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  Różne oblicza doskonałości… 

Podłogi wyrażają nas samych. Są swoistym językiem 

wizualnym, który niesie za sobą określony przekaz 

treściowy, ideę. Podobnie jak wnętrza, w których 

żyjemy, przedmioty, którymi się otaczamy lub styl, 

który prezentujemy.

Ponieważ jednak każdy z nas jest inny, szukamy 

indywidualnych rozwiązań dostosowanych do 

naszych potrzeb. Wiedząc o tym, firma Baltic Wood 

oferuje bogatą kolekcję wyszukanych podłóg naj-

nowszej generacji, które trafią w gusta nawet najbar-

dziej wymagającego klienta. 

Sélection du Sommelier: szlachetne jak wino pod-
łogi lite z Gwarancją na Całe Życie
Kolekcja, która zrodziła się z połączenia wiedzy 

znawców wina i podłóg. Wspólnym mianownikiem 

dla tych dwu światów jest przekonanie, iż zarówno 

jedno jak i drugie to DAR Przyrody odpowiednio 

ukształtowany przez rękę człowieka. 

Niczym wytrawny sommelier – Baltic Wood reko-

menduje w swojej kolekcji Sélection du Sommelier 
(z pol. „wybór sommeliera”) 8 oryginalnych, specjal-

nie skomponowanych propozycji noszących nazwy 

najlepszych szczepów winnych świata. Powierzchnie 

podłóg zostały uszlachetnione barwnymi olejami 

ekologicznymi (bursztynowym, białym, ciemno-

brązowym, szarym, jasnobrązowym czy grafitowo-

brązowym) lub eleganckim lakierem matowym. 

Dodatkowo zostały one poddane procesowi szczot-

kowania, dzięki czemu struktura dębu jest zarówno 

widoczna, jak i wyczuwalna w dotyku. Mikrobevel 

występuje na każdym boku deski. 

Dzięki fabrycznemu wykończeniu podłogi gotowe 

są do użytku zaraz po zakupie. Posiadają warstwę 

do wielokrotnej renowacji dochodzącą do 9.5 mm, 

natomiast solidna grubość deski (22 mm) jest jedną 

z największych dostępnych w sprzedaży. Jakość 

podłóg zamkniętych w litej desce po raz pierwszy 

na rynku potwierdzona jest przez producenta 

Gwarancją na Całe Życie! Kolekcja dostępna jest 

tylko w Limitowanej Sieci Sprzedaży. Zobacz wię-

cej na: www.selection.balticwood.pl.

Elite Line i Style Line: ekskluzywne i nowoczesne 
trójwarstwowe podłogi drewniane
Wyjątkowa kolekcja podłóg unikatowych w swym 

pięknie i ciepłych, a jednocześnie wytrzymałych 

i idealnie znoszących zmiany warunków klimatycz-

nych.

LUKSUSOWE PODŁOGI DREWNIANE

Dąb Unique 1R lakier mat szczotkowany 
– Elite Line Boutique Collection

http://www.baza.budujemydom.pl
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Dwie linie – ekskluzywna Elite Line i nowoczesna 

Style Line zawierają ponad 500 najmodniejszych 

kreacji w szerokim wachlarzu różnorodnych faktur 

i barw, wysublimowanych kombinacji, najszlachet-

niejszych gam wykończeń oraz starannie wyselek-

cjonowanych materiałów.

W ramach każdej z linii wyróżniono trzy unikatowe 

kolekcje:

l Nature Collection
Zainspirowana prawdziwym, naturalnym pięknem, 

w której zamknięte są podłogi wykonane z najszla-

chetniejszych gatunków drewna europejskiego, 

amerykańskiego i egzotycznego, wykończone lakie-

rem półmatowym, matowym, olejem bezbarwnym 

(w zależności od linii: naturalnym ECO lub UV).

l Colour Collection
Najbarwniejsza kolekcja podłóg wykonanych z deski 

jesionowej i dębowej, których powierzchnie uszla-

chetnione są nadającą im niezwykłe barwy bejcą: od 

kremowej, przez bursztynową, aż po szarą.

l Boutique Collection
Sedno elegancji, dobrego smaku i stylu. To nowo-

czesna kolekcja podłóg z pełnej deski dębowej 

i jesionowej. Ich powierzchnia została poddana 

procesowi szczotkowania podkreślającemu natural-

ną strukturę drewna, która jest nie tylko widoczna, 

ale także wyczuwalna w dotyku. Dodatkowo głębię 

koloru uzyskano przez wzbogacanie bejcą, która 

nadaje podłogom żywy, niespotykany wygląd.

Timeless Collection™: wyjątkowe ręcznie postarza-
ne podłogi drewniane
Ekskluzywna kolekcja, która składa się z 6 wyjąt-

kowych, ręcznie postarzanych podłóg dębowych, 

których powierzchnia została misternie wykończona 

i dodatkowo uszlachetniona olejem naturalnym. 

Każda deska jest indywidualnie wykonana, stanowi 

osobną historię, pisaną przez ludzi, ich wspomnienia 

i zmysły. Dzięki temu poszczególne podłogi posia-

dają niezwykły, wyrafinowany, zawsze niepowtarzal-

ny charakter.

Timeless Collection™ to deski o rustykalnym wyglą-

dzie, kolorystyce od ciepłych brązów po niemal czar-

ny dąb opalany Historii Kolonialnych. W zależności 

od rodzaju podłogi może się ona charakteryzować 

ostro heblowanymi na długości krawędziami, duży-

mi sękami, rysami i wgłębieniami. Deski są wykoń-

czone olejem w odpowiednim kolorze.

Baltic Wood – podłogi doskonałe™
Baltic Wood jest jednym z najdynamiczniej rozwi-

jających się producentów trójwarstwowych i litych 

podłóg drewnianych na świecie. Działa nieprzerwa-

nie od 1999 r. Nowoczesny zakład produkcyjny oraz 

siedziba główna firmy zlokalizowane są w Polsce. 

Dzięki szerokiej sieci Partnerów Profesjonalnych pro-

dukty trafiają do konsumentów w aż 44 krajach. 

Firma należy do grupy kapitałowej Nowy Styl Group, 

jednego z największych na świecie producentów 

mebli i krzeseł, obecnego poprzez swoją sieć dystry-

bucji w 60 krajach na 6 kontynentach.

Misją Baltic Wood jest tworzenie podłóg dosko-
nałych. Uważana za synonim nowoczesności, 

perfekcji, elastyczności, ekoodpowiedzialności oraz 

najwyższych standardów jakości marka podporząd-

kowuje wszystkie procesy w firmie sześciu warto-

ściom stanowiącym filary jej działalności.

Produkty firmy spełniają najwyższe europejskie 

standardy jakości potwierdzone certyfikatem 

ISO 9001. Drewno wykorzystywane do produkcji 

podłóg pozyskiwane jest ze sprawdzonych źró-

deł – z lasów certyfikowanych FSC®. Baltic Wood 

posiada także prawo do posługiwania się znakiem 

Rainforest Alliance™, który potwierdza w pełni 

odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów natu-

ralnych przez firmę. Troska firmy o przyrodę została 

również potwierdzona certyfikatem zarządzania 

środowiskowego ISO 14001 oraz świadectwem M1 

zapewniającym, że oferowane przez nią produkty 

spełniają najwyższe normy w zakresie emisji szkodli-

wych substancji chemicznych.

Baltic Wood i jego produkty zostały wielokrotnie 

docenione w – prowadzonych przez niezależne 

instytucje i magazyny – prestiżowych konkursach, 

takich jak: Jakość Roku Złoto, Jakość Roku Srebro 

i Jakość Roku 2011; Najwyższa Jakość Quality 

International 2010 i 2011; Eko Jakość Roku 2010; 

Produkt Przyjazny dla Mojego Domu 2007, 2010, 

2011 i 2012; Eko-Laur Konsumenta 2009, Złota Villa 

2007 i 2008 czy Machina Design Awards 2009.

Jesion Classic 1R Ginger Root lakier mat  
– Elite Line Colour Collection

Klon Europejski Comfort 3R  
– Style Line Nature Collection

n°2 Sauvignon Blanc  
– Sélection du Sommelier

http://www.baza.budujemydom.pl

