








Historia LARECO sięga lat pięćdziesiątych XX wieku. Od trzech pokoleń nieustannie rozwijamy naszą produkcję, zdobywamy doświadczenie 
oraz dążymy do osiągnięcia najwyższej jakości. Nazwa marki pochodzi od łacińskiego słowa Lares, które oznacza bóstwo opiekuńcze domu 
i szczęścia domowego, natomiast drugi człon nazwy to Eco, czyli ekologiczne podejście do środowiska i naszych produktów.

Wszystko, czym zajmujemy się w LARECO, skupia się wokół drewna, dlatego doceniamy jego znaczenie i mamy do niego należyty szacunek. 
Po latach pracy w najczystszym ekologicznie regionie Polskie – Podlasiu – jesteśmy w pełni świadomi, jak cennym jest dobrem, dlatego dbamy 
o jego efektywne wykorzystanie i przestrzegamy wszelkich norm unijnych. Nasze podłogi wykonujemy wyłącznie z naturalnych surowców 
pochodzących z lasów o zrównoważonej gospodarce, a do ich wykończenia i zabezpieczenia, wykorzystujemy olejowoski i lakiery pozbawione 
szkodliwych substancji.

Jako firma rodzinna dbamy o jakość wszystkich aspektów naszej działalności. Osiągnięcie perfekcji w dziedzinie produkcji podłóg to przede 
wszystkim kwestia jakości oraz estetyki, a znajomość najnowszych światowych trendów pozwala nam tworzyć produkty dla najbardziej 
wymagających Klientów, spełniające najwyższe europejskie standardy.
LARECO to marka dedykowana Klientom ceniącym nowoczesny design i najwyższą jakość. Filozofię marki odnajdujemy w otaczającej nas 
przyrodzie, która jednocześnie staje się natchnieniem dla współczesnego wzornictwa.

The history of LARECO dates back to the 1950s. For three generations we have been continuously developing our production, gaining experience, 
and striving for the highest possible quality. Our brand name is derived from the Latin word – Lares which is the name of the protective god 
of the home and the happiness in the home, whereas the second element of the name is Eco, i.e. the ecological approach to the environment 
and our products.

Everything we do at LARECO is concentrated on wood, and that is why we appreciate its importance and we respect it. After years of working 
in the cleanest region, (in ecological terms) of Poland, Podlasie, we are fully aware of how valuable it is, and that is why we care for its efficient 
use wile observing all European Union standards. Our floorings are made only from natural raw materials which are extracted from sustainable 
managed forests, and for finish work and protection we use wax oils and varnishes free from harmful substances.

As a family firm, we care about the quality of all the aspects of our activity. The achievement of perfection in the field of production of flooring 
systems means above all the question of quality and aesthetics, and awareness of the most modern global trends enabling us to create products 
for the most demanding customers. All or products meet the highest European standards. 
LARECO is a brand dedicated to customers who appreciate modern design and the highest possible quality. The philosophy of our brand is 
found in the nature that surrounds us which, at the same time, provides the inspiration for our modern designs.

O U R  C O M P A N Y
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Inspiracją dla najnowszej kolekcji podłóg drewnianych LARECO jest natura, która pobudza 
zmysły i motywuje do tworzenia. LARECO czerpie inspiracje z otaczającego nas świata 
przyrody oraz różnorodności jego form. To pasja do drewna, poczucie smaku, wrażliwość na 
piękno oraz wieloletnie doświadczenie, pozwoliło nam stworzyć niezwykle wyrafinowaną kolekcję 
podłóg. Prezentowana gama czerpie kolorystykę z żywiołów, drewno ma tu wyczuwalną strukturę, co podkreśla jego 
niepowtarzalny charakter, a dodatkowo, żeby wzmocnić ten efekt, wykończone zostało naturalnymi matowymi olejowoskami i lakierami.
 
Kolekcja Nature&Design dedykowana jest osobom świadomym szlachetności drewna oraz jego naturalnego piękna. Stonowana i subtelna gama 
barwna dowodzi temu, iż „mniej znaczy lepiej”, a cały urok kolekcji tkwi w prostocie i niepowtarzalności, z jaką mamy do czynienia pracując 
z drewnem. Kolekcja LARECO to wjątkowe wzornictwo w najlepszym wydaniu.

The inspiration for the latest collection of LARECO wooden floorings is the nature that stimulates the human senses and motivates us to be 
creative. LARECO draws inspirations from the surrounding natural world  and the diversity of its forms. This passion for wood, a sense of style, 
the sensitivity to beauty and many years of experience have enabled us to create an extraordinarily sophisticated collection of floorings. The 
range of floorings we present draws its colours from elements of nature. The wood here has a perceptible structure which highlights its unique 
character, and additionally, to heighten this effect, has been finished with the use of natural matt oil waxes and varnishes.

The Nature & Design” collection is dedicated for those who appreciate the nobility of wood and its natural beauty. The subdued and subtle 
range of colours proves that ”less is better”, and the entire charm of the collection is in the simplicity and uniqueness we encounter when 
working with wood. The LARECO collection is exceptional design at its best.
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FIORD|Mat Lacquer
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BREEZE|Wax Oil
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FOAM|Wax Oil
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FIRN|Mat Lacquer
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CORAL|Wax Oil
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SIERRA|Mat Lacquer
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DUST|Mat Lacquer STEEPE|Mat Lacquer
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SAND|Mat Lacquer
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DUNE|Wax Oil
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AMBER|Mat Lacquer
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SIENNA|Wax Oil
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TABACO|Wax Oil
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COPPER|Mat Lacquer
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CLOUD|Wax Oil
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MOSS|Wax Oil
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STORM|Wax Oil
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DUSK|Mat Lacquer
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LAVA|Wax Oil
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NOX|Mat Lacquer
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C O L L E C  T I O N

FIORD|Mat Lacquer

AMBER|Mat Lacquer

BREEZE|Wax Oil

SIENNA|Wax Oil

FOAM|Wax Oil

TABACO|Wax Oil

FIRN|Mat Lacquer

COPPER|Mat Lacquer

CORAL|Wax Oil

CLOUD|Wax Oil
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C O L L E C  T I O N

SIERRA|Mat Lacquer

MOSS|Wax Oil

DUST|Mat Lacquer

STORM|Wax Oil

STEEPE|Mat Lacquer

DUSK|Mat Lacquer

SAND|Mat Lacquer

LAVA|Wax Oil

DUNE|Wax Oil

NOX|Mat Lacquer
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T E C H N I C A L
INFORMACJE OGÓLNE | GENERAL INFORMATION

A  Mikrofaza | Micro bevel V-joint

B  Wykończenie | Finish
 • Naturalny matowy olejowosk | Natural matt wax oil
 • Matowy lakier o wzmocnionej odporności | Higher endurance matt lacquer 

C  Pióro wpust | Tongue and groove on 4 sides

D  Rowki przeciwprężne | Anti-Tension cuts

D  Rowki przeciwprężne | Anti-Tension cuts

DESKA LITA | SOLID FLOORBOARD

A  Drewno lite | Solid wood A  Warstwa wierzchnia 3, 4 lub 6 mm | Top layer 3, 4 or 6 mm

B  Sklejka brzozowa 100% | Birch plywood 100%

KONSTRUKCJA DESKI | BOARD STRUCTURE

DESKA WARSTWOWA | ENGINEERED FLOORBOARD 

11, 15, 20 mm15, 20 mm

A

A A

A
B

B

C D

D

3, 4, 6 mm
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D A T A
KLASA DREWNA | WOOD CLASS

POWIERZCHNIA | SURFACE

SZCZOTKOWANA – polega na usunięciu warstwy miękkiej drewna, co uwydatnia słoje twarde nadając podłodze unikalny charakter. Powstały efekt daje nam widoczną 
trójwymiarową głębię oraz uwydatnia piękno słojów drewna. Różnorodność takiej powierzchni daje nam jedyną w swoim rodzaju, unikalną podłogę.

BRUSHING – involves the removal of a layer of the soft wood which emphasizes the hard wood rings and gives the flooring a unique character. The effect thus created 
gives a highly visible 3-dimensional depth and highlights the beauty of the wood graining. The variety of such a surface gives us the only one of its kind, unique flooring. 

SZLIFOWANA – gładka, aksamitna powierzchnia ukazująca walory drewna.

SANDED – smooth, velvet or satin surface highlighting the advantages of wood.

KLASA RUSTIC – (w normach symbol ) urozmaicona barwa i struktura drewna, sęki do maksymalnej średnicy 60 mm, 
szpachlowanie sęków i pęknięć, biel, przebarwienia, sęki  wypadnięte – wypełnione masą szpachlową – dopuszczalne do 25 mm.

RUSTIC CLASS (  symbol in standards) – varied wood colour and structure, the knots of a diameter of up to 60 mm, patched knots 
and cracks, sap-wood, discolorations, the holes left after knots have fallen out are filled with putty, acceptable up to 25 mm.

KLASA NATUR – (w normach symbol ) – naturalna barwa i struktura drewna, układ słoi dowolny, delikatne naturalne 
przebarwienia, sęki ołówkowe do maksymalnej średnicy 8 mm, dopuszczalny ukośny przebieg włókien, zmiana barwy i promień 
rdzeniowy. 

NATUR CLASS (  symbol in standards) – a natural wood colour and structure, any arrangement of rings, delicate, natural 
discolorations, the pencil knots of a diameter up to 8 mm. An acceptable diagonal course of fibres, change of colour and 
core radius.
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T E C H N I C A L
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI | SURFACE FINISH

LARECO wykorzystuje najwyższej jakości lakiery oraz naturalne olejowoski i barwniki wiodących europejskich producentów, takich jak Bona i Saicos.
LARECO uses varnishes of the highest quality and natural oil-waxes and dyes produced by  leading European manufacturers, such as Bona and Saicos.

PODŁOGA OLEJOWANA | OILED FLOORING

Zalety | Advantages
• głęboka impregnacja | deep impregnation
• uwydatnienie rysunku i charakteru drewna | highlighting of the design and character of the wood
• niepowtarzalny naturalny efekt | unique and natural effect
• łatwość wykonania remontów cząstkowych | easiness of partial repairs
•  możliwość wykonania generalnego remontu w jeden dzień, bez konieczności szlifowania |  

the possibility to carry out complete renovation within one day, no need for grinding or sanding 

OLEJOWANIE – impregnacja naturalnym olejowoskiem to wyjątkowo wytrzymały sposób wykończenia powierzchni, który 
jest w pełni ekologiczny i uwydatnia piękno naturalneg drewna. Zaletą impregnacji olejowoskiem jest matowe wykończenie 
i zachowanie naturalnego wyglądu drewna. 

OILING – impregnation with the use of natural oil-wax is a method of achieving an unusually durable surface finish which is 
fully ecological and highlights the beauty of natural wood. The advantage of the impregnation with the use of natural oil-wax 
is its matt and natural appearance, highlighting the exceptional character of the wood.

LAKIEROWANIE – wykończenie lakierem zapewnia naszym podłogom ochronę powierzchni, zwiększenie jej walorów użytkowych 
oraz eleganckie matowe lub półmatowe wykończenie. Wykończenie lakierowane na powierzchni szlifowanej lub szczotkowanej 
jest idealnie zrównoważone i zapewnia doskonałą jakość oraz funkcjonalność podłogi.

LACQUERING – finishing with lacquer provides our floorings with surface protection and an elegant finish in matt or semi-matt.
The lacquer provides an optimum protection and good functionality. The vlacquered finish on the sanded or brushed surface 
is ideally balanced and gives an excellent flooring quality and functionality.

PODŁOGA LAKIEROWANA | LACQUERED FLOORING

Zalety | Advantages
•  odporność powierzchni na zabrudzenia |  

surface resistant to soiling
•  łatwość konserwacji powłoki |  

easiness of maintaining the coating  
•  generalne remonty wykonywane stosunkowo rzadko 

| complete renovations carried out relatively seldom

34



D A T A
WZÓR PODŁOGI I ROZMIAR | FLOORING PATTERNS AND DIMENSIONS

DESKA PODŁOGOWA |  
FLOORBOARD 

LITA | SOLID 

15 × 90 mm
15 × 130 mm
20 × 130 mm

WARSTWOWA | ENGINEERED

15/6 × 135-140 mm
15/4 × 180 mm
15/4 × 220 mm
20/6 × 180 mm
20/6 × 220 mm
20/6 × 260 mm
20/6 × 300 mm

PARKIET KLASYCZNY |  
FISHBONE

LITA | SOLID 

15 × 90 × 580/600 mm
15 × 130 × 580/600 mm

WARSTWOWA | ENGINEERED

15/6 × 135 × 580/600 mm

JODŁA FRANCUSKA 60 |  
CHEVRON 60 

LITA | SOLID 

15 × 90 × 580/600 mm
15 × 130 × 580/600 mm
20 × 130 × 580/600 mm

WARSTWOWA | ENGINEERED

15/6 × 135 × 580/600 mm
20/6 × 135 × 580/600 mm

JODŁA FRANCUSKA 45 |  
CHEVRON 45

LITA | SOLID 

Na zamówienie | For order

WARSTWOWA | ENGINEERED

Na zamówienie | For order

* Pełna lista rozmiarów podłóg jest dostępna na stronie www.lareco.pl | For a full size table of our floors please visit our website: www.lareco.pl

Firma LARECO zastrzega wszelkie prawa do zmian danych technicznych, kolorów i sposobów wykończenia powierzchni przedstawionych i opisanych w tym katalogu. Podłogi LARECO produkowane 
są wyłącznie z naturalnego drewna, dlatego poszczególne ich elementy – deski, klepki etc. – mogą się różnić między sobą, jak również względem zdjęć we wszystkich materiałach marketingowych 
LARECO – odcieniem, występowaniem sęków, układem słoi oraz strukturą ziarnistą. To naturalne zróżnicowanie może być widoczne również w porównaniu finalnego produktu do prezentowanych 
na ekspozycji wzorców.

The company LARECO reserves all rights to change technical data, colours and treatments shown and described in this catalogue. LARECO floors are manufactured only from natural wood, and that 
is why the shade, occurrence of knots, ring pattern and grain structures of particular elements – boards, slats etc. – can differ from one another as well as in relation to the photos included in all 
LARECO marketing materials. The natural variation can be noticed when comparing the final product with the samples presented at the exposition. The wood variety is a natural feature of this noble 
raw material, determining its beauty and uniqueness.

35



B E T T E R  F O R  T H E
E N V I R O N M E N T
EKOLOGIA
LARECO zawsze stało po stronie przyrody i jako firma silnie związana z najczystszym ekologicznie regionem Polski – Podlasiem, przywiązuje szczególną wagę do ekologii. 
Dzięki stałej modernizacji zakładu oraz inwestycjom w nowoczesne rozwiązania, jest jednym z najbardziej sprzyjających środowisku przedsiębiorstw tej branży w Polsce. 
Zależy nam, aby stosowane technologie i oferowane przez nas produkty były ekologiczne i neutralne dla środowiska naturalnego. Wykorzystywane przez nas do produkcji 
drewno pochodzi wyłacznie z lasów o kontrolowanej wycince drzew, a w miejsce ściętych tworzone są szkółki leśne.

CERTYFIKAT FSC 
Potwierdzeniem najwyższych standardów w naszej firmie jest certyfikat FSC (Forest Stewardship Council®). FSC jest certyfikatem potwierdzającym, że wykorzystane 
w produkcji drewno pochodzi z lasów o zrównoważonej gospodarce, a nasze produkty wprowadzone są do obrotu zgodnie z Dyrektywami Unijnymi. LARECO stawia 
strategię i politykę firmy w jednym rzędzie z aspektem troski o otaczające nas środowisko i mieszkanców.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE – oznakowanie CE jest deklaracją producenta, iż wyrób spełnia zasadnicze wymagania dotyczących go dyrektyw. 

CERTYFIKAT CARB 2
Do produkcji podłóg warstwowych LARECO wykorzystujemy sklejkę brzozową 100%  – Baltic Birch. Sklejka jest certyfikowana FSC oraz CARB 2.

ECOLOGY
LARECO has always stood on the side of nature, and as a firm connected with the cleanest region in Poland in ecological terms, Podlasie, we attach great importance to 
ecology. Thanks to the permanent modernization of our plant and investments in modern solutions, we are one of the cleanest businesses in this industry in Poland. We 
are careful to ensure that the applied technologies and offered products manufactured using these technologies are ecological and do no harm to the environment. The 
wood we use for our production comes exclusively from forests with controlled logging, and where trees have been cut down and forest nurseries are being established. 

FSC CERTIFICATE
The high standards of our firm have been confirmed by the FSC (Forest Stewardship Council®) Certificate. It is a certificate confirming that the wood used for our 
production comes from  forests with a sustainable managed economy. Our products are introduced to the market in accordance with appropriate EU Directives. LARECO 
puts the firm’s strategy and policies on a par with the aspects of the care for the surrounding environment and its inhabitants.

CE COMPLIANCE CERTIFICATE – the CE logo is the manufacturer’s declaration that his product meets the essential requirements of the applicable EU directives.

CARB 2 CERTIFICATE 
For the production of floorings made of glued laminated flooring LARECO uses birch plywood, 100 % Baltic Birch. The plywood is certificated according to FSC and 
CARB 2 rules.
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LARECO
17-300 Siemiatycze, Poland

ul. Kościuszki 69, tel.: +48 85 655 34 46
info@lareco.pl

www.lareco.pl

Niniejsza publikacja chroniona jest prawem autorskim. Jej zawartość nie może być kopiowana ani przetwarzana w żaden sposób bez zgody Lareco.
This publication is protected by copyright law. It’s contents may not be copied or transferred by any means without permission of Lareco.
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