
HOCO třívrstvé dřevěné podlahy – Dub kartáčovaný

1-pásový vzor / prkenný dekor
S prkenným 1-pásovým dekorem na třívrstvé dřevěné podlaze Hoco si užijete pocit vybrané krásy, pohodlí a opravdové radosti 
z přírodního bydlení. Pod kartáčovaným povrchem s mikrofází, upraveným speciálním olejem, je 3,6 mm silná nášlapná 
dřevěná vrstva. Konstrukčním materiálem je napříč probíhající smrkový střed s postranním vyztužením překližkou a ze spodní 
strany je loupaná topolová dýha. U této konstrukce je garantována vysoká stabilita tvaru a tím i dlouhodobý a perfektní vzhled.

Přírodní
s plnou kresbou dřeva, bez suků a puklin na vrchní straně, přičemž občasné suky do 5 mm jsou přípustné

Rustikal
s plnou kresbou dřeva, bez puklin, vrchní strana se suky

Malý formát „L“ – specifikace:

Rozměr podlahového dílce:
15 x 115 x 1200 mm
Množství v balení: 0,828 m2
Nášlapná vrstva: 3,6 mm
Spojení: pero-drážka, zámek HOCOtoploc
Povrchová úprava: surové, přírodní/bílý olej

Velký formát „XL“ – specifikace:

Rozměr podlahového dílce:
15x165x1800, 2000, 2200 mm (šířka 190 je na objednávku a za příplatek 200,- Kč/m2)
Množství v balení: 1,782 m2
Nášlapná vrstva: 3,6 mm
Spojení: pero-drážka, zámek HOCOtoploc
Povrchová úprava: surové, přírodní/bílý olej

Extra velký formát „XXL“ – specifikace:

Rozměr podlahového dílce:
15x240/270x2200-3000 mm (šířka i délka lamely jsou na poptávku)
Množství v balení: 2,508 m2
Nášlapná vrstva: 3,6 mm
Spojení: pero-drážka, zámek HOCOtoploc
Povrchová úprava: surové, přírodní olej

Dekory:

   
 Dub Unica                   Dub,přírodní olej,           Dub,bílý olej,                Dub,lak, bez fáze, 
                              Natur nebo Rustik           Natur nebo Rustik                      Natur nebo Rustik 

 



HOCO třívrstvá prkenná podlaha – Woodlink – HDF nosič s dýhou

1-pásový vzor / prkenný dekor
S prkenným 1-pásovým dekorem na třívrstvé dřevěné podlaze Hoco si užijete pocit vybrané krásy, pohodlí a opravdové radosti 
z přírodního bydlení. Pod kartáčovaným povrchem s mikrofází, upraveným speciálním olejem, je 3,6 mm silná nášlapná 
dřevěná vrstva. Konstrukčním materiálem je napříč probíhající smrkový střed s postranním vyztužením překližkou a ze spodní 
strany je loupaná topolová dýha. U této konstrukce je garantována vysoká stabilita tvaru a tím i dlouhodobý a perfektní vzhled.

Přírodní
s plnou kresbou dřeva, bez suků a puklin na vrchní straně, přičemž občasné suky do 5 mm jsou přípustné

Rustikal
s plnou kresbou dřeva, bez puklin, vrchní strana se suky

Specifikace:

Rozměr podlahového dílce:
11 x 185 x 1285 mm (s lakem, bez povrch. úpravy)
Množství v balení: 1,426 m2
Rozměr podlahového dílce:
11 x 115 x 1200 mm (s přírodním olejem, bez povrch. úpravy)
Množství v balení: 0,828 m2
Nášlapná vrstva: 2,5 mm
Spojení: pero-drážka, zámek HOCOtoploc
Povrchová úprava: surové, přírodní olej, matný lak, bílý matný lak Panna, šedý matný lak Bigio
(lze nanést i povrch. úpravy HOCOstyle)

 Prkna HOCO Dub "Retro" – katrovaný povrch

1-pásový vzor / prkenný dekor
S prkenným 1-pásovým dekorem na třívrstvé dřevěné podlaze Hoco si užijete pocit vybrané krásy, pohodlí a opravdové radosti 
z přírodního bydlení. Pod kartáčovaným povrchem s mikrofází, upraveným speciálním olejem, je 3,6 mm silná nášlapná 
dřevěná vrstva. Konstrukčním materiálem je napříč probíhající smrkový střed s postranním vyztužením překližkou a ze spodní 
strany je loupaná topolová dýha. U této konstrukce je garantována vysoká stabilita tvaru a tím i dlouhodobý a perfektní vzhled.

Přírodní
s plnou kresbou dřeva, bez suků a puklin na vrchní straně, přičemž občasné suky do 5 mm jsou přípustné

Rustikal
s plnou kresbou dřeva, bez puklin, vrchní strana se suky

Specifikace:

Rozměr podlahového dílce:
15x165x1800, 2000 mm
Množství v balení: 1,782 m2 u balení v dl. 1800 mm
Nášlapná vrstva: 3,6 mm
Spojení: pero-drážka, zámek HOCOtoploc

Dekory:

   
Dub Marocco                 Dub Natura                  Dub Bavaria 



HOCO třívrstvá prkenná podlaha – Dub Antico

1-pásový vzor / prkenný dekor
S prkenným 1-pásovým dekorem na třívrstvé dřevěné podlaze Hoco si užijete pocit vybrané krásy, pohodlí a opravdové radosti 
z přírodního bydlení. Pod kartáčovaným povrchem s mikrofází, upraveným speciálním olejem, je 3,6 mm silná nášlapná 
dřevěná vrstva. Konstrukčním materiálem je napříč probíhající smrkový střed s postranním vyztužením překližkou a ze spodní 
strany je loupaná topolová dýha. U této konstrukce je garantována vysoká stabilita tvaru a tím i dlouhodobý a perfektní vzhled.

Přírodní
s plnou kresbou dřeva, bez suků a puklin na vrchní straně, přičemž občasné suky do 5 mm jsou přípustné

Rustikal
s plnou kresbou dřeva, bez puklin, vrchní strana se suky

Specifikace:

Rozměr podlahového dílce:
15x190x1800, 2000 mm
Množství v balení: 2,052 m2 u balení v dl. 1800 mm
Nášlapná vrstva: 3,6 mm
Spojení: pero-drážka, zámek HOCOtoploc

Dekory:

   
Dub Crema                       Dub Kouřový                     Dub Kouřový Crema 

Prkna HOCO – Exotické dřeviny

1-pásový vzor / prkenný dekor
S prkenným 1-pásovým dekorem na třívrstvé dřevěné podlaze Hoco si užijete pocit vybrané krásy, pohodlí a opravdové radosti 
z přírodního bydlení. Pod kartáčovaným povrchem s mikrofází, upraveným speciálním olejem, je 3,6 mm silná nášlapná 
dřevěná vrstva. Konstrukčním materiálem je napříč probíhající smrkový střed s postranním vyztužením překližkou a ze spodní 
strany je loupaná topolová dýha. U této konstrukce je garantována vysoká stabilita tvaru a tím i dlouhodobý a perfektní vzhled.

Přírodní
s plnou kresbou dřeva, bez suků a puklin na vrchní straně, přičemž občasné suky do 5 mm jsou přípustné

Rustikal
s plnou kresbou dřeva, bez puklin, vrchní strana se suky

Specifikace:

Rozměr podlahového dílce:
15 x 190 x 2200 mm
Množství v balení: 3,508 m2
Nášlapná vrstva: 3,6 mm
Spojení: pero-drážka, zámek HOCOtoploc



Dekory:

   
Ořech americký              Javor kanadský              Dousie 

Prkna HOCO – Modřín kartáčovaný

1-pásový vzor / prkenný dekor
S prkenným 1-pásovým dekorem na třívrstvé dřevěné podlaze Hoco si užijete pocit vybrané krásy, pohodlí a opravdové radosti 
z přírodního bydlení. Pod kartáčovaným povrchem s mikrofází, upraveným speciálním olejem, je 3,6 mm silná nášlapná 
dřevěná vrstva. Konstrukčním materiálem je napříč probíhající smrkový střed s postranním vyztužením překližkou a ze spodní 
strany je loupaná topolová dýha. U této konstrukce je garantována vysoká stabilita tvaru a tím i dlouhodobý a perfektní vzhled.

Přírodní
s plnou kresbou dřeva, bez suků a puklin na vrchní straně, přičemž občasné suky do 5 mm jsou přípustné

Rustikal
s plnou kresbou dřeva, bez puklin, vrchní strana se suky

Specifikace:

Rozměr podlahového dílce:
15 x 165 x 1900 mm
Množství v balení: 2,52 m2
Nášlapná vrstva: 4,5 mm
Spojení: pero-drážka, zámek HOCOtoploc

Dekory:

   
Modřín                       Modřín                      Modřín 
bílý olej                                         přírodní olej                                 olej 105, kakaově hnědý                 

Natur nebo Rustik                 Natur nebo Rustik                louhovaný, Natur nebo Rustik 

HOCOdvouvrstvé parkety

Malý formát — Profistab
Hoco dvouvrstvé parkety jsou vhodné pro jakékoli interiérové styly, ať už klasické, moderně puristické nebo alternativní 
kombinace. Tato parketa je vyráběna v tradičním rozměru malého formátu ze dvou vrstev lamel ve třech povrchových úpravách. 
Finální nášlapná vrstva z kvalitního dřeva má tloušťku 3,6 mm. Dovolte nám inspirovat vaše bydlení a naplnit ho esencí přírody.



Technické informace o dvouvrstvých parketách Profistab

Rozměr parket:
9,8 x 70 x 490 mm

Množství v balení:
1,78 m2/balení, 52 ks/balení
Povrchová úprava: lak/olej/surové
Nášlapná vrstva: 3,6 mm
Spojení: pero-drážka

Pozn.: podlaha je určena k celoplošnému lepení

Dekory:

     
Jasan                        Buk Cognac                 Javor Evropský              Javor Kanadský              Dub 

     
Buk pařený                   Třešeň americká             Merbau                      Ořech americký              Buk přírodní 

  
Dousie                       Jatoba 

Dřevěné parkety — velký formát (Prestigediele)
Hoco dvouvrstvé dřevěné parkety se stanou přírodním klenotem v libovolném stylu vašeho bydlení. Budou vypadat velmi dobře 
v technicisticky moderním prostoru stejně tak jako v klasicky zařízeném interiéru. Dvouvrstvá skladba parket umožňuje snížit 
tloušťku na minimum (10,5 mm) při zachování stejných vlastností jako u masivu vyšší tloušťky. Tenčí podlaha je výhodná při 
rekonstrukci stávajících interiérů (např. výměna za kobercové nebo vinylové krytiny), kde není následně nutné dělat složité 
úpravy (stačí minimální podříznutí dveří). V případě nutnosti použít ještě nižší vrstvu parket, doporučujeme dřevěné parkety v 
mořené kolekci Mediterano s tloušťkou pouhých 9,6 mm.

Specifikace

Rozměr:
10,5 x 120 x 1000 mm

Množství v balení:
1,56 m2/balení, 13 ks/balení
Povrchová úprava: lak/olej/surové/kartáčované/s fází
Nášlapná vrstva: 3,6 mm
Spojení: pero-drážka

Pozn.: podlaha je určena k celoplošnému lepení

http://www.floorforever.cz/hoco/drevene-parkety-mediterano.html


Dekory:

    
Javor kanadský              Dub                         Merbau                      Dub kouřový 

   
Třešeň americká                 Ořech americký                 Dousie 

HOCO mořené parkety — Mediterano/profiparketa
Hoco dvouvrstvé dřevěné parkety s mořeným povrchem a velkým výběrem barevných odstínů.

Technické informace o dřevěných parketách Hoco Mediterano/profiparketa

Rozměr parkety:
9,8 x 70 x 490 mm

Množství v balení:
1,92 m2/balení, 52 ks/balení
Povrchová úprava: lak (mořený povrch)
Nášlapná vrstva: 3,6 mm
Spojení: pero-drážka

Pozn.: podlaha je určena k celoplošnému lepení

Dekory:

DUB

    
Dub Caffé                         Dub Nocciola                    Dub Caramello                  Dub Bigio 

    
Dub Espresso                    Dub Noce                        Dub Fondente                   Dub Panna 



BUK

    
Buk Caffé                         Buk Nocciola                    Buk Caramello                  Buk Bigio 

    
Buk Espresso                    Buk Noce                        Buk Fondente                   Buk Panna 

HOCOstyle – speciální povrchové úpravy
Tyto povrchové úpravy lze nanést na:
– Dub kartáčovaný formát L, XL, XXL
– Woodlink
– Prestigediele

Povrchové úpravy:
•MF004 Onyx
•MF007 Achát
•MF0010 Opál
•MF0011 Tygří oko
•MF0012 Obsidián
•MF0013 Jantar
•MF0014 Topas
•MF0015 Dolomit
•MF0016 Achát Art
•MF0017 Onyx Retro

http://www.floorforever.cz/hoco/drevene-parkety-prestigediele.html
http://www.floorforever.cz/hoco/drevene-podlahy-woodlink.html
http://www.floorforever.cz/hoco/trivrstve-drevene-podlahy.html

	HOCO třívrstvé dřevěné podlahy – Dub kartáčovaný
	1-pásový vzor / prkenný dekor
	Přírodní
	Rustikal
	Malý formát „L“ – specifikace:
	Velký formát „XL“ – specifikace:
	Extra velký formát „XXL“ – specifikace:

	Dekory:

	HOCO třívrstvá prkenná podlaha – Woodlink – HDF nosič s dýhou
	1-pásový vzor / prkenný dekor
	Přírodní
	Rustikal

	Specifikace:
	1-pásový vzor / prkenný dekor
	Přírodní
	Rustikal
	Specifikace:

	Dekory:

	HOCO třívrstvá prkenná podlaha – Dub Antico
	1-pásový vzor / prkenný dekor
	Přírodní
	Rustikal
	Specifikace:

	Dekory:

	Prkna HOCO – Exotické dřeviny
	1-pásový vzor / prkenný dekor
	Přírodní
	Rustikal
	Specifikace:

	Dekory:

	Prkna HOCO – Modřín kartáčovaný
	1-pásový vzor / prkenný dekor
	Přírodní
	Rustikal
	Specifikace:

	Dekory:

	HOCOdvouvrstvé parkety
	Malý formát — Profistab
	Technické informace o dvouvrstvých parketách Profistab
	Dekory:

	Dřevěné parkety — velký formát (Prestigediele)
	Specifikace
	Dekory:

	HOCO mořené parkety — Mediterano/profiparketa
	Technické informace o dřevěných parketách Hoco Mediterano/profiparketa
	Dekory:
	DUB
	BUK


	HOCOstyle – speciální povrchové úpravy
	Povrchové úpravy:


