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DESKA BARLINECKA – NOWOŚCI
WIOSNA/LATO 2011

BARLINEK S.A. – jeden z wiodących producentów 

podłóg drewnianych na świecie. Każda kolekcja 

tworzona jest w oparciu o wieloletnie doświadczenie 

ekspertów firmy, zawsze w zgodzie z najnowszymi 

trendami w zakresie aranżacji wnętrz. Firma jest 

również inicjatorem wielu programów dotyczących 

ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej. 

Deska barlinecka to trójwarstwowa podłoga wyko-

nana z naturalnego drewna. Łączy w sobie wszystkie 

zalety parkietu z łatwością montażu podłóg pły-

wających. Dzięki wysokiej odporności i trwałości 

może być układana zarówno w prywatnych domach 

i mieszkaniach, jak i obiektach użyteczności publicz-

nej: biurach, hotelach, sklepach, przedszkolach, 

kinach itp. 

Zalety deski barlineckiej:

l wysoka jakość wykonania

l opatentowany system montażu bezklejowego 

Barclick

l najdłuższa gwarancja na podłogi drewniane na 

rynku – do 30 lat

l możliwość kilkukrotnego cyklinowania i wielo-

krotnej renowacji warstwy licowej

l rozmaite możliwości montażu: system „pływający” 

lub klejenie do podłoża

l możliwość układania na ogrzewaniu podłogo-

wym: elektrycznym lub wodnym

l produkt naturalny i zdrowy: nie alergizuje, nie 

gromadzi kurzu, nie elektryzuje się; reguluje mikro-

klimat w pomieszczeniu

l szeroka gama wzorów urozmaiconych pod wzglę-

dem wyglądu, wykończeń i przeznaczenia

Budowa: trzy warstwy drewna naturalnego połączo-

ne ekologiczną spoiną klejową.

Materiał wykończeniowy: drewno rodzime – buk 

naturalny i parzony, dąb naturalny i czerwony, jesion, 

brzoza, klon, olcha, akacja, grab, orzech, cherry; 

drewno egzotyczne – badi, tali, jatobe, padouk, mer-

bau, iroko, wenge.

Wykończenie powierzchni:

l 7 warstw lakieru utwardzanego promieniami 

UV; różne rodzaje – standardowy, o podwyższonej 

odporności, o wysokim połysku, w różnych wersjach 

kolorystycznych

l olej naturalny lub w różnorodnych wariantach 

kolorystycznych

Rodzaje podłóg: 

l trzylamelowe – z trzema rzędami deseczek (lame-

lek) na desce (dł./szer./gr.): 2200/207/14 mm

l jednolamelowe – z warstwą wykonaną z jednego 

elementu, dającą wrażenie podłogi litej o wymiarach 

(dł./szer./gr.): 2200/180/14 mm oraz 2200/130/14 mm

Elementy systemu: Barkiet System – kompletny 

zestaw do montażu i pielęgnacji podłóg, listwy 

progowe, dylatacyjne, schodowe i montażowe; roze-

tki; naturalne płyty podpodłogowe, tektura falista, 

mata korkowa; ochronna mata podłogowa roll-stop; 

seria środków Protektor – do podłóg lakierowanych 

i Protektor Natura – do podłóg olejowanych.

W ofercie firmy znajdują się również podłogi z lite-

go drewna. Produkowane z jednego kawałka drew-

na, zniewalają minimalizmem. Lita podłoga charak-

teryzuje się doskonałymi parametrami technicznymi 

i co ważne, jest gotowa do eksploatacji dosłownie 

zaraz po ułożeniu. Szlachetny, naturalny materiał 

oraz charakter wykonania sprawiają, że każde wnę-

trze wygląda luksusowo i elegancko.

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Usługi: serwis gwarancyjny, szkolenia dla sprzedaw-

ców, montażystów i firm usługowych

Dystrybucja: adresy partnerów handlowych na stro-

nie www.barlinek.com.pl

Pozostała oferta: l deska Barkiet Sport do sal oraz 

obiektów sportowych l szeroki wybór oklein natu-

ralnych l biopaliwo – pelet, brykiet, ecostarter
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n   BARLINEK S.A.

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

tel. 41 333 11 11, faks 41 333 00 00, www.barlinek.com.pl, e-mail: biuro@barlinek.com.pl

Deska barlinecka – nowości wiosna/lato 2011

Kolekcja Smaki Życia wyróżnia się pod względem 

wysmakowanego wzornictwa. Klasyczne drewno 

dębu i jesionu poddane zostało procesowi szczot-

kowania i barwienia na 8 najmodniejszych odcieni 

sezonu, m.in. czekoladowy brąz, mleczną biel czy 

czerń owoców leśnych. Dopracowane w najdrobniej-

szych szczegółach, pełne soczystych barw i apetycz-

nych faktur barlineckie podłogi drewniane będą klu-

czem do stworzenia wnętrz pełnych dobrego smaku.

Deska YOUNG to unikalna i nowatorska w skali 

światowej kolekcja podłóg drewnianych zaprojek-

towanych z myślą o dzieciach. Idealna zarówno do 

pokoi dziecięcych, jak i innych miejsc dedykowanych 

maluchom. Naturalna, nie alergizująca, posiadająca 

unikalną powłokę Antimicrobial chroniącą malu-

chy przed grzybami i drobnoustrojami. Do tego 

wyjątkowo trwała i odporna na uszkodzenia, dzięki 

zastosowaniu lakieru o podwyższonej odporności 

na ścieranie. Dostępna w 9 oryginalnych dekorach, 

m.in. niebieskim, różowym oraz zielonym. Produkt 

posiada pozytywną opinię Komitetu Ochrony Praw 

Dziecka. Szczegóły na www.floorsforyoung.com
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