

Eichenböden / Podłogi dębowe



Eichenböden 
Podłogi dębowe



Eschenböden / Podłogi jesionowe

Sortierung: RUSTIKAL ohne Fase

Klasa RUSTIKAL bez fazy

Sortierung: COUNTRY mit Fase

Klasa COUNTRY z fazą

Sortierung: NATUR mit Fase

Klasa NATUR z fazą 



Eschenböden
Podłogi jesionowe



B

A
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Abmessungen der Fußböden
Wymiary podłóg

A Stärke / Grubość 20 mm 22 mm

B Breite / Szerokość 120 mm 140 mm 160 mm

C Länge / Długość 400 ÷ 2500 mm



Basisinformationen über Holzfußböden 

Podstawowe informacje dotyczące podłóg drewnianych

Sortierung der Eichen- und Eschendielen 

Klasyfikacja desek podłogowych dębowych i jesionowych

NATUR

Dielen in natürlicher einheitlicher Farbe und Struktur 
des Holzes, mit freier Fladerstruktur, mögliche verein-
zelte Nadeläste und gesunde verwachsene Äste bis 8 mm, 
kein Splint erlaubt. In den Eschendielen wenig Farbun-
terschiede des Kernholzes zulässig.

Deski o naturalnej wyrównanej barwie i strukturze 
drewna, dowolnym układzie słoi, dopuszczalne spora-
dycznie występujące sęki szpilkowe oraz sęki zdrowe, 
zrośnięte do 8 mm, niedopuszczalny biel. W deskach 
jesionowych dopuszczalne przebarwienia twardzielowe.

RUSTIKAL

Dielen in differenzierter Farbe und Struktur des Holzes, 
mit freier Fladerstruktur, mögliche gesunde verwachse-
ne Äste bis 30 mm, schwarzer Ast bis 15 mm, möglicher 
Sekundärsplint und rissige Äste ohne Löcher. In den 
Eschendielen Farbunterschiede des Kernholzes zulässig.

Deski o zróżnicowanej barwie i strukturze drewna, do-
wolnym układzie słoi, dopuszczalne sęki zdrowe zro-
śnięte do 30 mm, czarny sęk do 15 mm, dopuszczalna 
biel wtórna oraz sęki spękane bez ubytków. W deskach 
jesionowych dopuszczalne przebarwienia twardzielowe.

COUNTRY

Dielen in sehr differenzierter Farbe und Struktur des 
Holzes, mit freier Fladerstruktur, mögliche gesunde ver-
wachsene Äste bis 50 mm und schwarze Äste, Splint und 
rissige Äste ohne Löcher erlaubt. In den Eschendielen 
Farbunterschiede des Kernholzes zulässig.

Deski o bardzo zróżnicowanej barwie i strukturze drew-
na, dowolnym układzie słoi, dopuszczalne sęki zdrowe 
zrośnięte do 50 mm oraz sęki czarne, dopuszczalna biel 
oraz sęki spękane bez ubytków. W deskach jesionowych 
dopuszczalne przebarwienia twardzielowe.

ANTIK

Dielen in sehr differenzierter Farbe und Struktur des 
Holzes, mit freier Fladerstruktur, mögliche rissige Äste 
mit Löchern bis 80 mm, auch schwarze Äste, Splint und 
ein geschlossenes sowie verschwindendes Kernholz er-
laubt. In den Eschendielen Farbunterschiede des Kern-
holzes zulässig.

Deski o bardzo zróżnicowanej barwie i strukturze drew-
na, dowolnym układzie słoi, dopuszczalne sęki spękane 
z ubytkami do 80 mm również sęki czarne, dopuszczal-
ny biel oraz rdzeń zamknięty lub śladowo zanikający. 
W deskach jesionowych dopuszczalne przebarwienia 
twardzielowe.

SELEKT
Die Sortierung auf Bestellung des Kunden nach der frü-
heren Bestimmung der Qualitäts- und Preisbedingun-
gen. 

Sortowanie pod zamówienie klienta po wcześniejszym 
ustaleniu warunków jakościowych oraz cenowych.

LAGERUNG

PRZECHOWYWANIE

Bodendielen sollten horizontal aufliegend gelagert 
werden, im Raum mit der Umgebungstemperatur über 
18˚ C und mit der Luftfeuchtigkeit von 45% bis 65%. 
Während der Montage muss die Folienverpackung aus 
den Dielen entfernt werden. In der Winterzeit müssen 
die Bodendielen, die für die Montage bestimmt sind, 
mindestens 3 Tage im Zielraum aufbewahrt werden. 
Im Fall der Montage mit dem Klebstoff darf die Tem-
peratur der Dielen nicht weniger als 15˚C betragen.

Deski podłogowe należy przechowywać w pozycji po-
ziomej, w pomieszczeniu zapewniającym temperaturę 
otoczenia nie niższą niż 18ºC, natomiast wilgotność 
powietrza powinna wynosić 45%-65%. Opakowanie 
desek w postaci folii należy usunąć w momencie mon-
tażu. W okresie zimowym, deski podłogowe przezna-
czone do montażu powinny być leżakowane minimum 
3 dni w pomieszczeniu docelowym. W przypadku 
montażu na klej, temperatura desek nie może być niż-
sza niż 15˚C.

MONTAGEHINWEISE

MONTAŻ

Vor der Montage muss man die Feuchtigkeit des Fuß-
bodens und der Unterlage messen. Die Feuchtigkeit 
des Fußbodens sollte 9% ± 2% betragen, die Feuch-
tigkeit der Zementunterlage darf dagegen nicht höher 
als 2% sein. Die Holzdielen können auf der beheizten 
Unterlage montiert werden, unter der Bedingung, dass 
die maximale Temperatur an der Bodenoberfläche 
26˚C beträgt. 
Eine Massivbodendiele darf mit der Unterlage entwe-
der mit einem entsprechenden Klebstoff geleimt oder 
auf den Holzbalken angenagelt oder angeschraubt 
werden. Um die beste Komposition des Fußbodens zu 
erreichen, sollten Dielen vor der Montage je nach der 
Farbe und Struktur der Fladern sortiert werden. 

Przed montażem należy koniecznie dokonać pomia-
ru wilgotności podłogi i podłoża. Wilgotność podłogi 
powinna wynosić 9% z tolerancją ±2%, natomiast wil-
gotność podłoża cementowego nie może przekraczać 
2,0%. Na podłożu ogrzewanym podłogi drewniane 
mogą być montowane pod warunkiem utrzymania 
maksymalnej temperatury wynoszącej 26˚C mierzo-
nej na powierzchni podłogi.
Deska podłogowa lita może być klejona do podłoża za 
pomocą odpowiedniego kleju lub montowana na lega-
rach drewnianych do których jest przybijana lub przy-
kręcana. Celem uzyskania jak najlepszej kompozycji 
podłogi, należy przed montażem dokonać segregacji 
desek pod względem barwy oraz struktury usłojenia. 

PFLEGE

KONSERWACJA

Der lackierte Fußboden sollte feucht gewischt werden.
Man darf wenig Wasser benutzen und nur ein geeig-
netes Reinigungsmittel für den lackierten Boden ver-
wenden. 
Der geölte Fußboden sollte mit den von dem Pro-
duzenten des Öls vorgesehenen Reinigungsmitteln 
gepflegt werden, mit dem dieser Fußboden bedeckt 
wurde. 

Podłogę lakierowaną należy przecierać na wilgotno. 
Wodę należy stosować w minimalnych ilościach, tylko 
i wyłącznie z dodatkiem środka do podłóg lakierowa-
nych. Podłoga olejowana powinna być pielęgnowana 
środkami przewidzianymi przez producenta oleju, 
którym została wykończona.
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Borek Wlkp.

Koźmin Wlkp.

Jarocin

Pleszew

Koźminiec
Kalisz

Ostrów Wlkp.

Krotoszyn

Rawicz

Środa Wlkp.

Września Słupca

Konin

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
Władysław i Dorota Matuszkiewicz

Koźminiec 127, 63-330 Dobrzyca, Polen
Tel. +48 62 7414 598, Tel./Fax +48 62 7414 512, Mob.: 504 030 982

www.mat-tar.pl      biuro@mat-tar.pl


