Jesion :
Drewno jesionowe stanowi inspirację zarówno dla artystów jak i projektantów oraz dekoratorów
wnętrz. Ze względu na różnorodność odcieni i wzorów jest niezwykle dekoracyjnym elementem
wystroju wnętrz. Jego wyraziście zaznaczone słoje w połączeniu z charakterystyczną jasną barwą
nadają im elegancki charakter. Podłogi jesionowe cenione przede wszystkim za swoją twardość,
elastyczność i odporność na zmiany wilgotności. Stanowią idealne rozwiązanie dla osób, dla których
ważny jest zarówno bliski kontakt z naturą, właściwości estetyczne jak i użytkowe drewna. Parkiet z
drewna jesionowego lekko ciemnieje wraz z upływem czasu.
Jesion – jest gatunkiem liściastym występującym na terenach wilgotnych
(podmokłych) w drzewostanach mieszanych. Drewno jesionowe ze względu na swoje
właściwości techniczne zaliczane jest to czołówki gatunków rodzimych. Lekko
twardsze od dębu tylko nieznacznie ustępuje buczynie, lecz swą stabilnością góruje
zdecydowanie nad tym drugim. Przez co niezwykle korzystnie wypada wypadkowa
współczynnika twardości i stabilności czyni z jesionu gatunek niezwykle pożądany do
produkcji podłóg. Jest to gatunek wykorzystywany do nowoczesnych projektów
wnętrz.
W jesionie występuje również drewno twardzielowe i bielaste. Większą wartość
końcowego produktu przedstawia w odróżnieniu od dębu drewno jasne, ale jednak
po obróbce termicznej i mechanicznej drewno jesionowe twardzielowe i bielaste
posiada te same właściwości. Barwa drewna od jasnego beżu do szaro-brunatnej.

Dąb :
Drewno dębowe jest najstarszym oraz jednym z najbardziej popularnych gatunków drewna
wykorzystywanym do wystroju wnętrz. Jest gatunkiem długowiecznym, żyje ponad 700 lat. Ze
względu na okazałe rozmiary jakie osiąga, sprawia majestatyczne wrażenie i dlatego odgrywa istotną
rolę w symbolice wielu kultur. Jest symbolem długowieczności, dostojeństwa i siły. Charakteryzuje
się niezwykłą trwałością, a jego unikalny kolor oraz oryginalne usłojenie stanowią idealne dopełnienie
każdego wnętrza. Sprawdza się zarówno w aranżacji przestrzeniu o charakterze rustykalnym, jak i
klasycznym a nawet nowoczesnym. Podłoga dębowa może ulec lekkiemu przyciemnieniu pod
wpływem działania promieni słonecznych, co dodatkowo wydobędzie jej majestatyczne piękno.
Dąb - należy do najcenniejszych i najbardziej pospolitych gatunków drzew liściastych
występuje w Europie (z wyjątkiem północnej Skandynawii) oraz południowowschodniej Azji. Ceniony ze względu na wytrzymałe, twarde i trwałe drewno. Jest
gatunkiem długowiecznym, żyje ponad 700 lat. Ze względu na okazałe rozmiary jakie
osiąga, sprawia majestatyczne wrażenie i dlatego odgrywa istotną rolę w symbolice
wielu kultur. Jest symbolem długowieczności, dostojeństwa i siły.
Drewno dębowe zbudowane jest z drewna bielastego (mniej wartościowe – produkty
typu rustic) i drewna twardzielowego. Biel jest średnio twarda, o barwie białożółtawej. Twardziel - ciężka, odporna na ścieranie, bardzo twarda, barwy brunatnej.

Przewyższa ona wszystkie drzewa europejskie pod względem wytrzymałości i
trwałości drewna.

Buk :
Naturalna podłoga z drewna bukowego to idealny wybór do budowania domowego klimatu. Podłogi
bukowe są ponadczasowo modne. Wprowadzają do każdego wnętrza ciepło i przytulność, z drugiej
strony nieustannie świeży i naturalny wygląd. Naturalne właściwości drewna jak i odpowiednia
podatność na barwienie pozwala na zaoferowanie szerokiej gamy estetycznych wykończeń. Buk
dzięki dużej twardości, wytrzymałości oraz strukturze drewna doskonale nadaje się do obiektów
użyteczności publicznej. Ten gatunek drewna jest twardy i trwały - bukowa podłoga będzie zdobić
salon czy biuro przez wiele lat.
Buk – charakteryzuje się dużą twardością w porównaniu z dębem i jesionem, ale
jednocześnie jest mało stabilny nazywany jest „kapryśny buk” z tytułu na zmiany
objętości drewna przy wahaniach wilgotności w mieszkaniu. Jest to drewno podatne
na zmiany warunków otoczenia. W celu zwiększenia odporności i stabilności, jak
również i twardości drewno bukowe podaje się procesowi parzenia.
Drewno buka jest twarde, lekkie i łatwe do obróbki. Podstawowy materiał dla
budownictwa i stolarstwa. Używany do wyrobu parkietów i mebli. Buk ceniony jest
również z tytułu na łatwość wybarwień w różnych odcieniach.

