Podłoga z klimatem
odporna na zmiany pogodowe za oknem

Nowości w serii PURE
Vintage Line — podłogi z charakterem

Mieszkanie w stylu DECOR
Nowe inspiracje na czasie

LIFE czyli żyj jak chcesz
Podłogi odporne na codzienną eksploatację

Na podłogach znamy się jak nikt inny!
Uznanie i prestiżowe nagrody zdobywają
nie tylko nasze kolekcje. W tym roku
marka Barlinek po raz kolejny została
nagrodzona tytułem Superbrands.
Tym razem jest to nagroda Superbrands
Created in Poland, dla najlepszych marek,
które pochodzą z Polski.
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Ekologia
Barlinek

Drzewa są naturalnym źródłem
zasobów odnawialnych i dlatego
drewno jest najbardziej ekologicznym
materiałem wykończenia wnętrz.

Drzewa są całkowicie odnawialnym
zasobem naturalnym. Przy właściwym
gospodarowaniu są bogactwem
nieskończonym. Świadomi jego roli nie
tylko w gospodarce, ale przede wszystkim
w prawidłowym funkcjonowaniu naszej
planety, przykładamy dużą wagę do sposobu
pozyskiwania i wykorzystania surowca
do produkcji naszych podłóg. Z myślą
o naturze realizujemy również nasze
eko-programy.

Akcja 1=1
Za każdą zakupioną paczkę
Deski Barlineckiej sadzimy 1 drzewo.
Las Klientów Barlinka rośnie w Polsce,
Rosji i na Ukrainie, i dziś liczy już
ponad 8 000 000 drzew!

Ratujemy sokoła

Odpowiedzialność

Współfinansujemy program
przywracania populacji nadrzewnej
sokoła wędrownego. Dzięki podjętym
działaniom w ciągu ostatnich lat
udało się przywrócić lasom
aż 47 tych pięknych ptaków.

Idea ekologiczności towarzyszy nam również
w codziennym działaniu. Surowiec do produkcji
pozyskujemy jedynie z obszarów objętych
odpowiedzialną gospodarka leśną,
co potwierdza prestiżowy certyfikat
organizacji Forest Stewardship Council®.

Eco polityka firmy

Dąb „Bartek” pod ochroną
Przeznaczamy środki finansowe
na realizację niezbędnych prac
renowacyjnych, ratujących
najsłynniejszy polski pomnik
przyrody — sędziwy dąb „Bartek”.

Już ponad

8.000.000
Drzewek rośnie
w Lesie Klientów Barlinka
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Troska o środowisko i postawa proekologiczna
jest jedną z nadrzędnych wartości marki.
Barlinek jest nierozerwalnie związany
ze środowiskiem naturalnym. To w naturze
znajdujemy inspirację, to z niej pozyskujemy
surowiec do produkcji i to w trosce o nią
realizujemy bogaty program działań
proekologicznych.
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100%
najlepszego
drewna
Kora
Część jest sprzedawana jako
element ozdobny do ogródków,
część tworzy biomasę.

Drewno oddycha...
Drewno reguluje mikroklimat...
Drewno jest ciepłe...

Barlinek jest

jedynym zakładem w Europie skupiającym
cały proces produkcyjny w jednym miejscu.
Gwarantuje to pełną kontrolę jakości
na każdym etapie przerobu drewna,
a także jego ekonomiczne wykorzystanie.
Pozyskując tak cenny surowiec, jakim jest
naturalne drewno, Barlinek stara się
je wykorzystać w 100%.

Środek

Prawdziwe drewno jest:

Z najszlachetniejszych
części kłody produkujemy
Deskę Barlinecką oraz listwy.

niealergiczne
trwałe i wytrzymałe
ciepłe w dotyku
wygodne w użytkowaniu
reguluje mikroklimat
niepowtarzalne

Deska Barlinecka to:

100% naturalnego drewna
konstrukcja odporna na zmiany
temperatur i wilgotności
zwycięzca szwedzkiego testu odporności
podłóg drewnianych!
możliwość układania na ogrzewaniu
podłogowym
samodzielny i szybki montaż
możliwość wielokrotnego cyklinowania
najlepsza jakość w dobrej cenie

Blisko krawędzi
Trociny poprodukcyjne
służą do produkcji peletu.

Najcenniejsze

w środku

!
Bardzo blisko krawędzi
Pozostałości poprodukcyjne
tworzą biomasę.
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Najlepsza
w teście

Deska Barlinecka
zwyciężyła na rynku
szwedzkim
w niezależnym
teście jakości podłóg
drewnianych Szwedzkiego
Instytutu Przemysłowego.

The Best in Test

Najnowocześniejszy park maszynowy

Deski trójwarstwowe pochodzą i od lat są szeroko
stosowane w Szwecji, gdyż idealnie sprawdzają się
w tamtejszym klimacie. Jednak to nie szwedzka
podłoga, a polska Deska Barlinecka zwyciężyła
w niezależnym teście jakości podłóg drewnianych
Szwedzkiego Instytutu Przemysłowego.
Nasza podłoga okazała się bardzej odporną
na ścieranie i plamy niż podłogi czołowych
europejskich producentów!

Nasze fabryki sprawują pełną kontrolę
nad całym procesem produkcyjnym.
W jednym z jego etapów jakość i parametry
gotowych desek weryfikuje niezawodne
„Wood Eye” — najnowszej generacji
urządzenie kontrolujące.

Szukaj produktów
opatrzonych tym znakiem
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Nowoczesny
produkt

!

!

Najodporniejszy

Cicho i Ciepło
w Twoim Domu

lakier na rynku

7.000

obrotów*

Warstwa wierzchnia

System ochrony drewna

Wyselekcjonowane drewno
europejskie lub egzotyczne
o odpowiedniej grubości,
zabezpieczone systemem
lakierniczym lub olejowym.

7 warstw systemu lakierniczego
utwardzanego promieniami UV
albo 4 warstwy systemu olejowego
(UV lub naturalnego). Deska Barlinecka
w wersji wykończenia lakierem
Professional zwyciężyła w szwedzkim
teście jakości podłóg drewnianych,
pokonując czołowych europejskich
producentów!

Dąb, Jesion, Buk, Klon, Orzech,
Czereśnia, Merbau, Jatoba, Sapella.

Cicha podłoga
Deska Barlinecka dzięki właściwościom
warstwowej konstrukcji, bardzo dobrze
pochłania dźwięki uderzeniowe.

Warstwa środkowa
Drewno iglaste ułożone poprzecznie
do warstwy wierzchniej oraz dolnej.
Utworzona w ten sposób konstrukcja
krzyżowa idealnie sprawdza się
na ogrzewaniu podłogowym. Ogranicza
również naturalną pracę drewna,
przeciwdziałając powstawaniu
szczelin, pęcznieniu i skrzypieniu
— nawet przy stale zmieniających się
warunkach pogodowych za oknem.

Warstwa dolna
Drewno iglaste dzięki swojej strukturze
i właściwościach doskonale przewodzi
ciepło z ogrzewania podłogowego.

Grubość każdej warstwy Deski Barlineckiej
nie jest przypadkowa. To efekt naszego wieloletniego
doświadczenia oraz setek godzin spędzonych
na badaniach i testach naturalnej pracy drewna.
Nasza wiedza ekspercka pozwoliła na opracowanie
podłogi o konstrukcji idealnej, której parametry
niwelują naturalne naprężenia surowca.
* Podana wartość przedstawia odporność na ściaranie lakieru
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metodą Tabera wg EN 14354 (spadający piasek Taber 12/16)

Ogrzewanie podłogowe
Nie każda podłoga drewniana nadaje się
na ogrzewanie podłogowe. Deska Barlinecka dzięki
swojej warstwowej konstrukcji doskonale przewodzi
ciepło i może być z powodzeniem stosowana
na ogrzewaniu podłogowym — zarówno elektrycznym,
jak i wodnym. To jedna z jej przewag
nad podłogami z drewna litego.

** (20 lat + 10 lat gwarancji) – przy usłudze autoryzowanego montażysty.
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Nowoczesny
produkt

!

Prosty i samodzielny
montaż

Ułóż to Sam — To takie proste!
Układaj sam i ciesz się ułożoną podłogą jeszcze
tego samego dnia. Dwa szybkie złącza 5Gs
oraz Barclick pozwolą Ci na ułożenie podłogi
bez większości zazwyczaj potrzebnych narzędzi.
Nowoczesne złącza Deski Barlineckiej gwarantują
szereg udogodnień w procesie montażu
oraz późniejszej eksploatacji podłogi.

złącze — BARLOCK system 5Gs
szybko — montaż szybszy aż o 25%,
samodzielnie — nie musisz być fachowcem,
czysto i komfortowo — ograniczenie zabrudzeń
podczas montażu,
bezpiecznie — ograniczenie ryzyka uszkodzeń
podczas montażu i demontażu.

Uwaga! Wszystkie wzory desek produkowane
przez Barlinek posiadają szybkie złącza
bezklejowe.

20 m2 w 60 minut!
To takie proste!
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złącze — BARCLICK system
szybki i prosty montaż,
natychmiastowa gotowość podłogi
do użytkowania,
trwałe i wytrzymałe połączenie,
możliwość łatwego demontażu,
możliwość powtórnego montażu.

13

!

Podłoga
z klimatem

Tylko
Deska Barlinecka...

Nie skrzypi *

Okiełznać siły natury
Niedomykające się drzwi drewnianej szafy czy
skrzypiące drewniane schody to przykłady na to,
jak bardzo drewno może reagować na zmiany
warunków pogodowych. Wiemy jak uniknąć takich
problemów. Drewno w naszych podłogach jest
starannie zabezpieczone, a Deska Barlinecka
posiada budowę krzyżową, dzięki której nie grozi
jej skrzypienie, pęcznienie czy rozsychanie.

Nie pęcznieje *

Wysuszone powietrze wewnątrz
Nie rozsycha się *

Konstrukcja krzyżowa Deski Barlineckiej
jest również odporna na zmiany wilgotności
powietrza. Dlatego o swoją podłogę możesz
być spokojny, nawet gdy w deszczowe dni
powietrze staje się bardzo wilgotne
lub gdy zimą wysuszasz je ogrzewaniem.
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* Szczegółowe informacje odnośnie montażu oraz użytkowania
Deski Barlineckiej znajdują się w instrukcji obsługi oraz karcie gwarancyjnej.
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Dąb Grand Canion Grande — 1WG000444

Dla koneserów drewna
Seria dla estetów, którzy cenią jego ponadczasowe piękno.
Którzy wiedzą, że drewniana podłoga jest jak dobre wino
— oznaki wieku stanowią o jej wartości.
Pure to najwyższej jakości stylowe podłogi, w których
w szczególny sposób podkreśliliśmy naturalne cechy drewna.
Tworzone do wnętrz, które mają duszę.
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deska 1-lam
1WG000434

Dąb

White Truffle

cechy drewna

Grande

szybkie złącze czołowe

barwienie

lakier matowy

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Drewno dębu w ciekawym, niezwykle
subtelnym wydaniu, uzyskanym dzięki
delikatnemu białemu zabarwieniu surowca.
Podłoga w wersji jednolamelowej,
pokryta lakierem matowym.

Podłoga idealna do nowoczesnych
apartamentów, jak również domów urządzonych
w stylu skandynawskim czy neoklasycznym.
Dzięki jasnemu zabarwieniu sprawdzi się
również na niewielkich powierzchniach,
które optycznie powiększy.

Z czym łączyć?
Ta podłoga daje szerokie spektrum możliwości.
Połączona z bielą i minimalistycznymi meblami
stworzy wysmakowane wnętrze nowoczesne.
Dobrze wygląda również w otoczeniu kolorów,
na przykład klasycznych brązów czy żywych czerwieni.

18
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deska 1-lam
1WG000381

Dąb

Creme Brulee

cechy drewna

Grande
Subtelna podłoga dębowa o delikatnym,
jasnym zabarwieniu uzyskanym dzięki
pokryciu białym olejem oksydacyjnym.
Krawędzie poszczególnych desek wyraźnie
podkreślone, dzięki czterostronnej fazie.

szybkie złącze czołowe

faza 4-stronna

barwienie

Zdaniem Architekta

olej naturalny OXY

Gdzie stosować?
Podłoga ta, dzięki jasnemu wybarwieniu
doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach
słabiej doświetlonych. Pięknie wygląda
zarówno w nowoczesnych apartamentach,
stylowych kamienicach, jak i reprezentacyjnych
domach i rezydencjach.

!
20

Z czym łączyć?

Olejowana podłoga
reguluje mikroklimat wnętrza

Zaletą tej podłogi jest duża uniwersalność
uzyskana dzięki jesnemu wybarwienu
naturalnego drewna. Harmonijnie łączy się
z bielą we wnętrzach minimalistycznych,
delikatnie tonuje intensywne kolory wnętrz
awangardowych oraz podkreśla stonowną
elegancję wnętrz klasycznych.
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deska 1-lam
1WG000292

Jesion
Milkshake

cechy drewna

Grande

szybkie złącze czołowe

barwienie

lakier matowy

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Piękno drewna jesionu tkwi w bogactwie
cech naturalnych. Pokryliśmy go jasnym
barwieniem, stwarzając efekt mlecznego
koktajlu. Taka podłoga będzie idealną
odpowiedzią na potrzeby artystycznej duszy.
Drewno wyróżnia twardość oraz odporność
na napięcia i uderzenia.

Podłoga o mlecznym zabarwieniu stanowić
będzie idealne uzupełnienie wnętrz,
w których chcemy zastosować wyraźny
akcent kolorystyczny.

Z czym łączyć?
Dobrze wygląda w połączeniu z beżami
i czekoladowymi brązami, jak również
w bardziej odważnych zestawianiach
ze wszystkimi odcieniami szaro-beżowymi
aż po ciepły grafit.
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deska 1-lam
1WG000261

Dąb

Almond

cechy drewna

Grande

Deska o ciekawym, niestandardowym
wykończeniu. Ciężkie i twarde drewno
dębu, którego nieco surowy charakter
przełamują delikatne białe smugi
na powierzchni. Podłoga jest łatwa
w pielęgnacji, a zastosowana
technologia szczotkowania oprócz
walorów dekoracyjnych, zmniejsza
widoczność wszelkich śladów użytkowania.

szybkie złącze czołowe

szczotkowanie

barwienie

Zdaniem Architekta

lakier matowy

Gdzie stosować?
Unikalne wykończenie podłogi sprawia, że idealnie
prezentuje się ona w dużych, dobrze oświetlonych
pomieszczeniach. Surowe piękno drewna sprawia,
że jest ona doskonała do wszelkiego typu aranżacji
w stylu wiejskiego dworku czy domku w górach.

Z czym łączyć?
Doskonale wygląda ze wszystkimi odcieniami beżu,
bieli czy kremami. Lubi również bardziej wyraziste
akcenty, takie jak turkusowa narzuta na łóżku.
Doskonale czuje się w otoczeniu innych elementów
z drewna, zwłaszcza, gdy mają one równie
surowy charakter.
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deska 1-lam
1WG000289

Jesion
Saimaa

cechy drewna

Grande

szybkie złącze czołowe

!

lakier o podwyższonej odporności
na ścieranie

Najodporniejszy

lakier na rynku

7.000

obrotów*

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Jesion Saimaa to bogata paleta barw
i wyrazisty rysunek drewna tworzący łagodne
wzory z średniej wielkości sękami. Drewno
jesionu wyróżnia twardość i wytrzymałość
przewyższająca nawet dąb. Dzięki temu
jest ono doskonałym budulcem podłóg.
Jesion, jest także nad wyraz sprężysty,
a tym samym odporny na napięcia i uderzenia.

Podłoga jesionowa to bardzo pożądana
ozdoba wykwintnych salonów i gabinetów,
synonim komfortu, prestiżu i dobrego smaku.
Podłoga jednolamelowa rekomendowana jest
szczególnie do pomieszczeń przestrzennych.

Z czym łączyć?
Podłoga jesionowa w połączeniu ze ścianami
w ciepłych odcieniach oliwkowych oraz ciemnymi
meblami, to sposób na wnętrze w stylu klasycznym.
Jeżeli zależy nam na uzyskaniu bardziej
nowoczesnego efektu, połączmy tę podłogę
z szarościami, grafitami czy delikatnymi
odcieniami śliwki lub granatu.

* Podana wartość przedstawia odporność na ściaranie lakieru
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metodą Tabera wg EN 14354 (spadający piasek Taber 12/16)
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deska 1-lam
1WG000366

Dąb

Raisins

cechy drewna

Grande

Reprezentacyjna podłoga dębowa pokryta
lakierem matowym. Deski podkreślone
czterostronną fazą, która wydłuża je
optycznie. Naturalne usłojenie drewna
uwypuklone szczotkowaniem.

szybkie złącze czołowe

faza 4-stronna

szczotkowanie

Zdaniem Architekta

lakier matowy

Gdzie stosować?
Podłoga dębowa o klasycznym wyglądzie,
spotykanym w stylowych wnętrzach
mieszczańskich. Idealna do klimatycznych
wiekowych kamienic, w których będzie
wyglądała niezwykle naturalnie.

Z czym łączyć?
Doskonale sprawdzi się we wnętrzach
neo-klasycznych i eklektycznych.
Zabytkowe sztukaterie na sufitach,
zdobione drzwi i futryny w połączeniu
z lekkimi nowoczesnymi meblami
i dodatkami to sposób na wysmakowane
wnętrze dla konesera.

28
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deska 1-lam
1WG000254

Dąb

Amazon

cechy drewna

Grande

Drewno dębu jest klasycznie eleganckie
i nieprzemijająco piękne. Stanowi od lat
wyjątkowo pewne rozwiązanie aranżacyjne,
cieszące się niesłabnącym uznaniem
klientów. Decyduje o tym nieodmiennie
charakterystyczny kolor i ciekawy przebieg
włókien. Zwolenników drewna w najczystszej
formie zadowoli ta właśnie deska powstająca
na drodze starannego doboru, co zapewnia
regularność linii kreślonych przez słoje
niemal całkowicie wolne od sęków.

szybkie złącze czołowe

lakier o podwyższonej odporności
na ścieranie

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Delikatny rysunek słojów sprawia, że ta podłoga
będzie ozdobą wszędzie tam, gdzie najwyższą
wartość w dekoracji wnętrz stanowi prostota
i umiar. Specyficzna, oszczędna stylistyka,
zainspirowana buddyjską filozofią Zen,
przypadnie do gustu wszystkim poszukującym
harmonii ducha i życiowej równowagi.

!

Najodporniejszy

lakier na rynku

7.000

obrotów*

Z czym łączyć?
Ascetyczne i eleganckie wnętrze uzyskamy
zestawiając podłogę w naturalnym kolorze dębu
z prostymi meblami. Polecana kolorystyka
to przede wszystkim barwy natury. Warto zestawiać
je w sposób kontrastujący ze sobą: z jednej strony
czerń i ognista czerwień lub pomarańcz,
które symbolizują życie, energię i aktywność,
z drugiej kolory neutralne: odcienie szarości
oraz bieli, która daje poczucie równowagi
i spokoju. Efekt podkreślą dodatki: papierowe
lampiony, grafika, ceramika i kompozycje kwiatowe.

* Podana wartość przedstawia odporność na ściaranie lakieru
30

metodą Tabera wg EN 14354 (spadający piasek Taber 12/16)
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deska 1-lam
1WG000256

Dąb

Askania

cechy drewna

Grande
Niezwykle stylowa i elegancka podłoga
dębowa. Klasyka drewna w najlepszym
wydaniu, osiągnięta w wyniku starannego
doboru surowca. Dzięki zbliżonej barwie
i łagodnemu rysunkowi słojów podłoga
tworzy harmonijną całość. Pokrycie
lakierem o zwiększonej odporności
to gwarancja jakości na lata.

szybkie złącze czołowe

lakier o podwyższonej odporności
na ścieranie

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Klasyczna deska dębowa będzie ozdobą
każdego eleganckiego wnętrza. Polecana
szczególnie do przestrzennego salonu,
w którym możemy wylegiwać się oglądając
telewizję, słuchając muzyki czy popijając
wieczorami czerwone wino. Najważniejsze,
aby całość aranżacji tworzyła relaksujący
minimalistyczny klimat, który będzie nam
towarzyszył każdego dnia.

Z czym łączyć?

!

Najodporniejszy

lakier na rynku

7.000

Czarna, rzucająca się w oczy kanapa
wygląda bardzo ekskluzywnie i gustownie.
Aby ciemne meble współgrały z kolorystyką
wnętrza, ściany warto zaaranżować
w jasnym, pastelowym odcieniu. Dobrym
rozwiązaniem będą też ściany w tradycyjnym
białym kolorze, gdyż biel stworzy wrażenie
czystości i świeżości, jednocześnie optycznie
powiększając przestrzeń. Należy unikać
zbyt bogatego wzornictwa, które może
zakłócić harmonię pomieszczenia
i optycznie je zmniejszyć.

obrotów*

* Podana wartość przedstawia odporność na ściaranie lakieru
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metodą Tabera wg EN 14354 (spadający piasek Taber 12/16)
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deska 1-lam
1WG000257

Dąb

Conchi

cechy drewna

Grande

szybkie złącze czołowe

lakier o podwyższonej odporności
na ścieranie

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Jednolamelowa podłoga dębowa
prezentuje się niezwykle elegancko.
Surowiec do jej produkcji dobierany jest
w oparciu o niezwykle staranną selekcję.
Deski posiadają mocno zróżnicowaną
barwę i różnej wielkości naturalne sęki.
W rysunku słojów można odczytać roczne
przyrosty drzewa. Pokrycie podłogi lakierem
o zwiększonej odporności to dodatkowa
gwarancja trwałości.

Ta gładka deska z naturalnym usłojeniem
i sękami może być z powodzeniem stosowana
w minimalistycznych, przestrzennych
apartamentach, jak i małych, pełnych
bibelotów mieszkaniach. Polecana dla osób,
które własne mieszkania urządzają powoli
i starannie, wciąż dodając rożne drobiazgi,
dzięki którym wnętrze nieustannie się zmienia.

Z czym łączyć?

!

Najodporniejszy

lakier na rynku

Polecamy zestawienie tej podłogi z tradycyjnymi
białymi ścianami, które będą doskonałym tłem
dla wyposażenia. Biel doskonale wydobywa
każdy element aranżacji, niezależnie od tego
czy są to stare meble, dekoracyjne drobiazgi,
czy też bardziej oryginalne zestawienia
(np. wiklina i tapicerowane kanapy).
Wnętrze ożywi kilka dodatków w zdecydowanym
kolorze (np. zieleni, błękicie lub czerni).

7.000

obrotów*

* Podana wartość przedstawia odporność na ściaranie lakieru
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metodą Tabera wg EN 14354 (spadający piasek Taber 12/16)
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deska 1-lam
1WG000258

Dąb

Azure Window

cechy drewna

Grande

Podłogę charakteryzuje wyrazisty rysunek
drewna, tworzący łagodne wzory z średniej
wielkości sękami. Subtelna faza (łagodne
ścięcie wszystkich krawędzi deski) podkreśla
jej naturalne piękno, zaś matowy lakier
dodaje jej szlachetności i wdzięku.

szybkie złącze czołowe

faza 4-stronna

lakier matowy

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Podłoga polecana do wnętrz przestrzennych
i dobrze doświetlonych, co podkreśli jej delikatne
usłojenie i fazowanie. Dąb Azure Window
nie będzie dominował we wnętrzu, lecz będzie
eleganckim uzupełnieniem salonów i sypialni
o stonowanej, nieprzytłaczającej stylistyce.

Z czym łączyć?
Klasyczne zestawienie uzyskamy stosując
piaskowe beże, odcienie pomarańczy (szczególnie
elegancko wyglądają te przełamane) i żółci.
Bardziej oryginalny efekt osiągniemy łącząc
delikatne beże i kremy z odcieniami terrakoty
i cynamonu. Beżowe meble dodadzą wnętrzu
lekkości, a ciemne (np. czekoladowe) wykreują
zdecydowanie bardziej klasyczną atmosferę.
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deska 1-lam
1WG000259 / 1WG000445

Dąb

Delicious / Sunny

cechy drewna

Grande
Jednolamelowa deska z drewna
dębowego jest wyjątkowo elegancka
i reprezentacyjna. Ten rodzaj podłogi
cechuje unikalny odcień, zapewniany
przez staranny dobór i selekcję surowca.
Poszczególne deski posiadają zbliżoną
barwę i dekoracyjny, prosty układ słojów,
podkreślony dodatkowo przez zastosowanie
naturalnego oleju.

szybkie złącze czołowe

faza 4-stronna

olej UV
dotyczy dęba Delicious

olej naturalny OXY
dotyczy dęba Sunny

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Ta podłoga to klasyka gatunku w najlepszej
postaci, dzięki czemu stanowi doskonałe
tło do wszelkich typów aranżacji. Podłogi
z deski fazowanej mają zastosowanie przede
wszystkim we wnętrzach o neutralnym
charakterze, klasycznych i rustykalnych,
wyposażonych w proste, najlepiej drewniane
meble. Podłoga jednolamelowa rekomendowana
jest szczególnie do pomieszczeń przestrzennych.

!
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Z czym łączyć?

Olejowanie podkreśla
naturalne piękno drewna

Zestawiając podłogę w naturalnym kolorze
dębu z ciemnymi meblami i ścianami w ciepłych
odcieniach oliwkowych, otrzymamy wnętrze
o charakterze klasycznym. Z kolei podłoga
ta w połączeniu ze ścianami w szarościach,
grafitach, czy delikatnych odcieniach fioletu
i granatu, to przepis na wnętrze nowoczesne,
polecane osobom ceniącym śmielsze rozwiązania.
Ściany piaskowo-kremowe będą połączeniem
najbardziej bezpiecznym, jednak dla ożywienia
przestrzeni, warto zastosować ciemne meble.
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deska 1-lam
1WG000444

Dąb

Grand Canion

cechy drewna

Grande
Kwintesencja drewnianej podłogi. Deska
jednolamelowa, o wyraźnie zaznaczonych
krawędziach. Charakteru dodają jej
wyraźnie widoczne naturalne cechy
drewna — sęki i usłojenie. Struktura drewna
podkreślona dzięki szczotkowaniu.
Podłoga zabezpieczona transparentnym
olejem oksydacyjnym.

szybkie złącze czołowe

faza 4-stronna

szczotkowanie

Zdaniem Architekta

olej naturalny OXY

Gdzie stosować?
Podłoga do stylowych wnętrz o ponadczasowym
charakterze. Najlepiej zaprezentuje się na dużych,
odsłoniętych przestrzeniach podmiejskich domów
i stylowych kamienic. Równie pięknie ociepli
wnętrze nowoczesnego apartamentu.

Z czym łączyć?

!
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Najlepiej wygląda w otoczeniu minimalistycznej
elegancji. Stonowane kolory i stosowane
z umiarem najwyższej jakości meble i dodatki,
to przepis na wnętrze pełne niewymuszonej klasy.

Olejowana podłoga
doskonale jonizuje powietrze
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deska 1-lam
1WG000262

Dąb

Caramel

cechy drewna

Grande

szybkie złącze czołowe

faza 4-stronna

szczotkowanie

Zdaniem Architekta

lakier matowy

Gdzie stosować?
Podłoga łączy w sobie naturalność
z funkcjonalnością. Efekt „postarzania”
podkreśla naturalne piękno usłojenia dębu.
Dzięki temu zabiegowi, falisty układ włókien
jest bardziej widoczny, a ewentualne
ślady użytkowania mniej zauważalne.
Lakier, którym deska jest pokryta wypełnia
szczotkowanie, pozostawiając jednak
wyczuwalną w dotyku fakturę. Z kolei
łagodne ścięcie wszystkich krawędzi (faza),
wydłuża deskę optycznie, dodając jej
wyrazistości i głębi.

Piękna deska o wyjątkowej strukturze wymaga
odpowiedniego wyeksponowania.Dlatego
polecana jest szczególnie do pomieszczeń
przestronnych, oryginalnie zaaranżowanych
i wyposażonych w nietuzinkowe meble.

Z czym łączyć?
Podłoga o tak pięknej fakturze stworzy ciekawe
połączenie na przykład z surową ścianą
o uwydatnionej strukturze tynku. Dobrze
wygląda w nowoczesnych, minimalistycznych
aranżacjach, z niewielką ilością sprzętów
o zdecydowanym charakterze.

42

43

deska 1-lam
1WG000290

Jesion
Coffee

cechy drewna

Grande

Kawowa barwa deski w połączeniu
z ciemnymi fladrami tworzy niezwykłą
całość, eksponującą wyrazistość i oryginalność rysunku drewna. Zastosowany zabieg
szczotkowania dodatkowo podkreślił efekt
naturalnej struktury surowca. Drewno
jesionu jest niezwykle twarde i wytrzymałe,
a przy tym sprężyste, dzięki czemu
niegroźne mu są napięcia i uderzenia.

szybkie złącze czołowe

szczotkowanie

barwienie

Zdaniem Architekta

lakier

Gdzie stosować?
Ciemno-brązowa deska jesionowa lakierowana
w kolorze kawy z wyraźnym rysunkiem słojów,
będzie doskonale wyglądała we wnętrzach
o większym metrażu, dobrze doświetlonych.
Możemy ją zastosować we wnętrzach
klasycznych, nowoczesnych i rustykalnych.
Odpowiednie oświetlenie podkreśli
dekoracyjność usłojenia.

Z czym łączyć?
Ta podłoga doskonale wygląda w zestawieniu
z odcieniami oliwkowymi, piaskowo-pomarańczowymi, beżowymi i kremowymi.
Oryginalne wnętrze stworzymy również
dzięki zastosowaniu kilku odcieni bieli,
aż po kolor beżowo-szary.
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deska 1-lam
1WG000441

Dąb

Ivory

szybkie złącze czołowe

Grande

Podłoga dębowa uszlachetniona białym
olejem oksydacyjnym, który dodaje jej
subtelności. Drewno o wyraźnej strukturze,
podkreślonej szczotkowaniem. Krawędzie
desek zaznaczone czterostronną fazą.

faza 4-stronna

szczotkowanie

barwienie

Zdaniem Architekta

olej naturalny OXY

Gdzie stosować?
Idealna do przestronnych, dobrze doświetlonych
domów pod miastem. Ta tradycyjna i całkowicie
naturalna podłoga drewniana zachwyca nietuzinkowym
delikatnie kremowym odcieniem.

!
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Z czym łączyć?

Podkreślone
naturalne cechy drewna

Uroda prawdziwego drewna nie boi się upływu
czasu. Warto więc zestawić tę pięknie postarzaną
podłogę z innymi elementami wiekowego drewna.
Antyczne meble czy stare drewniane belki dachowe
w tak stylowym otoczeniu zyskają nowe życie.
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deska 1-lam
1WG000442

Dąb

Calvados

szybkie złącze czołowe

Grande

Deska dębowa o charakterze mocno rustykalnym.
Poddana szczotkowaniu, które podkreśla
naturalną strukturę drewna oraz fazowaniu,
które wydłuża ją optycznie. Aksamitny
transparentny olej dodatkowo eksponuje jej
naturalność wyczuwalną w dotyku.

szczotkowanie

faza 4-stronna

olej naturalny OXY

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Podłoga do wysmakowanych wnętrz,
czerpiących z natury. Wyeksponowana
na większej przestrzeni prezentuje bogactwo
naturalnych odcieni drewna, stylowych sęków
oraz intrygujący, dynamiczny rysunek słojów.

!
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Z czym łączyć?
Ponadczasowy styl
naturalnego drewna

Ta podłoga to 100% natury we wnętrzu!
Harmonijnie łączy się z elementami
nawiązującymi do przyrody — drewnem,
kamieniem, skórami. Jej żywe usłojenie
ładnie skontrastują gładkie białe ściany
oraz minimalistyczne meble w barwach natury.
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deska 1-lam
1WG000443

Dąb

Porto

szybkie złącze czołowe

Grande

Postarzana podłoga dębowa pokryta
olejem oksydacyjnym o niepowtarzalnym
ciepłobrązowym wybarwieniu. Poddana
zabiegowi czterostronnego fazowania,
które wyraźnie zaznacza krawędzie
poszczególnych desek. Struktura drewna
uwypuklona szczotkowaniem.

faza 4-stronna

szczotkowanie

barwienie

Zdaniem Architekta

olej naturalny OXY

Gdzie stosować?

!
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Podłoga dla miłośników prostoty
w najszlachetniejszym wydaniu. Idealna
do wnętrz, które swoją stylizacją
nawiązują do przeszłości — wiekowych
kamienic, wiejskich domów i dworków.
Doskonale sprawdzi się również w bardziej
nowoczesnych aranżacjach, którym doda
przytulności i ciepła.

Z czym łączyć?
Podłoga dla konesera

Postarzany Dąb Porto pięknie odnajduje się
we wnętrzach, którym nadana została nutka
nostalgii — wśród starych fotografii czy kilku
zabytkowych bibelotów. Piękno tej podłogi
najlepiej wyeksponować otaczając ją stonowanymi
barwami takimi jak zgaszona biel czy rozmyte
szarości. Podłoga jest na tyle ciepła, że nie musimy
obawiać się zimnych odcieni oraz surowych
struktur w otoczeniu.
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Dąb Nugat Piccolo — 1W1000342

Dla znawców trendów
Seria dla znawców trendów. Dla tych, którzy cenią
efektowne wzornictwo w najmodniejszym wydaniu.
Którzy wiedzą, że styl tkwi w szczegółach.
Decor to nieszablonowe, często awangardowe wzory
podłóg uzyskane dzięki zaawansowanym technikom
obróbki i barwienia drewna. Zawsze zgodne
z najnowszymi trendami w zakresie aranżacji i design’u.
Tworzone do wnętrz, którymi należy się chwalić.
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deska 3-lam
3WG000280

Jesion
Milkshake

cechy drewna

Molti
Jesionowa podłoga pokryta białym lakierem
ma niezwykle subtelny wygląd. Jednak pod
tą pozorną delikatnością kryje się niezwykła
siła i wytrzymałość drewna jesionu — jednego
z najbardziej twardych budulców podłóg.

szybkie złącze czołowe

barwienie

lakier matowy

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Deska jesionowa pokryta białym lakierem jest
przeznaczona szczególnie dla tych, którzy lubią
jasne, nowoczesne wnętrza. Idealna do mieszkań
o niewielkim metrażu, dzięki trwałości drewna
jesionu doskonale sprawdzi się nawet
w najbardziej uczęszczanych miejscach,
takich jak kuchnia czy korytarz.

Z czym łączyć?
Doskonale wygląda w połączeniu z bielą, beżami
i czekoladowymi brązami. Takie bezpieczne,
neutralne wnętrze można w przyszłości łatwo
zmieniać za pomocą dodatków o bardziej
zdecydowanym charakterze.
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deska 3-lam
3WG000341

Jesion
Vanilla

cechy drewna

Molti

!

Podłoga z twardego drewna jesionu,
któremu nadane zostało modne jasne
zabarwienie. Deski z widocznymi naturalnymi
cechami drewna, pokryte naturalnym olejem
oksydacyjnym. Podłoga wyposażona
w szybkie i wygodne złącze czołowe.

szybkie złącze czołowe

Olejowanie podkreśla
naturalne piękno drewna

barwienie

olej naturalny OXY

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Jasne podłogi są nie tylko bardzo modne,
ale również wszechstronne. Doskonale wyglądają
w nowoczesnych, designerskich aranżacjach
miejskich. Sprawdzą się nie tylko na dużych metrażach
— pięknie rozświetlą również te mniejsze.

Z czym łączyć?
Jesion Vanilla jest świetnym tłem dla większości
aranżacji. Połączony z jasnymi szarościami
i odcieniami bieli stworzy efekt nowoczesnej
elegancji. Ciekawie zaprezentuje się również
we wnętrzach o bardziej nasyconych kolorach,
takich jak fiolety, śliwki, czerwienie
lub zielenie i odcienie niebieskiego.
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deska 3-lam
3WG000241 / 3WG000340

Dąb

Aurora / White Pepper

cechy drewna

Molti
Trwałe i twarde drewno dębu pokryte
białym olejem, który nadaje mu subtelny,
wyrafinowany wygląd. Dodatkowym
elementem dekoracyjnym jest wyraźnie
zaznaczony rysunek słojów. Taka podłoga
dodaje wnętrzu lekkości i świeżości.

szybkie złącze czołowe

barwienie

olej UV
dotyczy dęba Aurora

olej naturalny OXY
dotyczy dęba White Pepper

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Podłoga polecana zarówno do nowoczesnych,
jak i bardziej klasycznych aranżacji.
Pokrycie białym olejem sprawia, że podłoga
subtelnie rozjaśnia wnętrze, dlatego może być
z powodzeniem stosowana w pomieszczeniach
z niewielkimi oknami czy ekspozycją północną.

Z czym łączyć?

!

Podłoga polecana
przez stylistów wnętrz
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Podłoga pokryta białym olejem dobrze
wygląda w bezpiecznym połączeniu z beżami
i czekoladowymi brązami, jak i w bardziej
odważnej kombinacji — ze wszystkimi
odcieniami szaro-beżowymi aż po ciepły grafit.
Równie odważne i nowoczesne zestawienie
dla tej podłogi, to szaro- niebiesko-gołębie
odcienie z jasnymi beżami.
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deska 3-lam
3WG000235

Dąb

Bianco

cechy drewna

Molti
Jasna dębowa deska o szlachetnym, chłodnym
odcieniu uzyskanym dzięki zastosowaniu
białego lakieru. Drewno dębu charakteryzuje
się odpornością i trwałością, która czyni je
idealnym surowcem do produkcji podłóg.
Dąb Bianco to podłoga idealna do eleganckich,
nowoczesnych wnętrz.

szybkie złącze czołowe

barwienie

lakier matowy

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Naturalny dąb o jasnym zabarwieniu,
uzyskanym dzięki zastosowaniu białego
lakieru, będzie doskonały do wnętrz
nowoczesnych — zarówno tych wyważonych,
jak i tych bardziej odważnych, kontrastowych.

Z czym łączyć?

!
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Dobrze wygląda w bezpiecznym połączeniu
z beżami i czekoladowymi brązami,
jak i w bardziej odważnej kombinacji
— z odcieniami szarości, gołębiego aż po ciepły
grafit i niebieski. Ładnie prezentuje się
w towarzystwie elementów z błyszczącego
metalu i szkła.

Dobry design
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deska 3-lam
3WG000283

Jesion
Glow

cechy drewna

Molti

szybkie złącze czołowe

lakier wysoki połysk

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Jasna, piękna i niezmiennie szlachetna
deska, o klasycznym wyglądzie. Jesion,
z natury obdarzony doskonałym rysunkiem
słojów, gwarantuje podłożu kolorystyczną
harmonię i wspaniały efekt dekoracyjny.
Wyjątkowa ozdoba eleganckich pomieszczeń.
Jesion to drewno o twardości i wytrzymałości
przewyższającej nawet dąb. To dlatego jest
tak chętnie wybierane przez miłośników
drewnianych podłóg. Jego dodatkową zaletą
jest sprężystość, która uodparnia go
na uderzenia w trakcie użytkowania.

Świetlista deska z licznymi naturalnymi
przebarwieniami usatysfakcjonuje
zwolenników jasnych, żywych pomieszczeń
o klasycznym uroku. Wyjątkowej elegancji
i prestiżu dodaje jej wykończenie lakierem
o wysokim połysku. Wspaniała ozdoba
przestrzennych, nowoczesnych wnętrz
i klasycznych salonów.

Z czym łączyć?
Polecamy łączenie jesionu z szarościami,
grafitami oraz granatami. Równie eleganckie
i bezpieczne będzie zestawienie piaskowych beżów,
przygaszonych błękitów i śliwkowych fioletów.
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deska 3-lam
3WG000232 / 3WG000339

Dąb

Delicious / Sunny

cechy drewna

Molti
Drewno dębu jest wyjątkowo trwałe
i odporne na ścieranie. Tutaj pokryte zostało
naturalnym olejem, dzięki któremu podłoga
stwarza we wnętrzach wyjątkowy, ciepły
i pogodny klimat. Dąb Delicious to również
bogata paleta barw i wyrazisty rysunek słojów
z łagodnymi, średniej wielkości sękami.

szybkie złącze czołowe

olej UV
dotyczy dęba Delicious

olej naturalny OXY
dotyczy dęba Sunny

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Naturalna powierzchnia podłogi olejowanej
najlepiej eksponuje wszystkie zalety dębu.
Przyjemnie ciepła w dotyku, stanowi
doskonałe tło do wszelkich typów aranżacji,
zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych.
Polecana dla wszystkich ceniących
naturalność i prostotę.

Z czym łączyć?

!

Naturalny olej chroni
i eksponuje piękno drewna
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Eleganckie i ponadczasowe zestawienie
uzyskamy łącząc podłogę dębową z odcieniami
beży i szarości — od prawie białych, po ciemno
szaro-beżowe. Wspaniale zaprezentuje się
również w towarzystwie ciepłych oliwek,
śliwkowych fioletów i wiśni.
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deska 3-lam
3WG000240

Dąb

Brillance

cechy drewna

Molti

szybkie złącze czołowe

lakier wysoki połysk

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Deska dębowa pokryta nowoczesnym
lakierem o wysokim połysku posiada
unikalne walory estetyczne. Dzięki niemu
na jej powierzchni możemy uzyskać
efektowną grę światła zarówno
dziennego jak i sztucznego.

Niezwykle dekoracyjny Dąb Brillance usatysfakcjonuje
przede wszystkim zwolenników jasnych, klasycznych
pomieszczeń. Dodatkowo lakier o wysokim połysku
rozjaśni pomieszczenie, w związku z czym podłoga
sprawdzi się doskonale na małych powierzchniach.
Z powodzeniem możemy ją stosować również
we wnętrzach nowoczesnych.

Z czym łączyć?

!

Eleganckie towarzystwo dla dębu lakierowanego
na wysoki połysk to jasne, szaro-beżowe ściany
i meble w kolorze ciemnej czekolady. Jasną, pastelową
kolorystykę proponujemy dla kontrastu zestawić
z elementami o zdecydowanej barwie (np. czerwień),
które wprowadzą do wnętrza powiew świeżości.

Klasyka
w najmodniejszym
wydaniu
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deska 1-lam
1W1000104

Dąb

Coriander

cechy drewna

Piccolo
Stylowa podłoga dębowa, w której
naturalne piękno drewna podkreślone
zostało transparentnym olejem UV.
Charakteru desce dodaje podkreślające
strukturę szczotkowanie oraz fazowanie,
którym zaznaczono krawędzie desek.

szybkie złącze

faza 4-stronna

szczotkowanie

Zdaniem Architekta

olej UV

Gdzie stosować?
Podłoga do wnętrz o designerskim zacięciu
— nowczesnych apartametów oraz stylowych
loftów. Idealnie je ociepli oraz przełamie ich
lekko surowy charakter.

Z czym łączyć?

!

Świetnie łączy się zarówno ze stonowaną,
jak i bardziej intensywną kolorystyką.
Doskonale odnajduje się w sąsiedztwie ścian
w odcieniach szarości — surowej betonowej
ściany lub szarej tapety. Sofy o szarym
zabarwieniu skóry dodatkowo uwydatnią
naturalny kolor drewna dębu.

Podkreślone
naturalne cechy
drewna
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deska 1-lam
1W1000450

Dąb

Golden Spike

cechy drewna

Piccolo
Oryginalna podłoga dębowa o unikalnym
złotym zabarwieniu. Pokryta matowym
lakierem strukturalnym. Deska o krawędziach
podkreślonych mikrofazą.
Dostępna w miksie długości, dzięki któremu
zyskujemy efekt przypadkowości, przywodzący
na myśl deskę tradycyjną.

szybkie złącze

faza 4-stronna

barwienie

lakier matowy

Gdzie stosować?
Podłoga wprost stworzona do wnętrz klasycznie
eleganckich. Dzięki złotemu zabarwieniu
dodaje im prestiżu oraz ociepla je. Szczególnie
dobrze wygląda na większych metrażach.

!

Dobry design
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Z czym łączyć?
Ciepły odcień drewna sprawia, że podłoga
ta najlepiej wygląda w zestawieniach
z ciepłymi odcieniami brązów i beżów.
Idealnie podkreśli stylową elegancję
klasycznych mebli i dodatków, tworząc
wnętrze pełne dobrego smaku.
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deska 3-lam
3WG000452

Dąb

Honey

cechy drewna

Molti
Dębowa podłoga o przytulnym, ciepłym
zabarwieniu. Drewno szczotkowane,
zabezpieczone lakierem matowym.
Deski trzylamelowe, tworzące jednorodną
powierzchnię, bez wyraźnie
zaznaczonych krawędzi.

szybkie złącze czołowe

szczotkowanie

barwienie

Zdaniem Architekta

lakier matowy

Gdzie stosować?
Podłoga dla wszystkich tych, którzy modne
rozwiązania chcą połączyć z przytulnością
wnętrza. Podłoga trzylamelowa polecana jest
szczególnie do wnętrz o mniejszych metrażach.

!
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Z czym łączyć?

Dobry design

Proponujemy eklektyczny miks klasyki
z nowoczesnością. Stylowy skórzany fotel
z minionej epoki obok designerskiej,
minimalistycznej lampy, stylowe bibeloty
na prostym, nowoczesnym regale. Dąb Honey
doskonale uzupełnia taką aranżację!
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deska 3-lam
3WG000285

Jesion
Coffee

cechy drewna

Molti

Ta podłoga doskonale wpisuje się
w najnowsze trendy w dekoracji wnętrz.
Wyrazista, kawowa barwa urozmaicona
ciemnymi fladrami oraz wyraźną
strukturą drewna podkreśloną w procesie
szczotkowania. Podłoga niezwykle odporna
na napięcia i uderzenia, dzięki naturalnej
sprężystości i trwałości drewna jesionu.

szybkie złącze czołowe

szczotkowanie

barwienie

Zdaniem Architekta

lakier

Gdzie stosować?
Podłoga rekomendowana do wnętrz
przestrzennych. Szczególnie pięknie
prezentuje się w tych słonecznych i dobrze
doświetlonych, gdzie w pełni prezentuje
dekoracyjność usłojenia.

Z czym łączyć?
Najlepiej wygląda w otoczeniu jasnych barw.
Mogą to być odcienie chłodnej bieli i jasnych
szarości, które stylowo skontrastuje swoim
ciepłym zabarwieniem. Innym proponowanym
rozwiązaniem są ciepłe kremy i beże,
z którymi stworzy bardzo przytulne wnętrze.
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deska 1-lam
1W1000342

Dąb

Nugat

cechy drewna

Piccolo
Dębowa podłoga jednolamelowa o ciekawym
brązowym zabarwieniu. Drewo o wyraźnie
widocznych naturalnych sękach i usłojeniu,
ze strukturą dodatkowo podkreśloną
w procesie szczotkowania. Subtelne
zaznaczenie krawędzi desek, powstało
w skutek czterostronnego mikrofazowania.
Podłoga pokryta lakierem matowym.

szybkie złącze

faza 4-stronna

Dostępna w miksie długości, dzięki któremu
zyskujemy efekt przypadkowości,
przywodzący na myśl deskę tradycyjną.
barwienie

Zdaniem Architekta

lakier matowy

Gdzie stosować?
Podłoga o zdecydowanym charakterze, świetnie
wkomponuje się w nietuzinkowe wnętrza.
Doskonała do aranżacji nowoczesnych, tradycyjnych,
jak również tych modnie łączących style.

Z czym łączyć?

!
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Najlepiej wygląda ze stonowanymi barwami.
Szarości, beże i biele podkreślają jej oryginalną
barwę, a odcienie brązów korespondują
z wybarwieniami sęków. W designerskim
wnętrzu najlepiej zestawić ją z lekkimi meblami
— zarówno nowoczesnymi, jak i stylizowanymi
na bardziej wiekowe.

Zgodna
z najnowszymi
trendami
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deska 3-lam
3WG000455

Dąb

Affogato

cechy drewna

Molti

Podłoga dębowa w intensywnym kolorze
ciemnego brązu. Wyrażna struktura drewna
dzięki szczotkowaniu. Deski trzylamelowe
pokryte matowym lakierem.

szybkie złącze czołowe

szczotkowanie

barwienie

Zdaniem Architekta

lakier matowy

Gdzie stosować?
Podłoga polecana szczególnie do wnętrz
o zdecydowanym charakterze i dużej
powierzchni. Doskonale wygląda w wysokich
pomieszczeniach, zwłaszcza w zestawieniu
z jasnymi ścianami i sufitem.

Z czym łączyć?

!
78

Ciemna drewniana podłoga wymaga jasnego tła
ścian, które zrównoważy kolorystykę wnętrza.
Jednocześnie drewno nada mu elegancji
i klasy, które pozwolą na swobodę, a nawet
nonszalancję doboru mebli i dodatków.

Podłoga polecana
przez stylistów wnętrz
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Dąb Atacama Doppio — 2W8000320

Dla poszukiwaczy dobrych rozwiązań
Seria dla wymagających użytkowników,
którzy tworzą dom dla swoich bliskich.
Dla osób odpowiedzialnych — nie tylko za rodzinę,
ale i za środowisko w którym żyjemy.
Life to podłogi, które łączą w sobie funkcjonalność
i jakość Barlinka z korzystną ceną. Tworzone do wnętrz,
w których najważniejsze są dobre relacje.
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deska 3-lam
3WG000313

Klon
Yu Shan

cechy drewna

Molti
Piękna, jasna barwa oraz atłasowy połysk
powierzchni powodują, że ta podłoga
bardzo silnie oddziałuje na każde wnętrze.
Poza jasną barwą, drewno klonu charakteryzuje
się wąskimi słojami o lekko brązowym
zabarwieniu oraz trwałością, która przekłada się
na jakość wykonanych z niego podłóg.
Deska powstała w wyniku starannej selekcji
surowca, co zapewnia regularność słojów
oraz niewielką ilość sęków.

szybkie złącze czołowe

lakier o podwyższonej odporności
na ścieranie

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
To jedna z najjaśniejszych podłóg dostępnych
na rynku, dlatego wybornie sprawdza się
w pomieszczeniach ciemnych, z oknami
wychodzącymi na północ. Jeśli pokoje są małe,
świetlista barwa desek optycznie je powiększa.

!

Najodporniejszy

lakier na rynku

7.000

Z czym łączyć?
Szczególnie dobrze będą prezentowały się sprzęty
w zdecydowanych kolorach, np. żółte, granatowe
lub czerwone. Ich odpowiedniki w kolorach bardzo
jasnych mogą zlewać się z podłogą, a wnętrze
będzie odbierane jako mdłe i monotonne. Lepiej
też jednak unikać zdecydowanych kontrastów,
a więc mebli czarnych, mahoniowych, ciężkich
i bogato zdobionych. Klonowa podłoga pasuje
do stylów wymagających oszczędności formy,
np. Zen czy minimalistycznego. W tym ostatnim
deska Klon Yu Shan doskonale wyeksponuje
awangardowe meble i dodatki.

obrotów*

* Podana wartość przedstawia odporność na ściaranie lakieru
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metodą Tabera wg EN 14354 (spadający piasek Taber 12/16)
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deska 1-lam
1W1000148

Jesion
Saimaa

cechy drewna

Piccolo

szybkie złącze

faza 4-stronna

lakier

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Jesionowa podłoga jednolamelowa
doskonale podkreśli styl dostojnych
i harmonijnych wnętrz. Drewno jesionu
dzięki swoim właściwościom użytkowym,
uważane jest za jeden z najlepszych
gatunków europejskich. Bogata paleta
barw, wyrazisty rysunek drewna i średniej
wielkości naturalne sęki, czynią podłogę
Jesion Saimaa niezwykle reprezentacyjną.
Efekt został podkreślony delikatnym
ścięciem krawędzi deski, które wydłuża ją
optycznie, dodając lekkości.

!
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Szybki
i prosty
montaż

Podłogi z deski fazowanej idealnie wyglądają
we wnętrzach klasycznych i rustykalnych,
wyposażonych w proste, najlepiej drewniane,
surowe meble. Sprawdzą się również w bardzo
nowoczesnych, minimalistycznych aranżacjach.

Z czym łączyć?
Deska fazowana będzie doskonałym kontrastem
dla nowoczesnego wnętrza o zdecydowanym
charakterze. Jeden intensywny dominujący
kolor (np. pomarańcz), surowa betonowa
ściana, wyraziste meble, duże grafiki
na ścianach — oto przepis na wnętrze,
w którym nie ma miejsca na nudę.
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deska 1-lam
1W1000147

Jesion
Jeju

cechy drewna

Piccolo
Piękne, ciekawie usłojone drewno jesionu
w naturalnym odcieniu. Podłoga na lata
dzięki odporności surowca oraz zabezpieczeniu
trwałym lakierem. Krawędzie desek
podkreślone fazowaniem.

!

szybkie złącze

faza 4-stronna

Trwałość
na lata

lakier

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Podłoga idealna do mieszkań urządzonych
stylowo i ekonomicznie. Wygląda niezwykle
reprezentacyjnie, a jednocześnie jej łagodny
odcień daje dużą swobodę aranżacyjną
i możliwość częstej zmiany wystroju.

Z czym łączyć?
Ta podłoga nie ogranicza, lecz inspiruje.
Doskonale wygląda we wnętrzach
klasycznych, nowoczesnych, a nawet
bardziej awangardowych. W mieszkaniach
o mniejszym metrażu i słabszym doświetleniu
warto łączyć ją z lekkimi jasnymi meblami.
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deska 3-lam
3WG000278

Jesion
Saimaa

cechy drewna

Molti
Jesion jest synonimem dojrzałości i mądrości.
Dzięki wydobyciu z tego ciężkiego i twardego
drewna niezwykle dekoracyjnego rysunku
słojów, stąpasz po tej podłodze jak po dziele
sztuki. Naturalna wytrzymałość i trwałość
drewna czyni je mocniejszym nawet
od królewskiego dębu.

szybkie złącze czołowe

lakier o podwyższonej odporności
na ścieranie

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?

!

Świetlista deska jesionowa usatysfakcjonuje
zwolenników jasnych, żywych wnętrz. Szczególnie
polecana do prostych, nowoczesnych aranżacji.
Zastosowana na dużej przestrzeni stanie się
elementem dominującym.

Najodporniejszy

lakier na rynku

7.000

obrotów*

Z czym łączyć?
Podłoga jesionowa w połączeniu ze ścianami
w ciepłych odcieniach oliwkowych oraz z ciemnymi
meblami to sposób na wnętrze w stylu klasycznym.
Jeżeli zależy nam na uzyskaniu bardziej
nowoczesnego efektu, połączmy tę podłogę
z szarościami, w ten sposób podkreślając
dekoracyjność przebarwień i ciepłą, słoneczną
kolorystykę jesionu. Możemy również zastosować
dodatki w kolorze śliwki, wiśni lub granatu.

* Podana wartość przedstawia odporność na ściaranie lakieru
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metodą Tabera wg EN 14354 (spadający piasek Taber 12/16)
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deska 1-lam
1W1000095

Dąb

Amazon

cechy drewna

Piccolo
Piękna i elegancka podłoga z drewna
dębowego. Surowiec do jej produkcji
dobierany jest niezwykle starannie,
dzięki czemu poszczególne deski mają
jednolitą barwę oraz subtelny układ słojów.
Delikatne ścięcie krawędzi desek w procesie
fazowania dodaje im lekkości i głębi.

szybkie złącze

faza 4-stronna

lakier

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?

!
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Delikatna, wyselekcjonowana deska Amazon
doskonale sprawdzi się zarówno w małych
mieszkaniach, jak również w pomieszczeniach
bardziej przestrzennych. Będzie idealnym
tłem tak dla nowoczesnego wyposażenia,
jak i mebli antycznych.

Dla tych, którzy lubią
często zmieniać wystrój
mieszkania

Z czym łączyć?
Przepis na radosne, kobiece wnętrze
to zestawienie tej podłogi z odcieniami
moreli, rozmytej pomarańczy czy bladego
różu. Dla równowagi całość dopełniamy bielą.
Aby uzyskać bardziej subtelny efekt,
warto wybrać lekkie, jasne meble.
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deska 1-lam
1W1000092

Dąb

Askania

cechy drewna

Piccolo
Podłogi jednolamelowe są wyjątkowo
reprezentacyjne. Tę dębową deskę wyróżnia
unikalny odcień, uzyskany poprzez niezwykle
staranny dobór i selekcję drewna. Bogata
paleta barw i wyrazisty rysunek drewna
tworzący łagodne wzory ze średniej wielkości
sękami. To wszystko pokryte ochronną
warstwą lakieru UV. Krawędzie deski
delikatnie ścięte w procesie fazowania.

szybkie złącze

faza 4-stronna

lakier

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Dąb łączy w sobie szlachetność naturalnego drewna
i dobre parametry użytkowe. Podłogi z deski
fazowanej idealnie wyglądają we wnętrzach
klasycznych i rustykalnych, wyposażonych
w proste, najlepiej drewniane, surowe meble.
Sprawdzą się również w bardzo nowoczesnych,
minimalistycznych aranżacjach.

!
92

Z czym łączyć?

Trwałość
na lata

Zestawiając podłogę w kolorze dębu z lekkimi
meblami z wikliny, utrzymujemy wnętrze
o naturalnym charakterze. Aby uniknąć nudy
warto skontrastować to połączenie jakimś
bardziej zdecydowanym kolorem. Doskonale
w tej roli sprawdzą się odcienie niebieskiego,
które dodatkowo wprowadzają do pomieszczenia
relaksujący chłód.
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deska 3-lam
3WG000276

Jesion
Jeju

cechy drewna

Molti

Z zewnątrz delikatna i subtelna,
w środku kryje twardość
i moc drewna jesionu. Podłoga
dodatkowo zabezpieczona lakierem
o podwyższonnej odporności
na ścieranie, dzięki któremu jest
pewnym rozwiązaniem na lata.

szybkie złącze czołowe

lakier o podwyższonej odporności
na ścieranie

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Podłoga polecana nawet do pomieszczeń mocno
eksploatowanych, takich jak korytarze czy kuchnia.
Jasny odcień drewna oraz trzylamelowa budowa
sprawiają, że idealnie sprawdzi się również
we wnętrzach o małych metrażach.

Z czym łączyć?

!

Najodporniejszy

lakier na rynku

7.000

Ciekawym połączeniem dla tego odcienia drewna
będą róże, śliwki, fiolety i purpury. Połączone
z delikatnymi kremowymi lub białymi meblami
stworzą romantyczne, kobiece wnętrze.
Eleganckie i stylowe zestawienie stworzy również
z beżami i bielą. Jednak dla urozmaicenia warto
zastosować dodatkowo jakiś wyraźny akcent
kolorystyczny lub dekoracyjny.

obrotów*

* Podana wartość przedstawia odporność na ściaranie lakieru
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metodą Tabera wg EN 14354 (spadający piasek Taber 12/16)

95

deska 1-lam
1W1000327

Dąb

Askania

cechy drewna

Piccolo
Piękna, klasyczna podłoga dębowa.
Niezwykle trwała i funkcjonalna,
a przy tym ponadczasowa. Deski
lakierowane o podkreślonych
cechach drewna.
Dostępna w miksie długości,
dzięki któremu zyskujemy efekt
przypadkowości, przywodzący
na myśl deskę tradycyjną.

szybkie złącze

lakier

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Klasyczna deska dębowa będzie niezastąpionym
uzupełnieniem każdego eleganckiego wnętrza
— zarówno klasycznego, jak i umiarkowanie
nowoczesnego. Podłoga polecana również
do pomieszczeń o mniejszych metrażach.

!
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Z czym łączyć?

Dobra podłoga
w dobrej cenie

Sprawdzone, klasyczne zestawienie kolorystyczne
to podłoga dębowa, ściany w kolorach oliwkowych,
brązowo-rudych lub pomarańczowych i orzechowe
meble. Dąb doskonale prezentuje się również
z pastelowymi odcieniami beży, kremów i szarości.
Jako akcent warto wówczas zastosować meble
w kolorze ciemnej czekolady lub czerni.
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deska 1-lam
1W1000093

Dąb

Conchi

cechy drewna

Piccolo

szybkie złącze

faza 4-stronna

lakier

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Dąb Conchi to drewno w pełnej krasie.
Posiada sęki różnej wielkości, a z rysunku
słojów można odczytać roczne przyrosty
drzewa. Szeroka gama naturalnych barw
i jakość drewna są uzyskiwane w procesie
starannej selekcji surowca. Ta podłoga
to solidne i pewne rozwiązanie aranżacyjne,
które dodatkowo gwarantuje fabryczne
pokrycie lakierem UV.

!
98

Dąb, dzięki swojej trwałości i naturalnemu
pięknu, jest idealnym budulcem podłóg.
Fazowanie krawędzi desek nadaje podłodze
bardziej tradycyjnego stylu, dzięki czemu
świetnie sprawdzi się ona we wnętrzach
klasycznych i rustykalnych.

Z czym łączyć?

Szybki
i prosty
montaż

Zestawiając podłogę w naturalnym kolorze
dębu z ciemnymi meblami i ścianami w ciepłych
odcieniach oliwkowych, otrzymamy wnętrze
o charakterze klasycznym. Z kolei podłoga ta,
w połączeniu ze ścianami w szarościach,
grafitach czy delikatnych odcieniach fioletu
i granatu, to przepis na wnętrze nowoczesne,
polecane osobom ceniącym śmielsze
rozwiązania. Ściany piaskowo-kremowe będą
połączeniem najbardziej bezpiecznym,
jednak dla ożywienia przestrzeni,
warto zastosować ciemne meble.
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deska 2-lam
1-lam
2W8000320

Dąb

Atacama

cechy drewna

Doppio
Podłoga dębowa w ciekawej wersji
dwulamelowej. Dodatkowym atutem jest
klasyczna, naturalna kolorystyka
oraz wyraźnie widoczne, bogate usłojenie
drewna. Optymalna grubość warstwy
licowej deski gwarantuje jej trwałość
i użyteczność. Dodatkowe zabezpieczenie
stanowi pokrycie lakierem matowym.

szybkie złącze

lakier matowy

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?

!
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Dębowa dwumelowa deska w ciepłym i jasnym
odcieniu to idealne rozwiązanie do niewielkich
pomieszczeń. Rozświetli je, powiększy optycznie
oraz doda im elegancji i stylu na lata.

Podłoga dębowa
na lata

Z czym łączyć?
Urok tradycyjnej drewnianej podłogi polega
na tym, że nigdy nie wychodzi z mody
oraz doskonale odnajduje się w większości
stylów aranżacyjnych. Dzięki temu kolory
ścian, mebli i dodatków można dobierać
z naprawdę dużą swobodą.
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deska 3-lam
3WG000230

Dąb

Askania

cechy drewna

Molti
Dąb Askania to bogata paleta barw i wyrazisty
rysunek drewna tworzący łagodne wzory
z średniej wielkości sękami. Wyróżnia go
subtelny urok naturalnego drewna nadający
podłodze inspirujący charakter.

szybkie złącze czołowe

lakier o podwyższonej odporności
na ścieranie

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?

!

Drewno dębu jest trwałe i odporne,
a przy tym dekoracyjne w swym naturalnym
charakterze. Szlachetność surowca powoduje,
że ta podłoga ma szerokie zastosowanie,
a profesjonalny lakier sprawia, że nadaje się
do pomieszczeń mocno eksploatowanych.

Najodporniejszy

7.000

lakier na rynku

obrotów*

Z czym łączyć?
Zestawiając podłogę w naturalnym kolorze
dębu z ciemnymi meblami otrzymamy
wnętrze o ponadczasowej elegancji.
Doskonałym urozmaiceniem, przełamującym
klasyczny styl będzie silny, awangardowy
akcent w postaci ściany z cegieł.

* Podana wartość przedstawia odporność na ściaranie lakieru
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metodą Tabera wg EN 14354 (spadający piasek Taber 12/16)
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deska 3-lam
3WG000228

Dąb

Amazon

cechy drewna

Molti

szybkie złącze czołowe

lakier o podwyższonej odporności
na ścieranie

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Pokryta lakierem deska dębowa stwarza
niepowtarzalny, ciepły i pogodny klimat
we wnętrzach. Podłoga ta powstaje w drodze
starannego doboru surowca, co zapewnia
regularność linii kreślonych przez słoje
niemal całkowicie wolne od sęków.

Dąb łączy w sobie szlachetność naturalnego drewna
i dobre parametry użytkowe. Ta podłoga to klasyka
gatunku w najlepszej postaci, dzięki czemu stanowi
doskonałe tło do wszelkich typów ara1nżacji
— zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych.
Idealne łączy się z drewnianymi lub okleinowanymi,
bejcowanymi meblami.

Z czym łączyć?

!

Najodporniejszy

Piękno tej podłogi będzie szczególnie widoczne
na dużych, otwartych przestrzeniach. Dla podkreślenia
efektu wnętrze zaaranżujmy w neutralnych kolorach
— przede wszystkim w bieli. Ciekawym rozwiązaniem
będą również pojedyncze, transparentne elementy,
takie jak meble czy lampy.

lakier na rynku

7.000

obrotów*

* Podana wartość przedstawia odporność na ściaranie lakieru
104

metodą Tabera wg EN 14354 (spadający piasek Taber 12/16)
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deska 3-lam
3WG000238

Dąb

Tafelberg

cechy drewna

Molti
Klasyczna dębowa deska, pokryta lakierem
matowym. Podłoga w wersji trzylamelowej
polecana jest zwłaszcza do niewielkich
pomieszczeń.

szybkie złącze czołowe

lakier matowy

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Tradycyjna podłoga dębowa jest uniwersalnym
i niezwykle praktycznym rozwiązaniem
do większości wnętrz. Trwała i odporna
na uszkodzenia doskonale sprawdzi się zarówno
na dużych, jak i mniejszych metrażach.

Z czym łączyć?

!
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Elegancki, klasyczny wygląd tej podłogi sprawia,
że idealnie pasuje ona do wnętrz klasycznych
jak i nowoczesnych. Harmonijnie łączy się
z większością kolorów i faktur, dlatego jest
to idealny wybór dla tych, którzy lubią zmieniać
wystrój swojego mieszkania.

Podłoga dębowa
na lata
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deska 3-lam
3WG000239

Dąb

Azure Window

cechy drewna

Molti

Piękna i funkcjonalna podłoga dębowa.
Deska o zaznaczonych naturalnych cechach
drewna, pokryta lakierem matowym.
Podłoga oferowana z nowoczesnym złączem
czołowym, które ułatwia i przyspiesza
proces montażu.

szybkie złącze czołowe

lakier matowy

Zdaniem Architekta

!

Gdzie stosować?
Podłoga łatwa
w pielęgnacji

Podłoga w wersji trzylamelowej o jasnym,
naturalnym zabarwieniu to doskonały wybór
dla posiadaczy mieszkań o mniejszym metrażu,
którzy dodatkowo lubią co pewien czas zmieniać
wystrój wnętrza. Klasyczna deska dębowa
doskonale wygląda w praktycznie każdej aranżacji.

Z czym łączyć?
Na mniejszych metrażach najlepiej łączyć ją
z jasnymi odcieniami (bielą, kremami, beżem).
Jeżeli wnętrze jest słoneczne można zastosować
ciemniejsze kolory. Uniwersalny charakter
tej podłogi daje naprawdę duże pole do popisu.
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109

3WG000295

Buk

Feldberg

Molti

!

Najodporniejszy

deska 3-lam

lakier na rynku

7.000

cechy drewna

obrotów*

Podłoga wyróżniająca się naturalnie jasnym
kolorem oraz najwyższą selekcją drewna.
Cechują ją nie tylko bardzo dobre walory
estetyczne, ale także znakomite parametry
użytkowe. Drewno bukowe jest twarde
i trwałe, dzięki czemu ta podłoga będzie
zdobić salon czy biuro przez wiele lat.

szybkie złącze czołowe

lakier o podwyższonej odporności
na ścieranie

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Ładna, stonowana kolorystyka podłogi bukowej
oraz jej jasny odcień sprawiają, że idealnie
nadaje się do mieszkań o mniejszych metrażach.
Dzięki pokryciu lakierem o podwyższonej
odporności na ścieranie doskonale sprawdzi się
w pomieszczeniach mocno eksploatowanych,
takich jak pokoje dziecięce.

Z czym łączyć?
Doskonale łączy się z większością kolorów
i faktur. Sprawdzi się zarówno w pastelowym
pokoiku małej księżniczki, jak i pełnym bardziej
intensywnych barw pokoju pirata czy strażaka.
A gdy z biegiem lat przyjdzie pora na zmianę
wystroju, uniwersalny buk doskonale wkomponuje
się w nową aranżację.

* Podana wartość przedstawia odporność na ściaranie lakieru
110

metodą Tabera wg EN 14354 (spadający piasek Taber 12/16)
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deska 3-lam
3WG000300

Buk

Vesuvius

cechy drewna

Molti
Podłoga intryguje swoim niepowtarzalnym
odcieniem. Zawdzięcza go specjalnemu
procesowi parzenia, podczas którego
drewno poddaje się oddziaływaniu
naturalnej pary wodnej. Dzięki temu staje
się mniej wrażliwe na zmiany wilgotności
w pomieszczeniach. Drewno bukowe jest
twarde i trwałe. Jego termiczna obróbka
sprawia, że podłoga Buk Vesuvius uzyskuje
delikatnie różowe zabarwienie i wyraźny
rysunek słojów.

szybkie złącze czołowe

parzenie

lakier o podwyższonej odporności
na ścieranie

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Dzięki dużej odporności na ścieranie i jasnej
estetyce, podłoga ta doskonale sprawdza się
w pokojach dziennych i sypialniach, zarówno
tych dobrze nasłonecznionych, jak i z bardziej
północną ekspozycją.

Z czym łączyć?

!

Najodporniejszy

lakier na rynku

7.000

Neutralna estetyka podłogi pozwala na pełną
swobodę w wyborze barw i faktur mebli, zasłon
czy innych dodatków. Będzie na niej dobrze
wyglądała zarówno komódka po prababci,
nowoczesny regał, jak i proste skandynawskie
meble. Mamy również swobodę w doborze koloru
ścian, ponieważ każda barwa będzie wyglądała
dobrze, zarówno ta „ciepła” (beż, brąz, brzoskwinia,
czerwień czy odcień terakoty), jak i „zimna”
(niebieski, zielony, fiolet, szary, mokra kreda).

obrotów*

* Podana wartość przedstawia odporność na ściaranie lakieru
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metodą Tabera wg EN 14354 (spadający piasek Taber 12/16)
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deska 3-lam
3WG000317

Orzech

Olimpo

cechy drewna

Molti

szybkie złącze czołowe

lakier o podwyższonej odporności
na ścieranie

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Orzech ma najistotniejsze cechy jakich
można wymagać od naturalnej podłogi:
twardość, wysoką jakość wykonania
i szlachetną barwę. Szczególnie istotna jest
właściwość naturalnej odporności drewna
na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowym
atutem jest nietuzinkowa wzorzystość
i barwa, która podkreśli indywidualny
charakter aranżacji każdego pomieszczenia.

Szlachetne tonacje brązu predysponują tę podłogę
do układania w najbardziej reprezentacyjnych
częściach domu, takich jak gabinety czy biblioteki.
Naturalnym wyborem będą style klasycznego
lub rustykalnego urządzania wnętrz. Dekoracyjne
usłojenie orzechowego drewna, zawierające barwy
od głębokiego brązu do beżu, w pełni zaprezentuje się
we wnętrzach jasnych, o słonecznej ekspozycji.

Z czym łączyć?

!

Najodporniejszy

Orzech doskonale prezentuje się w klasycznym zestawieniu
z oliwkowymi ścianami. Aby nadać wnętrzu ciepły,nieco
orientalny charakter, podłogę tę warto połączyć z barwami
śliwkowymi i pomarańczowo-beżowymi (np. w odcieniu
cynamonu lub terrakoty). Innym ciekawym zestawieniem
jest połączenie orzecha, z beżowokremowo-piaskowymi
ścianami oraz śliwkowymi akcentami.

lakier na rynku

7.000

obrotów*

* Podana wartość przedstawia odporność na ściaranie lakieru
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metodą Tabera wg EN 14354 (spadający piasek Taber 12/16)
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deska 3-lam
3WG000306

Czereśnia

Wadi Rum

cechy drewna

Molti

szybkie złącze czołowe

lakier o podwyższonej odporności
na ścieranie

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Czereśnia Wadi Rum ma bardzo ładny,
wyrazisty rysunek słojów i ciekawą,
koniakową barwę. Dzięki temu dodaje
pomieszczeniom niezwykłej elegancji,
ale i łagodnego ciepła. Drewno cherry
charakteryzuje się dobrymi właściwościami
jako materiał podłogowy. Wyróżnia je
klarowny rysunek słojów w połączeniu
z czerwono-brązową barwą nasyconą
głębią koniaku.

Czereśnia Wadi Rum może być z powodzeniem
stosowana w sypialniach czy pokojach
dziennych. Koniakowa barwa umożliwia
niebanalne rozwiązania w aranżacji wnętrz.

Z czym łączyć?

!

Najodporniejszy

lakier na rynku

7.000

Żółto-pomarańczowy melanż kolorów stanowi
znakomite tło dla mebli rustykalnych. Świetnie
wygląda w aranżacjach w stylu wiejskim, zestawiona
m.in. z charakterystycznymi dla tego stylu meblami,
naturalnymi tkaninami i ożywczymi dodatkami
w kolorze zielonym i błękitnym. Równie dobrze
sprawdzi się także w kobiecych inspiracjach
w stylu glamour.

obrotów*

* Podana wartość przedstawia odporność na ściaranie lakieru
116

metodą Tabera wg EN 14354 (spadający piasek Taber 12/16)
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deska 3-lam
3WG000308

Sapella

Uluru

cechy drewna

Molti
Niezwykły urok zawdzięcza ciekawej,
subtelnie zmieniającej się pod wpływem
słońca lekko różowej barwie, a także pięknemu
i delikatnemu wzorowi włókien. Regularnie
przebiegające, wąskie pasma czynią deskę
Sapella Uluru wyszukaną i charakterystyczną
ozodobą mieszkania. Jej wyjątkowym atutem
jest trwałość i wytrzymałość na ścieranie.

szybkie złącze czołowe

lakier o podwyższonej odporności
na ścieranie

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?
Koniakowa sapella jest wciąż świeżym odkryciem
w aranżacji wnętrz, choć europejskie rynki
podbija od ponad stu lat. Długo pozostawała
jednak drewnem niezwykle ekskluzywnym,
zdobiąc wyłącznie najbardziej szykowne gabinety
i salony. Ze względu na wyjątkową trwałość
podłoga rekomendowana przede wszystkim
do pomieszczeń intensywnie użytkowanych.

Z czym łączyć?
Deskę Sapella najlepiej zestawiać z kolorami
beżowo-piaskowymi dodatkowo akcentując
jedynie elementami w ciemnym, szaro-śliwkowym
lub czekoladowym kolorze.

!

Najodporniejszy

lakier na rynku

7.000

obrotów*

* Podana wartość przedstawia odporność na ściaranie lakieru
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metodą Tabera wg EN 14354 (spadający piasek Taber 12/16)
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deska 3-lam
3WG000302

Jatoba
Tititaca

cechy drewna

Molti
Drewno jatoba jest trwałe, a swój piękny
kolor zawdzięcza przenikaniu barw:
łososiowej, czerwonej i pomarańczowej,
które podkreśla naturalna wzorzystość.
Z czasem, pod wpływem słońca, podłoga
może przyjąć głębszy, czerwono-brązowy
odcień. Jatoba nazywana jest „diamentową
czereśnią” i jak diament wyróżnia się
wysoką twardością. Naturalną odporność
na ścieranie i wgniecenia wykonanej z niej
podłogi, gwarantuje duża gęstość drewna.

szybkie złącze czołowe

lakier o podwyższonej odporności
na ścieranie

Zdaniem Architekta

!

Gdzie stosować?
Taką podłogę warto eksponować na dużej przestrzeni.
Jest to doskonała propozycja do salonów, pokojów
dziennych, jak i innych miejsc reprezentacyjnych
domu. Podłoga łączy w sobie to, co w tych
pomieszczeniach najważniejsze: nietuzinkowe
walory dekoracyjne oraz naturalną wytrzymałość
na uszkodzenia i stabilność wymiarów.

Najodporniejszy

lakier na rynku

7.000

obrotów*

Z czym łączyć?
Takie ciepło-miodowe odcienie drewna najlepiej
łączyć z kolorami beżowo-piaskowymi. Monotonii
zapobiegną akcenty (np. fragment ścian) w ciemnym
kolorze szaro-śliwkowym lub czekoladowym.

* Podana wartość przedstawia odporność na ściaranie lakieru
120

metodą Tabera wg EN 14354 (spadający piasek Taber 12/16)

121

deska 3-lam
3WG000310

Merbau

Komodo

cechy drewna

Molti

Głównym atutem merbau jest intensywny
kolor — od odcieni żółci, poprzez pomarańcz
do brązu. Barwy te zmieniają się z wiekiem
oraz pod wpływem słońca, co nadaje drewnu
szlachetności. Podłoga charakteryzuje się
wyjątkową odpornością na zmiany wilgoci
i temperatury. Drewno wyróżnia się
pod względem twardości, wytrzymałości
oraz stabilności wymiarów.

szybkie złącze czołowe

lakier o podwyższonej odporności
na ścieranie

Zdaniem Architekta

Gdzie stosować?

!

Najodporniejszy

lakier na rynku

7.000

obrotów*

Ze względu na wyjątkową trwałość podłoga
rekomendowana przede wszystkim do pomieszczeń
intensywnie użytkowanych: przedpokojów, aneksów
kuchennych i kuchni. To również doskonała
propozycja do dużych, oryginalnie urządzonych
salonów, a także do gabinetów i bibliotek.

Z czym łączyć?
Ta ciepła podłoga doskonale sprawdza się
w zestawieniu z kolorami beżowo-piaskowymi,
ciemnymi szaro-śliwkowymi oraz wszelkimi
odcieniami szarości aż po grafit. Równie
dobrym rozwiązaniem jest zestawienie
z pomarańczami, morelami i terakotami.
Szczególnie korzystnie prezentuje się
z meblami z litego drewna lub ze skóry.

* Podana wartość przedstawia odporność na ściaranie lakieru
122

metodą Tabera wg EN 14354 (spadający piasek Taber 12/16)

123

Wykończenie
Podłogi

Podstawowe
Różnice

!

Najodporniejszy

!

lakier na rynku

7.000

obrotów*

Lakier półmatowy

Lakier professional

Fazowanie

Podkreśla naturalny charakter podłogi
drewnianej i głębię jej wzornictwa
(połysk około 20° w skali Gardnera).

Lakier o podwyższonej odporności
na ścieranie doskonale sprawdza się
w trudnych warunkach użytkowych.
Posiada certyfikat trudnopalności klasy Cfl.
Połysk około 20° w skali Gardnera.

Fazowanie polega na niewielkim
ścięciu krawędzi desek,
przez co podkreśla się
podział powierzchni podłogi
na poszczególne deski.

Wyniki testu potwierdzają, że jest to lakier
najbardziej odporny na plamy spożywcze
m.in. z kawy, czerwonego wina.

Lakier matowy

Olej naturalny OXY

Szczotkowanie

Pogłębia wrażenie przytulności i ciepła
(połysk około 5° w skali Gardnera).

Olej naturalny tworzy powierzchnię
antystatyczną i ciepłą w dotyku. Podłoga
jest łatwa do naprawy punktowej
oraz bieżącej pielęgnacji i konserwacji.
Podłogi pokryte olejem naturalnym
są niezwykle trwałe i nie sprawiają
trudności w utrzymaniu, zalecamy
jednak ich okresowe doolejowanie.

„Postarzana” szczotkowaniem
podłoga wgląda tak, jakby była
użytkowana od pokoleń i zachowała
najlepsze cechy drewna. Efekt
szczotkowania podkreśla naturalne
piękno usłojenia i uwydatnia
strukturę drewna.

Lakier wysoki połysk

Olej UV

Parzenie

Doskonałe rozwiązanie dla eleganckich,
reprezentacyjnych wnętrz
(połysk około 95° w skali Gardnera).

Wielowarstwowe pokrycie olejem,
utwardzanym promieniami UV.
Olej wnika w strukturę drewna
zabezpieczając je przed ścieraniem
oraz uszkodzeniami mechanicznymi,
jednocześnie eksponując piękno
i naturalność tego materiału.

Proces jest bardzo korzystny
dla walorów użytkowych podłogi,
która staje się odporniejsza
na zmiany wilgotności powietrza
i temperatury. Ponadto zapewnia
on zmianę koloru drewna,
które zyskuje dekoracyjny odcień.

Podłogi lakierowane
Lakier zabezpiecza podłogę tworząc na niej ochronny film.
Deska Barlinecka jest pokryta aż 7 warstwami systemu
lakierniczego utwardzanego promieniami UV, co stanowi
bardzo dobre zabezpieczenie przed ścieraniem, zarysowaniami
i innymi uszkodzeniami. Do pomieszczeń intensywnie
użytkowanych polecamy produkty ze łączem 5Gs i lakierem
Professional o podwyższonej odporności na ścieranie.

Podłogi olejowane
Olej wnika w strukturę drewna, jednocześnie eksponując
piękno i naturalność drewna. Olejowana podłoga „oddycha”,
regulując mikroklimat wnętrza.

Barwienie
Deski barwione powstają w wyniku
pokrycia powierzchni desek lakierami
lub olejami kolorowymi, a także bejcą
uszlachetnioną i zabezpieczoną lakierem.
* Podana wartość przedstawia odporność na ściaranie lakieru
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metodą Tabera wg EN 14354 (spadający piasek Taber 12/16)
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Klasyfikacja
Deski Barlineckiej

Klasyfikacja

dla Dębu

Klasyfikacja

dla Jesionu

Natężenie cech: duże
Natężenie cech: bardzo duże

Natężenie cech: duże

Dowolna kolorystyka, małe, średnie i duże sęki
zdrowe, małe i średnie sęki wypełnione, biel, błyszcz.

Dowolna kolorystyka, małe, średnie i duże sęki zdrowe,
małe i średnie sęki wypełnione, biel krawędziowa, błyszcz.

Natężenie cech: średnie

Natężenie cech: małe

Zróżnicowana kolorystyka, sęki szpilkowe, małe
i średnie sęki zdrowe, małe sęki wypełnione,
biel krawędziowa, błyszcz.

Zbliżona kolorystyka, sęki szpilkowe, błyszcz.

Wpływ światła dziennego na kolor podłogi na przykładzie dębu i jesionu

Zróżnicowana kolorystyka, sęki
szpilkowe, małe, średnie i duże
sęki zdrowe, małe i średnie sęki
wypełnione, zróżnicowana twardziel
zabarwiona, twardziel niezabarwiona,
naturalne przebarwienia.

Podłoga jednolamelowa Grande 180 mm
Podłoga jednolamelowa Piccolo 130 mm
Bez podziału lica na widoczne rzędy lamelek
(przypominająca wyglądem deski lite).

Natężenie cech: średnie

Podłoga dwulamelowa Doppio 180 mm

Zróżnicowana kolorystyka, sęki szpilkowe, małe i średnie sęki zdrowe, małe
sęki wypełnione, stonowana twardziel
zabarwiona, twardziel niezabarwiona.

Dwa rzędy lamelek na szerokości deski.

Natężenie cech: małe
Zbliżona kolorystyka, sęki szpilkowe,
twardziel niezabarwiona, śladowe
ilości twardzieli zabarwionej.
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Trzymaj się Dobrych zasad
podłogi jednolamelowe do dużych
przestrzeni, dwulamelowe do średnich,
a trzylamelowe stosuj w małych
pomieszczeniach

Podłoga trzylamelowa Molti 207 mm
Trzy rzędy lamelek na szerokości deski
(przypominająca wyglądem tradycyjny parkiet).
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Podstawowe
Różnice

Sposoby

Mata korkowa

Montażu

produkt naturalny
i ekologiczny
dobra izolacja termiczna
i akustyczna
trwały i elastyczny
nie nasiąka wodą
łatwy i szybki w montażu.
POD002001

Zestaw montażowy

Tektura falista

Zestaw montażowy to narzędzia
niezbędne do ułożenia
drewnianej deski warstwowej.
W skład zestawu wchodzi:
metalowa łapa
drewniany dobijak.

produkt naturalny i ekologiczny
dobra izolacja termiczna
i akustyczna
doskonała przewodność cieplna
— produkt zalecany
na ogrzewanie podłogowe
łatwy i szybki w montażu.

ZEM001001

15 m2: POD003002
40 m2: POD003001

Zestaw montażowy 5Gs

Płyta podpodłogowa

Narzędzia niezbędne do ułożenia
drewnianej deski warstwowej
ze złączem 5Gs. W skład
zestawu wchodzi:
narzędzie do montażu i demontażu
drewniany dobijak
kliny
wkładki czołowe zamka.
ZEM002001

Klips dla deski na ścianę

dobra cena
doskonała przewodność
cieplna — produkt zalecany
na ogrzewanie podłogowe
produkt łatwy i szybki w montażu.
płyta
płyta
płyta
płyta

Ochronna folia podkładowa

niepowtarzalny efekt dekoracyjny
możliwość instalacji na całej
ścianie lub jej fragmencie
doskonałe przytwierdzenie
— idealne dopasowanie klipsa
do zamka podłogi
możliwość samodzielnego montażu.
KLI002002

skutecznie chroni przed wilgocią
membrana chroniąca drewno
przed korozją biologiczną
chroni materiały podpodłogowe
przed utratą właściwości
wytrzymała na rozciąganie
i rozdzieranie.
folia 10 m2: POD005004
folia 25 m2: POD005003
folia 100 m2: POD005002

Podkłady

Do Systemu Pływajacego
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zielona 5,5 mm: POD001005
szara 4,0 mm: POD001003
szara 5,5 mm: POD001001
szara 7,0 mm: POD001002

Klej Barlinek 1K STP
Jednoskładnikowy klej
poliuretanowo-silanowy
najnowszej generacji,
przeznaczony do klejenia
wszelkiego typu podłóg
drewnianych do podłoża.

!

8 kg: KLJ001002
16 kg: KLJ001001

Grunt Barlinek 1K STP
Jednoskładnikowy grunt poliuretanowy przeznaczony
do przygotowywania podkładów
cementowych, anhydrytowych
i betonowych przed klejeniem
Deski Barlineckiej przy pomocy
kleju Barlinek 1K STP.
0,9 kg: KLJ001004
6 kg: KLJ001003

Klej Barlinek WRF

Zalety systemu pływającego:
możliwość samodzielnego montażu, czyli prosta, tania
i szybka instalacja
możliwość układania na starych deskach podłogowych
i nieodnowionych posadzkach
podłoga gotowa do użytku natychmiast po instalacji
możliwość prostej wymiany uszkodzonych desek
możliwość ponownego ułożenia w innym pomieszczeniu.

Jednoskładnikowy
klej żywiczny do podłóg
drewnianych o dużej
sile klejenia. Wolny
od wody.
14 kg: KLJ002001

Grunt Barlinek PRIMER D
Jednoskładnikowy
grunt dyspersyjny
do przygotowania
podkładów przed
zastosowaniem kleju
żywicznego Barlinek WRF.
1 kg: KLJ002003
3 kg: KLJ002002

Zalety systemu klejowego:
bardzo dobra izolacja akustyczna
brak odgłosu stukania czy skrzypienia
możliwość układania na dużych powierzchniach bez konieczności stosowania dylatacji na środku pomieszczenia
na ogrzewaniu podłogowym zdecydowanie lepsze parametry
oddawania ciepła do otoczenia.

Niezbędne Materiały

Do Systemu Klejowego
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Pielęgnacja
i ochrona podłogi

Protektor Koncentrat
Środek czyszczący, który dodajemy
do wody podczas codziennego
sprzątania podłogi drewnianej
lakierowanej. Pozostawia
na powierzchni odporny,
antystatyczny, antypoślizgowy film
ochronny, który rozpuszcza się
i zmywa przy kolejnym użyciu.
PRT001002

Ochrona podłogi drewnianej
Mata ochronna chroni podłogę
przed wgnieceniami
oraz zarysowaniami.
mata
mata
mata
mata

przyciemniana: OCH001002
niebiesko-różowa: OCH001003
zielono-niebieska: OCH001004
przezroczysta: OCH001001

Protektor Blask
Środek pielęgnacyjny do okresowej
konserwacji podłogi drewnianej
lakierowanej. Tworzy bardzo
odporną powłokę, która odnawia
się przy kolejnych użyciach. Stara,
porysowana powierzchnia odzyskuje
swój blask bez konieczności
lakierowania.

Intensywny zmywacz
Służy do gruntownego
czyszczenia podłóg pokrytych
olejem UV, szczególnie
przed odświeżaniem podłogi
Olejem Pielęgnacyjnym.
Usuwa brud, tłuszcze i stare
warstwy mydła podłogowego.

!

Zadbaj o swoją
drewnianą podłogę

PRT003004

Wash Care
Służy do bieżącego mycia
podłóg drewnianych wykończonych olejem naturalnym.
Odświeża powierzchnię
i chroni przed ponownym
zabrudzeniem. Ma właściwości
antypoślizgowe.
PRT004003

Codzienna pielęgnacja
Oferujemy kompleksową gamę profesjonalnych środków
do pielęgnacji desek lakierowanych i olejowanych.
To najpewniejsza ochrona naszych podłóg!

PRT001001

Mop

Protektor Komplet
Profesjonalny zestaw do sprzątania
wykonany z najwyższej jakości
aluminium. W zestawie 2 pady
mocowane na rzepy. Produkt
trwały, łatwy w montażu
i demontażu.
MOP001001

Silny preparat do odtłuszczania i dokładnego
czyszczenia powierzchni podłóg drewnianych
lakierowanych. Jest to zasadowy detergent,
skutecznie usuwający brud, trudne do usunięcia plamy i stare powłoki past. Idealny
do stosowania przed szlifowaniem i ponownym lakierowaniem podłogi, a także przed
odświeżaniem środkiem Protektor Blask.

Służy do okresowego
odświeżania i pielęgnacji podłóg
drewnianych wykończonych
olejami naturalnymi. Regularna
konserwacja środkiem Wax Care
chroni powierzchnię, regeneruje
ją i odświeża. Produkt wykazuje
właściwości hydrofobowe.

PRT001003

PRT004002

Olej pielęgnacyjny i naprawczy
Środek pielęgnacyjny do wszystkich podłóg
drewnianych pokrytych olejem UV. Stosowany
jako preparat odświeżający i pielęgnujący.
Dostępne rodzaje: naturalny: PRT003002,
biały: PRT003003.
Olej naprawczy przeznaczony jest głównie
do miejscowych napraw podłóg drewnianych
pokrytych olejem UV. Dostępne rodzaje:
naturalny: PRT003005, biały: PRT003006,
cherry: PRT003007.

Mydło podłogowe
Produkt o dużym stężeniu przeznaczony
do bieżącej pielęgnacji powierzchni
drewnianych pokrytych olejem UV.
PRT003001
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Wax Care

Magic Cleaner
Koncentrat do mocno
zabrudzonych i zatłuszczonych
podłóg drewnianych pokrytych
olejem naturalnym oraz podłóg
przed renowacją. Usuwa nikotynę,
tłuszcz i brud. Produkt nie zawiera
środków wybielających.
Ulega biodegradacji.

Szpachle naprawcze
Przeznaczone do naprawy punktowej rys,
szczelin, pęknięć i innych uszkodzeń powstałych na powierzchniach drewnianych.
W zestawie ze szpachlą szpatułka oraz
pad do polerowania powierzchni. Dostępne
w 8 kolorach: dąb: NPR002001, orzech:
NPR002005, dąb parzony: NPR002002,
jesion/klon: NPR002003, grafit: NPR002007,
wenge: NPR002006, merbau: NPR002004,
szary jasny: NPR002008.

Lakiery naprawcze
Jednoskładnikowe Lakiery Naprawcze,
szybkoschnące, na bazie wody do wykonywania wykończeń napraw punktowych
na podłogach drewnianych.
Dostępne w trzech połyskach:
mat: NPR001002,
półmat: NPR001001,
wysoki połysk: NPR001003.

PRT004004

Olej pielęgnacyjny
Olej Pielęgnacyjny przeznaczony
do podłóg drewnianych pokrytych
olejem naturalnym. Regeneruje
i odświeża powierzchnie.
Ma właściwości antypoślizgowe.
PRT004005
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Listwy

P5001011A

P50 Dąb lakier

Rozetki

przypodłogowe
Listwa dylatacyjna

P1001011A

P10 Dąb lakier

P3001011A

P30 Dąb lakier

Listwa progowa

Klips montażowy
Dąb olej biały

P20: P2001041A

Dąb lakier wysoki połysk
P7101011A

P71 Dąb lakier

P6001011A

P60 Dąb lakier

P20: P2001081A

Klon lakier

Bambus wertykalny ciemny

P20: P2017011A

Listwa schodowa niska

Dąb espresso

P20: P2001022A,
P30: P3001022A, P50: P5001022A

P20 Dąb lakier

P6101011A

P61 Dąb lakier

Dąb ciemny

Listwa schodowa wysoka

Tali

P10: P1008012A, P20: P2008012A,
P50: P5008012A

Brzoza

Dąb Beryl

Jesion olej biały

Dąb Terra

Jesion lakier wysoki połysk

P20: P2001112A

Jesion lakier
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Dąb lakier biały matowy

P20: P2001031A, P30: P3001031A,
P50: P5001031A, P61: P6101031A

P10: P1011011A

P10: P1002011A, P20: P2002011A,
P30: P3002011A, P50: P5002011A,
P60: P6002011A, P61: P6102011A

Przypodłogowe

Akacja

P20: P2020012A

P20: P2001072A

P20: P2001212A

Listwy

Dąb Onyx

P20: P2001162A

Merbau lakier

P10: P1004012A, P20: P2004012A,
P30: P3004012A, P50: P5004012A

Iroko lakier

P20: P2012012A

listwa zakończeniowa
P10: P1014011A,
P20: P2014011A

P2001011A

Dąb Pearl

P50: P5001152A,
P61: P6101152A

P20: P2002041A

P20: P2002081A

Buk lakier

P10: P1006011A,
P20: P2006011A

Sapella lakier

P10: P1003011A, P20: P2003011A,
P30: P3003011A

Orzech lakier

P10: P1007011A, P20: P2007011A,
P30: P3007011A, P50: P5007011A

Jatoba lakier

P10: P1005012A, P20: P2005012A,
P30: P3005012A, P61: P6105011A

Wenge lakier

P20: P2009012A, P30: P3009012A

Jesion Kawa

P20: P2002062A

Badi

P20: P2016012A

Biała folia

P20: P2018101A, P50: P5018101A,
P61: P6118101A

Listwy

Specjalne
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1WG000444

1WG000262

Dąb Delicious / Sunny Grande Fazowany

Dąb Raisins Grande Fazowany

Dąb Grand Canion Grande Fazowany

Dąb Caramel Grande Fazowany

Jesion Coffee Grande

1WG000256

1WG000254

Jesion Saimaa Grande

Dąb Azure Window Grande Fazowany

1WG000290

1WG000261

Dąb Almond Grande

1WG000366

1WG000289

Jesion Milkshake Grande

Dąb Conchi Grande

1WG000259 / 1WG000445

Dąb Creme Brulee Grande Fazowany

1WG000258

1WG000257

1WG000381

1WG000434
1WG000292

Dąb White Truffle Grande

Dąb Amazon Grande
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Dąb Askania Grande

Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu
mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu
może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

135

3WG000283

3WG000341

Jesion Vanilla Molti

1WG000441

Jesion Milkshake Molti

3W1000025 3WG000235

3WG000241 / 3WG000340

Dąb Ivory Grande Fazowany

Dąb Bianco Molti

1WG000442

3W1000022 3WG000232 / 3WG000339

Dąb Aurora / White Pepper

3WG000283

Dąb Calvados Grande Fazowany

Dąb Brillance Molti

Dąb Porto Grande Fazowany
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Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu
mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu
może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Dąb Delicious / Sunny Molti

1W1000104

1WG000443

3WG000240

Jesion Glow Molti

Dąb Coriander Piccolo Fazowany
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1W1000147
1W1000095

Jesion Jeju Piccolo Fazowany

Dąb Amazon Piccolo Fazowany

Jesion Jeju Molti

138

Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu
mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu
może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Dąb Askania Piccolo Fazowany

1W1000327

3WG000276

Dąb Affogato

Jesion Saimma Molti

1W1000092

1W1000342

Dąb Nugat Piccolo Fazowany

Jesion Saimaa Piccolo Fazowany

3WG000278

Klon Yu Shan Molti

Dąb Honey Molti

3WG000455

Jesion Coffee Molti

1W1000148

3WG000313

3WG000452

1W1000450
1WG000285

Dąb Golden Spike Piccolo Fazowany

Dąb Askania Piccolo
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Sapella Uluri Molti

Jatoba Tititaca Molti

3WG000310

3WG000238

Dąb Azure Window

Merbau Komodo Molti

3WG000300

3W1000153 3WG000295

Dąb Tafelberg Molti

Czereśnia Wadi Rum Molti

3WG000302

3WG000228

Dąb Amazon Molti

3W1000030 3WG000239

Dąb Askania Molti

Orzech Olimpo Molti

3WG000308

Dąb Atacama Doppio

3WG000306

3WG000317

2W8000320

1W1000093
3WG000230

Dąb Conchi Piccolo Fazowany

Buk Feldberg Molti
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Buk Vesuvius Molti

Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu
mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu
może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.
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Obiekty

Dąb Delicious Grande — 1WG000259

referencyjne

restauracja Yummie, Galeria Echo Kielce

podłoga
ze smakiem...
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Jednolamelowa deska Dąb Delicious z serii Pure
posiada szlachetną, naturalną barwę. Ta na pozór tradycyjna
podłoga jawi się w Yummie w nowej odsłonie
— fantastyczne połączenie stylu eko z pop-artem.
Charakter wnętrza tworzy pozytywną atmosferę i sprzyja
spotkaniomz przyjaciółmi i dobrej zabawie.
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Obiekty
referencyjne

Dąb Panna Cotta — 1W1000102

klub Squash, Galeria Korona Kielce

szlachetne połączenie
nowoczesności i natury...
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W strefie chillout został położony jednolamelowy
Dąb Panna Cotta z kolekcji „Smaki Życia”.
To podłoga pokryta bielą, której powierzchnia poddana została
szczotkowaniu. Szlachetne połączenie nowoczesności i natury.
Podłoga świetnie sprawdza się w nietypowej stylistyce wnętrz.
Niezwykły rysunek słoi, który kontrastuje z bielą,
nadaje otoczeniu zmysłowy charakter.
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Zainspiruj się na www.barlinek.com
galeria inspiracji
wirtualny aranżator wnętrz
informacje techniczne i porady
kalkulator produktowy
pełna baza dokumentów technicznych
rozbudowana wyszukiwarka punktów sprzedaży
kontakty do Autoryzowanych Montażystów Barlinka
wsparcie doradców technicznych
dedykowana sekcja dla profesjonalistów
(architektów, dekoratorów wnętrz, inwestorów).
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Barlinek S.A.
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
tel.: +48 41 333 11 11
fax: +48 41 333 00 00
e-mail: biuro@barlinek.com.pl

Za jedno opakowanie
sadzimy jedno drzewo

Ratujemy
Sokoła Wędrownego

Dąb „Bartek”
pod naszą opieką

