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KATALOG PRODUKTÓW

peDross: spotKAnie
trADyCJi Z
innowACJĄ

na szczycie odnoszącej sukcesy ﬁrmy stoją niezwykłe osobowości. to stwierdzenie odnosi się również do ﬁrmy peDross. Kiedy
mistrz stolarstwa Karl Pedross zakładał swoją ﬁrmę w 1956 roku,
nie spodziewał się tak szybkiego rozwoju. wprowadzając częste,
innowacyjne zmiany w procesie produkcji naturalnych listew okazało się, że jego talent do prowadzenia działalności przekłada się na
ciągły rozwój ﬁrmy.
Dziś ﬁrma peDross jest przykładem bezkompromisowej jakości
z działu akcesoriów do podłóg. pod okiem obecnego właściciela
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Martina Pedrossa kontynuowana jest tradycja rodzinnej ﬁrmy za

preZentACJA FirMy

swoich produktów oraz niedoścignionej różnorodności asortymentu

czym idą kolejne sukcesy. wszystkie te starania prowadzą ﬁrmę
peDross do pozycji lidera innowacji w produkcji listew przypodłogowych.

etyka
specjalistyczna wiedza
efektywność
perfekcja
Środowisko naturalne
nAsZe CertyFiKAty

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem produktów marki peDross
na polskim rynku od 10 lat. prowadzimy sprzedaż hurtową listew

Firma Handlowa BAZA
szejko spółka Jawna

Doskonałość tkwi w szczegółach: wyszukane elementy w projektowaniu
wnętrza odzwierciedlają indywidualny gust oraz podnoszą prezencję i prestiż
pomieszczeń. Spraw aby Twój dom stał się idealnym miejscem z harmonijnie
dobranymi szczegółami.

do ponad 300 punktów w całym kraju. posiadamy bogatą ofertę listew fornirowanych w 90 gatunkach drewna dostępną w 12
podstawowych proﬁlach. podążając za zmieniającymi się trendami
na rynku podłóg, wzbogaciliśmy naszą ofertę o Kolekcję elegance
składającą się z listew produkowanych z wysokogatunkowego
drewna litego w modnych wybarwieniach. w tej kolekcji umieściliśmy również listwy białe na rdzeniu MDF oraz drewnie Abachii
w wysokich, modnych proﬁlach. Zapraszamy do szczegółowego
zapoznania się z naszą ofertą na kolejnych stronach.

KATALOG PRODUKTÓW

chodzi o ochronę środowiska naturalnego.
Dlatego listwy fornirowane peDross są
produkowane wyłącznie z drzew iglastych

JAKoŚĆ i oCHronA ŚroDowisKA
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pochodzących z regionu. Zarówno rdzeń

indywidualne, naturalne i łatwe w użyciu – to charakterystyka listew

listwy jak i pokrywający go fornir spełniają

fornirowanych ﬁrmy peDross w użyciu najprostszych słów. Jednak-

wymogi certyﬁkatów peFC i FsC. prepa-

że warto przyjrzeć się bliżej każdej z warstw użytych w produkcji tych

raty używane do wykańczania powierzch-

listew. Użycie wysokogatunkowego drewna świerkowego jako rdzenia

ni listew są w 100% wolne od formaldehy-

listwy zapewnia jej trwałość i wytrzymałość zarówno w procesie pro-

dów oraz metali ciężkich. siedziba główna

dukcji jak i w postaci produktu ﬁnalnego.

ﬁrmy mieszcząca się w latsch/włochy

naturalny fornir drewniany połączony razem z rdzeniem listwy daje

wyposażona jest w system zagospodaro-

poczucie idealnej harmonii i nowoczesności produktu dzięki natural-

wania odpadów z których produkowany

nemu pochodzeniu. ogromny wybór fornirów oraz innych materiałów

jest brykiet grzewczy. również wszyst-

używanych do pokrywania rdzenia pozwala na dobranie idealnej listwy

kie ulotki oraz foldery informacyjne są

strUKtUrA
listwy

do każdego typu podłogi.

produkowane na papierze certyﬁkowanym
znakiem FsC, odzyskanym w gospodarce
odpadowej.

>> rDZeŃ listwy
• wysokogatunkowy
świerk
• zapewnia trwałość i
stabilność
• certyﬁkowany znakami
FCs lub peFC.

>> wArstwA KleJU
• bardzo trwały i mocny
klej,
• wolny od formaldehydów,
• bezpieczny dla
środowiska.

>> nAtUrAlny Fornir
DrewniAny
• najwyższej jakości
fornir,
• dostępny w 90 gatunkach drewna.

>> powierZCHniA
KryJĄCA
• lakier lub olej,
• nie zawiera metali
ciężkich,
• nie zmienia naturalnego
wyglądu drewna.

ZAlety listew
FornirowAnyCH
Fornir dostępny jest prawie w każdym z gatunków drzew co
daje możliwość dobrania odpowiedniej listwy do podłogi. listwy
fornirowane są idealnym substytutem listew z litego drewna – ich
produkcja jest tańsza dzięki czemu istnieje możliwość dobrania
odpowiedniego proﬁlu (wysokości i grubości ) listwy przy zachowaniu racjonalnej ceny.
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nie ma miejsca na kompromis jeżeli

wArstwA po
wArstwie nAJwyŻsZA JAKoŚĆ

strUKtUrA listwy

naturalna równowaga

KATALOG PRODUKTÓW

wiele
MoŻliwoŚĆi

w ofercie posiadamy ponad 90 fornirów krajowych i egzotycznych.
Każdy pojedynczy kawałek forniru jest naturalnym wzorem stworzonym przez naturę, która czyni go unikalnym i niepowtarzalnym.
szeroka gama fornirów olejowanych lub lakierowanych od naturalnych dębów po szlachetne orzechy pozwala na idealne dopasowa-

Prawdziwe drewno – charakter zgodny z naturą. Drewno jak żaden inny materiał najlepiej odzwierciedla naszą osobowość.

Aluminium Ciemne

Koto

Dąb europejski

Kasztan

Aluminium Jasne

Jesion

olcha

oliwka

Korek Krem

Klon Amerykański

Hevea

Jesion rustykalny

Jesion Jasny

Bambus Horyzontalny Jasny

Dąb Amerykański

tanganica naturalna

Korek Biały

Bambus Jasny

Dąb szczotkowany

Dąb Biały

Jesion Biały

Świerk

Buk jasny

Dąb Biały olej

listwa Biała

Klon europejski

Brzoza

Dąb Czerwony

Dostępne Kolory Fornirów
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nie listwy do podłogi.

KATALOG PRODUKTÓW

Forniry od A d Z

Grusza

Zebrano

Curupixa

Teak jasny

Timborana

Akacja

Mahoń

Buk

Bambus Ciemny

Macore

Cabreuva Brązowa

Bubinga

Korek 5/8

Bambus Horyzontalny Ciemny

Tali

Mytenya

Jabłoń Indyjska

Wiśnia europejska

Tola

Moabi Jasne

Teak Ciemny

Merbau

Korek Drobny

Modrzew

Doussie Oryginalne

Korek Linie

Wiąz

Afromosia

Kempas 2

Buk czerwony

Dąb z sękami

Korek Rustic

Iroko

Cumaru
Curupixa
Czarna
Dąb amerykański
Dąb biały
Dąb biały olej
Dąb bielony
Dąb czerwony
Dąb europejski
Dąb z sękami

Difou Afromosia
Doussie
Doussie oryginalne
Drzewo róźy
Grusza
Hevea
Ipe
Ipe oryginalne
Iroko
Jabłoń Indyjska
Jarrah
Jatoba
Jesion

Dostępne Kolory Fornirów
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Bambus wertykalny ciemny
Bambus wertykalny jasny
Biała
Brzoza
Bubinga
Buk
Buk czerwony
Buk jasny
Cabreuva brazowa
Cabreuva czerwona

Jesion jasny
Jesion Rustykalny
Kasztan
Kempas
Klon Amerykański
Klon Europejski
Korek 5/8
Korek biały
Korek gładki
Korek kremowy
Korek linearny
Korek rustykalny
Korek wypukły
Koto
Mahoń
Makassar
Makore
Merbau
Merbau oryginalny
Moabi Ciemne
Moabi Jasne
Modrzew
Mutenya

Olcha
Oliwka
Orzech amerykanski
Orzech europejski
Padouk
Santos Palisander
Santos Palisander oryginalny
Sosna
Sucupira
Świerk
Tali
Tanganica
Teak ciemny
Teak jasny
Tigerwood
Timborana
Tola

Wenge
Wenge oryginalne
Wenge pasy
Wenge szczotkowane
Wiąz
Wiśnia amerykanska
Wiśnia europejska
Zebrano

Czarna listwa

Ipe Oryginalne
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Amazaque
Badi
Bambus horyzontalny
ciemny
Bambus horyzontalny
jasny

Ipe

Wenge szczotkowane

Makassar

Padouk

Jarrah

Wenge paski

Doussie

Tigerwood

Cabreuva Czerwona

Wenge oryginalne

Korek gruboziarnisty

Kempas

Sucupira

Cumaru

Wenge

Wiśnia Amerykańska

Santos Palisander

Amazaque

Orzech amerykański

Merbau Oryginalny

Orzech europejski

Badi

Drzewo Róźy

Santos Palisander Oryginalny

Jatoba

Moabi Ciemne

Akacja Oryginalna

Roznice w odcieniu i uslojeniu swiadcza o naturalnym charakterze drewna i dowodza jego audentycznosci. Zamieszczone zdjecia obrazujace
drewno sa jedynie pogladowe i nie odzwierciedlaja w 100% jego realnej barwy ani uslojenia.

Dostępne Kolory Fornirów

Akacja
Akacja oryginalna
Aluminimum ciemne
(z folia ochronna)
Aluminimum jasne
(z folia ochronna)
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ClipstAr

perfekcyjne Dopasowanie
Dobierając listwę do podłogi należy wziąć
pod uwagę kąt padania światła.
próbka listwy powinna zostać przyłożo-

Jest to nowy i unikalny sposób montażu listew na ścianie. system

na do podłogi w taki sposób jak będzie

ten można stosować przy dowolnej wysokości listwy od 40 do 100

zamocowana, czyli pionowo do dobieranej

mm z oferty peDross (pasuje również do listew MDF). Chroniony

powierzchni. tylko w ten sposób uda się

patentem mechanizm (numer patentu ep1 815 084) push & press

perfekcyjnie dopasować odcień listwy z

sprawia, że montaż jest bardzo łatwy.
Zalety systemu Clipstar:

podłogą. listwy mają długość 2,5 metra bieżącego i występują w poniższych proﬁlach:

• optymalne dopasowanie listew do nierówności ścian;
• jeden system dla wszystkich proﬁli listew;
• elementy wykonane ze stali sprężynowej z ochroną przed korozją;
• kanał dla kabli do 7 mm;
• możliwość demontażu i ponownego montażu listew bez użycia

38x19 mm
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50 sztuk kołków;

listwy

PL 40/20

50 sztuk zaczepów Clipstar;

ClipstAr & CoMBistAr

proFile FornirowAne
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narzędzi;
Opakowanie zawiera:

SL 40/20
38x19 mm

40/16

40x16 mm

58/20

58x20 mm

50 sztuk wkrętów.
Jedno opakowanie zaczepów: 50 sztuk wystarcza do zamontowania
25 mb listwy.

CoMBistAr
Jest to system łączenia podłóg oraz niwelowania różnic wysokości
pomiędzy nimi:

listwy

KS 60/14
60x15 mm

60/16

60x15 mm

60/22

60x21 mm

KS 80/16
78,5x16 mm

• jeden proﬁl pasujący do wszystkich typów podłóg laminowanych,
korkowych i wielowarstwowych;
• umożliwia dopasowanie wysokości do grubości podłogi od 0 do 17 mm;
• szyna prowadząca listwę może być przykręcona do podłoża lub
przyklejona;
• listwę łatwo zdemontować i zamontować ponownie;
• łatwe podcięcie nożem umożliwia idealne dobranie oczekiwanej
wysokości ;
• listwa wykończona naturalnym fornirem, dostępna w wybranej
gamie kolorystycznej.

listwy

80/20

80x20 mm

80/18

80x18 mm

95/15

95x14,5 mm

SEG 100

95x14,5 mm

KATALOG PRODUKTÓW

eleMenty wyKoŃCZeniowe

KoleKCJA eleGAnCe

Jako uzupełnienie oferty listew przedstawiamy elementy przydatne do wykańczania powierzchni pokryte również

Listwy BIAŁE na rdzeniu MDF – listwy pokryte białą folią, która

naturalnym fornirem drewnianym, pasujące kolorystycznie do wybranych listew.

jest przygotowana jako gotowe podłoże do malowania na dowolny

przedstawione proﬁle mają 2,5 metra bieżącego długości. opakowanie zbiorcze zawiera 10 sztuk.

kolor według własnej inwencji. listwy można również zastosować
jako gotowy produkt – listwy białe (bez dodatkowego zabezpieczania powierzchni, malowania na biało). w naszej ofercie znajdują się
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proﬁl płaski

5/24

5x24 mm

listwy MDF

proFile
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cztery proﬁle w najmodniejszych obecnie wzorach:

Ćwierćwałek wypukły

5/35

5x35 mm

Ćwierćwalek 14/14
14x14 mm

12/19

12x19 mm

listwy na rdzeniu MDF z nadrukiem Digital
printing w dwóch modnych wzorach
FloreAl lub FAntAsy dostępne w proﬁlu
Ćwierćwałek wklęsły

HKL 17

17,3x17,3 mm

HKL 22

21,5x21,5 mm

Ćwierćwałek wklęsły

Kątownik

UL

WLK kątownik 25

26x26 mm

25x25 mm

78/18 prosta 78/18 frez
78x18 mm

78x18 mm

100/18 prosta 100/18 frez
78x18 mm

78x18 mm

78/18 prostym.

DIGITAL PRINTING
Listwy Digital Printing – listwy na rdzeniu MDF pokryte folią z
nadrukiem wykonanym przy użyciu technologii Digital printing.
technologia ta stwarza możliwość dopasowania idealnej listwy pod
kątem koloru lub wzoru do podłogi. pozwala na wyrażenie swojej
inwencji w projektowaniu własnego pomieszczenia ponieważ każdy
wzór jest możliwy do wykonania.

KATALOG PRODUKTÓW

listwy nA rDZeniU ABACHi
60/20

listwy Z liteGo
DrewnA

58x20 mm
listwy malowane na biało wykonane na miękkim, elastycznym i lekkim drewnie pochodzenia afrykańskiego. pod
warstwą białej farby widoczne są pory i subtelna struktura drewna, która sprawia że listwa wygląda bardzo naturalnie

Dąb Bialy olej

Dąb szary olej

MASSIVE – listwy produkowane z wyselekcjonowanych gatunków
drzew, pokryte lakierami lub olejami nieszkodliwymi dla środowiska,
wolnymi od formaldehydów, które nadają im trwałość i natural-

i idealnie pasuje do podłóg drewnianych.

ny charakter. w naszej ofercie posiadamy listwy z litego drewna
Dąb szczotkowany

Dąb rustic surowy

Dąb surowy

Dąb Dymiony

Jesion thermo
lakierowany

dębowego i jesionowego. listwy są dostępne w wersj surowej lub
pokryte olejem/lakierem w ośmiu przedstawionych obok odcieniach.
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120/18

120x18 mm

70/18 – 1 frez
70x18 mm - 1 frez

SUPER SOLID – listwy z litego drewna dębowego pokryte naturalnym fornirem. w naszej ofercie proponujemy siedem wzorów z
kolekcji AntiCo. Jest to kolekcja barwionych fornirów dębowych

58/20

58x18 mm

75/23

75x23 mm

70/18 – 2 frezy
70x18 mm

Dąb Antico Aosta

Dąb Antico
Campania

Dąb Antico elba

Dąb Antico emilia

Dąb Antico liguria

Dąb Antico
sardegna

Dąb Antico Umbria

w jednym proﬁlu. listwy dostępne również w wersji naturalnego
forniru dębowego – surowego.

listwy Z liteGo DrewnA

listwy Z liteGo DrewnA ABACHi
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Dąb lakierowany

