
O MARCE

Austriacka, rodzinna firma z ponad 100
letnim doświadczeniem w obróbce
drewna. Ręcznie wykonane produkty
klasy premium: podłogi, schody, ściany



Rzemiosło

Rodzinny biznes na światową skalę.  To już
trzecie pokolenie rozwija f irmę mafi .
Tradycyjne rzemiosło  styka się z
nowoczesnością.  Każde zamówienie
wykonywane jest indywidualnie przy
wsparciu najnowocześniejszych
technologii  obróbki drewna. 

Dzięki pracy ludzkich rąk, produkty mafi
są unikatowe .  Każda deska jest inna,
każda podłoga opowiada inną historię.



KONSTRUKCJA DESKI
Warstwa wierzchnia i spodnia wykonana jest z
tego samego gatunku drewna.

Warstwa środkowa wykonana jest ze świerku.

Warstwy sklejone są ze sobą białym klejem.

KORZYŚCI
Bardzo wysoka stabilność i zminimalizowane
ryzyko powstawania szczelin.

Idealne na ogrzewanie podłogowe.

Możliwe wymiary do 5 m długości i 300mm
szerokości.



Gatunki drewna

dąb

jesion

modrzew

daglezja

jodła

świerk

sosna

orzech amerykański



Natur/clear

Bezsęczna. Dopuszczalne bardzo małe
sęki szpilkowe

Country/country

Bardzo duże sęki i przebarwienia - biel

Rustikal/character

Małe sęki do 2-3 centymetrów

Molto

Deski z bielą

Klasyfikacja podł�g



#eko
#zerowaste
#zdrowie

KORZYŚCI BYCIA EKO

Zdrowe, naturalne drewno oznacza lepszą
jakość powietrza w pomieszczeniu,
korzystniejszą regulację wilgoci. Idealne
dla osób dbających o zdrowie, wrażliwych
na alergeny i szkodliwą chemię.



Bez lotnych związków organicznych, bez formaldehydu.
Oleje mafi bazują na oleju lnianym i nie zawierają sztucznych przyspieszaczy schnięcia. Olej
ma na celu  głęboką penetrację drewna bez pozostawiania powłoki na powierzchni.
Drewno zachowuje otwarte pory i oddycha podobnie jak ludzka skóra.

Naturalne oleje



Własciwo�ci -
naturalne oleje 1.

naturalne oleje okscydacyjne
bez izocyjanków

podłoga całkowicie matowa

otwarte pory drewna, podłoga
"oddycha" i  łatwo wchłania    
 i  oddaje wilgoć

reguluje wilgoć w powietrzu

oczyszcza powietrze



Własciwo�ci -
naturalne oleje 2.

działa jak kl imatyzator

antybakteryjna powierzchnia

małe wgniecenia same
znikają

łatwa do odnowienia
balsamem

czyszczenie mydłem             
 z zawartością tłuszczu przy
stosowaniu dużej i lości wody



Naturalne kleje
BRAK SZKODLIWYCH
SUBSTANCJI

Do łączenia warstw litego drewna           
 z deską służy tak zwany biały klej.
Wykonany jest z wody, węgla, kredy         
i kwasu octowego. Pozbawiony jest
rozpuszczalników, które mogłyby
wywoływać reakcje alergiczne. 



Vulcano
“Vulcano” to nazwa ekologicznej obróbki
termicznej opracowanej przez mafi.
Dzięki niej nadaje się deskom odpowiedni
kolor. Cały proces opiera się na trzech
prostych elementach: wietrze, wodzie i
ciepłym powietrzu. Wszystkie te
elementy odpowiadają za zmianę barwy
drewna.

Cały proces odbywa się bez udziału
chemicznych dodatków.



KOLEKCJE



Dębowe podłogi. Bardzo naturalny wygląd. Pęknięcia i sęki zależne
od klasy drewna. Gama kolorystyczna: od kolorów jasnych po
ciemne.

Basic



Select
Klasyczne podłogi cechujące się ponadczasowym urokiem. Gatunki
drzew: jesion, orzech. Pełne spektrum kolorów, od jasnego po
ciemny.



Podłogi dębowe. Naturalne pęknięcia drewna tworzą unikatowe
wzory wypełniane kolorową szpachlą. Deski w ciemnej tonacji. Kolor
szpachli wypełniającej szczeliny - dowolny.

Tiger



Dębowe deski o pofałdowanej, częściowo ręcznie wykonanej
powierzchni. Posiada śródziemnomorski charakter. Kolory od jasnych
po ciemne. 

Riva



Dębowe deski. Odzwierciedlają ideę #zerowaste. Na powierzchni desek
powstają naturalne pęknięcia, które są poszerzane i wypełniane kolorową
szpachlą. Odcienie dębu od jasnych do ciemnych. Kolor szpachli dowolny.

Coral



Iglaste gatunki drzew: świerk, jodła, modrzew, sosna, daglezja. Duża
liczba sęków i "żywa" struktura. Odcienie desek od jasnych po
ciemne.

Alpin



Gatunki drzew: buk i dąb. Cechą charakterystyczną tej kolekcji są
artystyczne wzory. Mogą sięgać nawet 15 m2 nim się powtórzą.
Wzory są grawerowane laserowo. 

Carving



Gatunek drewna: dąb. Frezowana powierzchnia 3D. Przyjemna,
aksamitna w dotyku. Ciemne kolorystyka desek. 

Fresco



Podłoga z litego modrzewiowego drewna. Ułożona z bloków w
różnych, unikatowych odcieniach. Bloki mają grubość 19mm, co
zapewnia większa stabilność.

Domino



Gatunki drewna: dąb i orzech. Kasetony ułożone w pałacowe wzory.
Kilka wzorów do wyboru. Kolorystyka od jasnego brązu po bardzo
ciemny.

Passato



�CIANY I SCHODY



Własna stolarnia

Ręczna obr�bka

KORZYŚCI

Mafi posiada własną stolarnię. Oznacza
to, że austriacy, za sprawą ręcznej
obróbki na zamówienie, mogą
dostosować wszystkie elementy
projektu. Schody i ściany mogą być więc
wykonane z tego samego drewna.



Flex



�ciany i sufity



Schody



Zapraszamy
do wsp�łpracy

Podłogi premium

ul. Wielka 18, Poznań

Adres email

kontakt@podlogi-premium.pl

Telefon

(48) 601 057 440

Ekspozycje:
Bydgoszcz, Katowice, Poznań, Szczecin,
Warszawa

ARANŻACJE
WNĘTRZ

kliknij tutaj

https://mafi.com/en/why-mafi/references

