Querkus
Querkus tähendab ladina keeles tamm, mis sümboliseerib vastupidavust ja aegumatut klassikat. Mille eesmärgiks on valmistada
kõige kaunimaid tammespooniga plaadid, mis inspireerivad ja täidavad iga kliendi südame rahuloluga.
Spoon on paksusega 0,6 - 2mm. Alates 1,5mm spooni puhul on võimalus saada ka harjatud (brushed ) või kriimustatud (scratched )
stiilis plaate. Lisaks on võimalik saada juurde sama sarja kanti 26mm ja 46mm.
Querkuse kollektsioon koosneb neljast erinevast sarjast: Natural, Vintage, Retro, Smoked.

Natural nii nagu ka nimi ütleb on naturaalse tamme tooniga sari, kus rõhutatakse tamme ehedat ilu.
Plaate spoonitakse mixmatch meetodil, see tähendab, et erinevatest spoonipakkidest spoonilehed pressitakse plaadile, mille
tulemuseks on taotuslik unikaalne korrapäratus, jättes plaadile laudise mulje. Naturali sarjas on Allegro, Vivace, Adagio artiklid.
Naturali sarjas on võimalik spooni paksuseks valida: 0,6mm; 1mm; 1,5mm ja 2mm.
Vivace - rõhutatakse tamme naturaalsuse ilu koos oksakohtadega- just sellisena nagu see looduses kasvab.
Allegro - kasutatakse radiaalset ja pool tangentsiaalne tammespooni.
Adagio - kasutatakse ainult radiaalset tammespooni.

Vintage sarja iseloomustavad rohked oksakohad ja puulõhed ning taotuslik „päevi näinud“ laudise mulje. Sarjas on kasutatud
ehtsat vanadest raudtee liipritest saadud spooni, mis muudab sarja kordumatuks ja eksklusiivseks.
Vintage sobib neile, kes soovivad interjöörile individuaalset ja stiilset välimust. Sobib sisekujundajate ja nõudlikute klientide
keerukale maitsele!
Vintage sarjas on võimalik spooni paksuseks valida: 1mm ja 1,5mm.
Vintage sarjas on kolm erinevat tooni:
Hoboken -kuldnepruunist tumepruunini,
Baltimore -hallika tooni ja varjundiga.
Harlem - naturaalne tamme toon.

Retro on Querkuse kõige uuem sari, kus on samad artiklid, mis Vintage sarjas- Hoboken (kuldnepruun, tumepruun) Baltimore
(hallikas), Harelem (naturaalne). Kui Vintage välimus on liiga eristatav, siis Retro pakub pehmemat välimust kui Vintage. Samas
iseloomustab ka Retrot rohked oksakohad ja puulõhed ning „päevi näinud“ laudise mulje. Retro sari jätab igale ruumile
individuaalset ja eristavat atmosfääri. Retro sarjas saab spooni paksuseks valida: 0,6mm.
NB! Vintage ja Retro sarja ei saa ühes ja samas tootes kombineerida koos, eelkõige võimalike tooni erisuste pärast!

Smoked sarja iseloomustab tamme suitsune ilme, mis annab igale ruumile stiilse välimuse ja unikaalse iseloomu, tuues kaasa
tugeva ja tumeda välimuse. Suitsu tamme kasutatakse palju hotelli fuajeedes, sigari-ja konjakiklubide eksklusiivse välimuse
loomiseks. Smoked sarjas on võimalik spooni paksuseks valida: 0,6 mm ja 1,5 mm
Smoked sarjas on kolm erinevat tooni.
Havana - kirju ja soliidne laudise muljega. Värvid ühel plaadil heledast kuni tumepruunini. Kontrast hästi tugev.
Arabica - heledam natuke ühtlasema laudise muljega. Kontrast keskmine.
Robusta - tumepruuni laudise muljega, kuid värvivariatsioon ja kontrast on minimaalne.
Kõiki Querkus sarjas olevaid artikleid on võimalik eritellimusel saada tulekindlale plaadile.
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