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DESKA BARLINECKA
PODŁOGI W PARYSKIM ST YLU 

BARLINEK S.A. to największy i najbardziej znany polski producent podłóg drewnia-

nych. Podłogi z logo marki można kupić w 75 krajach na 6 kontynentach. Każda 

kolekcja łączy w sobie wieloletnie doświadczenie ekspertów firmy, najnowocze-

śniejsze rozwiązania technologiczne oraz znajomość aktualnych trendów. Barlinek 

oferuje pełną gamę podłóg z prawdziwego drewna – Deska Barlinecka to drewno 

w najczystszej postaci dostępne w ofercie katalogowej jak i w kolekcjach np. 

Tastes of life, Senses. 

Deska Barlinecka to 100% drewna. Podłoga z drewna nie alergizuje, jest nie-

zwykle wytrzymała, ciepła a także wygodna w użytkowaniu.

ZALETY DESKI BARLINECKIEJ:

l podwyższona odporność na warunki atmosferyczne

l samodzielny i szybki montaż, produkt gotowy do użytkowania po ułożeniu 

l rozmaite możliwości montażu – m.in. na ścianie; podłoga do stosowania na ogrze-

waniu podłogowym

l reguluje mikroklimat w pomieszczeniu

l szeroka gama wzorów urozmaiconych pod względem wyglądu, wykończeń i prze-

znaczenia

l możliwość renowacji

Firma Barlinek poszerza swoją ofertę o nowe podłogi drewniane. Są to deski, które można ułożyć we wzór Jodły Francuskiej. Jest to odpowiedź największego europej-

skiego producenta na najnowsze trendy oraz oczekiwania klientów. Stanowi także uzupełnienie obecnej już na rynku i bardzo dobrze przyjętej przez klientów kolekcji 

Jodły Klasycznej.  Jodła Francuska to konwencjonalna podłoga złożona z desek ściętych pod kątem 45º, co gwarantuje ekskluzywny i stylowy wzór we wnętrzu. Nadaje 

pomieszczeniom eleganckiego charakteru, dodatkowo oferując wszystkie atuty podłóg drewnianych takie jak naturalność, ponadczasowy urok czy maksimum przy-

tulności. Oferta Barlinka złożona jest z desek wykończonych dębowym licem, wybarwionych w pięciu odcieniach – Dąb Caramel, Dąb Trivor, Dąb Serene, Dąb Mainland 

oraz Dąb Raisins. Więcej informacji na temat Jodły Francuskiej w ofercie Barlinka można znaleźć na: www.barlinek.com
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Drewniana podłoga może mieć typowy „drewniany” kolor. Taka będzie najbardziej neutralna, piękna w naturalny sposób, z sękami i widocznym rysunkiem słojów. 

Ale jeżeli chcemy czegoś więcej, postawmy na drewnianą podłogę barwioną. Taką jak TASTES OF LIFE – najnowsza kolekcja Barlinka stworzona we współpracy z 4 pro-

jektantkami wnętrz, które określiły 16 najmodniejszych odcieni drewna. Kolory uzyskano dzięki unikalnej technologii podwójnego barwienia. Taka podłoga 

to połączenie autentyczności naturalnego drewna z designerskim sznytem.

Kolekcja SENSES to deski o ponadstandardowej szerokości – 207 mm, wyraźnie zaznaczone krawędzie, 

subtelne wybarwienia w kolorach ziemi oraz widoczna naturalna struktura drewna, podkreślona natu-

ralnymi olejami lub matowym lakierem.

Kolekcja adresowana jest do osób świadomych siły detalu, które wiedzą, że w ekskluzywnym wnętrzu 

„mniej znaczy więcej”, a piękno tkwi w jakości surowca i precyzji wykończenia.

Oszczędna forma i dopracowane detale, to kwintesencja najlepszego wzornictwa, która sprawia, że 

podłogi SENSES będą ozdobą luksusowego wnętrza dzisiaj oraz w przyszłości.

Deska Barlinecka to nie jedna, ale trzy warstwy prawdziwego drewna ułożone w nowoczesnej konstrukcji krzyżowej. Warstwowa budowa Deski Barlineckiej zapewnia 

stabilność podłogi oraz pozwala najskuteczniej okiełznać siły natury. Deska Barlinecka może być montowana w systemie pływającym lub poprzez klejenie do podłoża. 

Wykonana z prawdziwego drewna Deska Barlinecka to produkt naturalny i szlachetny. Drewniane podłogi są zdrowsze i zdecydowanie trwalsze od sztucznych imitacji. 

Deska Barlinecka oferowana jest w wielu szerokościach: 110, 130, 155, 180, 207 mm.

BARLINEK S.A.

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, tel. 41 333 11 11, faks 41 333 00 00, www.barlinek.com, e-mail: biuro@barlinek.com.pl
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