
 
 ESCO  

Kolekciu ESCO nájdete TU 

 
 
Firma ESCO se řadí mezi největší výrobce masivních a třívrstvých dubových podlah v 
Evropě. 
 
 Naše společnost sídlí od roku 2003 v Radomyšli (cca. 6km od Strakonic), kde podlahy přímo i 

vyrábíme. Nachází se zde i prodejní centrum o rozloze cca. 500 m2, kde máme vystaven veškerý 
náš sortiment. Věříme, že budete s našimi výrobky maximálně spokojeni a že si ve svém domě 
vytvoříte z našich podlah ten "správný koutek přírody" podle vašich snů a představ. Váš tým ESCO  
 
O dubu  

 
Dřevo je přírodní materiál, který reaguje na změny okolního prostředí zejména vlhkosti a teploty. 

Podlahu můžete bez obav vytírat vlhkým, dobře vyždímaným hadrem. Dbejte, aby hadr byl 
opravdu dobře vyždímán, protože přímý kontakt s vodou by mohl způsobit nežádoucí dilataci, jež 
vede k popraskání povrchové vrstvy laku a trhání jednotlivých lamelek. Podobné účinky může mít 
vysoká relativní vlhkost vzduchu, zejména v novostavbách. Proto se snažte uchovat v místnosti 
relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 45 - 60 %. Tato hodnota je vhodná nejen pro parkety, ale je 
též optimální pro lidské zdraví. Také nízká relativní vlhkost vzduchu dřevěné podlaze neprospívá. 
Toto nebezpečí vzniká zejména v zimním období v topné sezóně, kdy relativní vlhkost vzduchu 

klesá v místnostech často pod 30 %. Potom dochází k sesychání a tvorbě trhlinek mezi jednotlivými 
lamelami. Vysvětlení tohoto jevu je jednoduché. Dřevo na parketách je vysušeno na vlhkost 8%. 
Nižší vlhkosti nelze technologicky dosáhnout, protože i dřevo vysušené na vlhkost 6% nabírá při 
zpracování vzdušnou vlhkost zpět na cca 8 %.  
Obsah vázané vody ve dřevě (tj. vody, kterou nelze dalším sušení odstranit), je závislý na druhu 

dřeva a činí 4 - 6 %. Při extrémně nizké relativní vlhkosti vzduchu (pod 30 %) dochází k dalšímu 

vysychání dřeva a následné tvorbě trhlin. Proto doporučujeme udržovat relativní vlhkost vzduchu 
45 - 60 % a teplotu 17 - 25 °C.  
 
Nohy stolů,ţidlí , skříní atd. je nutné podlepit měkkým materiálem (filz, starý koberec, 
atd.), aby nedošlo k poškrábání laku. 
 
 Poškrábání může způsobit rovněž písek nebo drobné kamínky.  

Při běžném čistění (vytírání) přidávejte do vody přípravek k odstranění nečistot (Parket clean), v 
žádném případě však běžné agresivní saponátové přípravky. Vždy se poraďte se svým 
dodavatelem.  
 
Tyto pokyny jsou všeobecně platné pro všechny druhy dřevěných parket. Dřevěné 
plovoucí a masivní parkety s povrchovou úpravou lněným vytvrzovacím olejem 

 

 ošetřujeme obdobně jako podlahy lakované. Pro standartní ošetření (běžný úklid) tedy dobře 
vyždímaným hadrem, roztokem vody a NEUTRÁLNÍHO podlahového mýdla (ESCO Vloercleaner) v 
poměru 50 ml přípravku : 8 litrům vody nebo OSMO WISCH – FIX WISCHWASSERZUSATZ (vytřít 
do sucha). Toto jsou prostředky doporučené výrobcem.  
 
Upozornění: Nově poloţené podlahy s povrchovou úpravou v prvních 2 týdnech čistěte 

pouze nasucho, zametejte nebo vysávejte.  
 
Nepoužívejte vyšší koncentraci mýdla, zabráníte tím předčasnému “stárnutí a vymytí” povrchu. 
Skvrny, rýhy od podpatků a velké nečistoty odstraníte lokálně neředěným přípravkem podlahového 
mýdla.  
 
 

http://www.parkety-dvere-satniky.sk/parketeria/


LATINSKÝ NÁZEV  

Quercus robur (dub letní) Quercus petraea (dub zimní)  
 
CHARAKTERISTIKA  
 
Má úzkou světle šedou běl, jádro šedohnědé, monotónně vybarvené. Letokruhy jsou dobře 
znatelné – mají cévy (póry) kruhovitě uspořádané. Cévy tvoří na podélných řezech dobře viditelné 
rýhy, dlouhé až několik desítek milimetrů. Velmi výrazné jsou zejména dřeňové paprsky na 

radiálním řezu, kde vytvářejí lesklé plošky zvané zrcadélka. Přirozeně vysušený dub má hmotnost 
asi 600 kg/m3. Dřevo je tvrdé, velmi pevné, houževnaté, pružné, trvanlivé (má vysoký obsah 
tříslovin). Běl je však méně trvanlivá, měkká, je často napadána živočišnými i rostlinnými škůdci. 
Při moření přijímá zcela jinak roztoky než dřevo jádrové. Pro tyto nedobré vlastnosti se běl dubu 
odstraňuje a nepoužívá se.  
POUŢITÍ  

 
Má úzkou světle šedou běl, jádro šedohnědé, monotónně vybarvené. Letokruhy jsou dobře 
znatelné – mají cévy (póry) kruhovitě uspořádané. Cévy tvoří na podélných řezech dobře viditelné 
rýhy, dlouhé až několik desítek milimetrů. Velmi výrazné jsou zejména dřeňové paprsky na 
radiálním řezu, kde vytvářejí lesklé plošky zvané zrcadélka. Přirozeně vysušený dub má hmotnost 
asi 600 kg/m3. Dřevo je tvrdé, velmi pevné, houževnaté, pružné, trvanlivé (má vysoký obsah 
tříslovin). Běl je však méně trvanlivá, měkká, je často napadána živočišnými i rostlinnými škůdci. 

Při moření přijímá zcela jinak roztoky než dřevo jádrové. Pro tyto nedobré vlastnosti se běl dubu 
odstraňuje a nepoužívá se.  
Dub je vcelku populární strom pro svou mohutnost, stáří, kterého může často dosáhnout, a 
vlastnosti, se kterými je spojován. Často ho lze nalézt v alejích a mezi památnými stromy. Často 
bývá vysazován tam, kde je třeba zpevnit půdu, např. na hrázi rybníka.  
Dub poskytuje velmi tvrdé a těžké dřevo, které je vysoce ceněné a má široké uplatnění ve 
stavebnictví. Nejžádanější je ve vodním stavitelství, neboť pobytem ve vodě se jeho kladně 

vlastnosti spíše zlepšují.  
Dubové dřevo se dobře obrábí, a proto je žádaným materiálem zejména v řezbářství. Ručními 
nástroji se lépe opracovává dub zimní, který je měkčí a má jemnější texturu.  
Dub patří mezi nejrozšířenější domácí listnáče.  
 
SUŠENÍ  

Dub vyžaduje pomalé sušení, řezivo je nutné před uložením zbavit kůry, doporučuje se spodní 
přívod vzduchu k hráním těsněji a hustěji uloženým. Občas je potřeba odstranit zastřešení hrání za 
účelem vymytí tříslovin z řeziva pomocí deště, při kterém ale řezivo tmavne. Aby voda mohla dobře 
odtékat, musí být postaveny hráně se šikmým uložením a tvořit samostatnou skupinu.  
 
BRINELLOVA TABULKA TVRDOSTI DŘEVIN  
Jedním z nejdůležitějších 

materiálů. dřevina  

relativní tvrdost v %  tvrdost dle Brinellovy 

stupnice  

smrk  42  1,6  
modřín  56  2,1  
olše  78  3,0  
třešeň  85  3,3  
bříza  95  3,7  
buk  97  3,8  

dub  100  3,9  
jasan  105  4,1  
hevea  109  4,2  
teak  118  4,6  
javor kanadský  123  4,8  
kambala / iroko  130  5,1  

doussie  134  5,2  
merbau  144  5,6  

bambus  162  6,2  
ořech brazilský / ipe  174  6,7  
třešeň brazilská / jatoba  186  7,4  
ironwood  196  7,7  
 


