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Atawa - neobyčejná přírodní podlaha
Jedná se o velmi elegantní ručně vyrobenou dřevěnou 

masivní podlahu, která se stává krásným a neopakovatel-

ným originálem jen díky zvýšenému důrazu jak na kvalitu, 

kresbu a barvu dřeviny, tak i na způsob opracování dřeva 

a ruční aplikaci nátěrové hmoty. S citem pro detail a v sou-

ladu s individuálním přáním zákazníka tak pomáhá utvářet 

jedinečný a osobitý interiér.

Atawa - wideplank flooring
Atawa solid wood floor is a unique original due to its hand-

made production and high emphasis equally on quality, 

wood structure and colour on one side and the manner of 

wood processing, finishing and coating on the other. With 

sense for every single detail together with the concord of 

each customer’s wish, it helps to create an exceptional and 

personal interior of every home.
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• kvalitní dřevina

Podlahy jsou ručně vyráběny především z dubu, ořechu, 

jasanu, javoru, modřínu nebo na přání i z dalších evrop-

ských či exotických dřevin.

• originální dekor

Pestrá škála barev od přírodního provedení až po 

umělecký design.

• ruční výroba

Tradiční manuální nanášení nátěrových hmot zajistí 

důkladnou a kvalitní aplikaci olejů, vosků nebo laků  

i u těch nejnáročnějších mechanicky upravených 

povrchů. Každé podlahové prkno je ošetřeno minimálně 

dvěma nátěrovými vrstvami. 

• jednoduchá a čistá pokládka

Všechny povrchové úpravy včetně napuštění olejem 

nebo lakem jsou součástí výrobního procesu. Insta-

lace podlahových prken v místě pokládky je tedy velmi 

snadná, rychlá, bez prachu a nečistot.

• dlouholetá životnost, minimální kročejový hluk  

a možnost instalace i v koupelnách, na toaletách nebo 

jako obklady na stěnách jsou další výhodou.

• high quality wood

Large format solid planks are mainly hand-made of oak, 

also of ash, larch, maple, walnut and other European or 

tropical wood species made upon request. 

• original design

Attractive wide range of colours from natural style to art 

design (more than 50 floors).

• handmade

The traditional manual way of coating guarantees that 

any kind of surface is well treated with natural oil, floor-

ing wax or lacquer. The finishing coat is placed on each 

floor board separately and is applied in two layers at 

least.

• simple and quick floor fitting

As all surface finishings are part of the manufacturing 

process, the solid floor is ready to be installed into an 

interior straight away, without any oil stains, dust or 

other uncleanliness caused by extra finishing work. 

• decades lasting floor is water resistant so it can be also 

used in bathrooms, restrooms and as a interior panel-

ling on a wall. Furthermore, the hardwood flooring mini-

mizes the impact noise.

Výhody podlahy Atawa Advantages of Atawa floor



3

Rozměry podlahových profilů:

tloušťka: 18 a 20 mm

šířka: 120 - 140 – 160 – 180 – 200 mm

délka: 500 až 2500 mm

Solid planks dimensions:

thickness: 18 and 20 mm

width: 120 – 140 – 160 – 180 – 200 mm

length: 500 to 2500 mm

Technické informace Technical data

22 x 60 mm 22 x 70 mm 15 x 60 mm 15 x 70 mm

Profil podlahy / Plank profile Profil lišty / Skirting

Na přání vyrobíme i jiný druh lišty.

Other skirtings are available on request.

Podlahový profil s perem a drážkou 

o velikosti 6 mm.

Plank profile with tongue and groove

of the size of 6 mm.
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• zkosené hrany

Tvar podlahového profilu se zvýrazní vytvořenou mikro-

fázkou (rádius R2), která je viditelná po celém obvodu  

a tak opticky zabraňuje vzniku spár.

• hladký povrch 

Jemné broušení zajistí hladký povrch po celé ploše.

• jemně drásaný povrch 

Pomocí ručního kartáčování se odstraní měkké 

povrchové vrstvy dřeva a zvýrazní se tak kresba 

letokruhů u dřeviny.

• katrovaný povrch 

Účelem tzv. ručního katrování je dosažení rustikálního 

vzhledu metodou mechanického narušení povrchu 

podlahy.

• barevné dekory 

Rozmanitá nabídka barevných provedení podlahy 

je rozšířena o možnost výběru vlastní barvy nebo 

kombinace barev. Aplikace nátěru je tedy přizpůsobena 

požadavkům zákazníka.

• bevelled edges

Each floorboard is formed by longitudinal 

and transverse R2 radius that optically 

eliminates the movement of the floor.

• sanded surface

Soft sanding provides a perfectly smooth 

surface across the whole board.

• brushed surface

Brushing of the surface removes soft 

layers of wood and helps to highlights the 

structure of the wood species.

• rustic look

A unique method helps to create an ancient 

and rustic wooden floor. 

• staining and colours

A wide range of coloured floors is enlarged 

by a possibility to choose own colour 

design on demand.

Povrchové úpravy Surface treatments



STANDARD

Přírodní ručně vyrobená podlaha je charakteristická 

jedinečnou barvou, strukturou a kresbou dřeva. Pro 

zvýraznění autentického přírodního vzhledu ručně 

vyráběného masivního podlahového prkna jsou ponechány 

drobné suky.

Natural hand-made floor is characterized by an attractive 

wood pattern with graining and sparsely scattered sound 

knots.

ANTIK

Historická ručně vyrobená podlaha klade především důraz 

na kresbu letokruhů, suky, oděrky a barevnou pestrost  

a vytváří tak dojem rustikální podlahy.

Ancient hand-made floor emphasizes mainly annual rings, 

knots, gnarls and greater colour diversity in order to achieve  

a rustic look.

Kvality / Gradings
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Dub / Oak natural 
HW 110

7



White pearl 
MD 360
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Dub / Oak natural 
HW 110



Dub / Oak natural 
HW 110
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White pearl 
MD 360
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Black and white 
N 170



White pearl 
MD 360
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Black and white 
N 170
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Dub / Oak natural 
HW 110
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Smoked oak 
HD 170
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Dub / Oak natural 
HW 110



White pearl 
MD 360
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Dub / Oak  
natural 
HW 110

Black 
HW 180

Dark grey 
HW 230

Javor / Maple
HW 110

Bronze 
HW 210

Double  
smoked oak 
MD 270

Grey 
HW 150

Jasan / Ash
HW 110

Modřín / Larch
HW 110

Black metallic 
HW 220

Earth oak 
MD 350

Honey baro 
MD 330

Ořech / Walnut
HW 110

Black & white 
N 170

Barevnice / Colours
N
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N
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Old days 
MD 380

Silver tiger 
HW 320

Old grey 
HW 160

White tiger 
N 160

Nighttime 
N 180

White pearl 
MD 360
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Olive oak 
MD 340

English brown 
MD 130

Blue rays 
N 130

Dark red 
AC 160

Green meadow 
N 150

Ecru 
HW 240

Cherry 
HW 270

Sand 
HW 260

Middle oak 
AC 150

Light oak 
AC 140

Sandy baro 
MD 310

Red sunset 
N 120

Smoked oak 
HD 170

Rustic cloud 
MD 370

Snake oak 
N 110
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Dále nabízíme dřevěné terasy do exteriéru. Nejznámější a 

nejprodávanější exotické dřeviny jako např.: bangkirai, cu-

maru, ipe, massaranduba nebo merbau, jsou oblíbené pro 

svoji přirozenou krásu a dlouholetou životnost.

We also offer wood decking for the exterier. The best 

known tropical wood species, like e.g.: bangkirai, cumaru, 

ipe, massaranduba or merbau, are popular for their natural 

beauty and long durability. 

Venkovní dřevěné terasy

Outdoor wood decking



Nabízí jedinečné a moderní pojetí výroby dřevostaveb, 

které se opírá o dlouholetou tradici, zkušenost a vlastní 

technologický vývoj – difuzně otevřená fasáda a atypické 

stavby.

Stavíme všechny typy rodinných domů: bungalov, patrový 

dům, bytový dům, viladům a realizujeme i nástavby.

 

Více informací naleznete na www.lineahome.cz

LINEA HOME offers a unique and modern way of building 

wooden houses that is based on a long tradition, experi-

ence and own technological research in the field of venti-

lated panels and atypical buildings. 

We build all types of family houses: bungalow, storey 

house, villa house, apartment house as well as extensions. 

See more information at www.lineahome.cz

Dřevostavby LINEA HOME Wooden Buildings LINEA HOME



Výrobce / producer

LINEA HOME s.r.o. 

Na Ořechovce 11, 162 00 Praha 

gsm: +420 607 827 474 

e-mail: info@atawa.cz

www.atawa.cz 

Showroom Plzeň

Dřevostavby – Interiéry – Podlahy

Zelinářská 7, 301 00 Plzeň

tel.: +420 377 510 711


