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Naturalne parkiety 
panelowe

Parkiet panelowy Baltic Floor® produ-
kowany jest o wzorze pe³nej deski 
(Gotland) lub trójrzêdowej klepki 
(Wolin). Nowoczesna trójwarstwowa
konstrukcja parkietu Baltic Floor®,
podnosi jego elastycznoœæ oraz zwiêk-
sza odpornoœæ na zmiany wilgotnoœci
i temperatury panuj¹ce w pomieszcze-
niach. Siedmiokrotne pokrycie warstwy
wierzchniej oraz utwardzanie kolejnych
warstw lakieru promieniami UV, znako-
micie zabezpiecza powierzchniê parkie-
tu przed œcieraniem i zarysowaniem.
Proponujemy ró¿ne rodzaje pokrycia
powierzchni (lakier, olej lub bejca), któ-
re wspaniale eksponuj¹ naturalne walo-

ry drewna, jego strukturê,
uk³ad s³oi, g³êbiê kolorów. 
Oferujemy szerok¹ gamê eu-
ropejskich, amerykañskich
i egzotycznych gatunków
drewna (d¹b, buk, jesion, 
wiœnia, brzoza, klon, orzech,
jatoba, kambala, doussie,
merbau, wenge). 
Pod³ogi Baltic Floor® objête
s¹ 20-letni¹ gwarancj¹. 

Nowoczesny system 
monta¿u Baltic LOC 

Nasze pod³ogi dostêpne s¹ zarów-
no w systemie tradycyjnym (klejo-
wym ) jak i w bezklejowym systemie
Baltic LOC. Instalacja parkietu
w systemie bezklejowym jest szyb-
ka i prosta, a pod³oga nadaje siê
do u¿ytku zaraz po u³o¿eniu. 
Z ³atwoœci¹ mo¿na korygowaæ
ewentualne b³êdy powsta³e w trak-
cie monta¿u lub wymieniæ uszko-
dzone deski. Istotn¹ zalet¹ syste-
mu Baltic LOC jest tak¿e mo¿li-
woœæ wielokrotnego demonta¿u
i ponownej instalacji pod³ogi. 
Wymienione zalety naszego syste-
mu przekonuj¹, ¿e ten sposób in-
stalacji pod³ogi mo¿na œmia³o po-
leciæ nawet najbardziej wymagaj¹-
cym klientom. 
Pracujemy zgodnie z:

B A L T I C  W O O D

Baltic Wood SA jest jednym z wiod¹-
cych producentów parkietu panelowego
z naturalnego drewna. Powsta³a w 1999
roku firma nale¿y do grupy spó³ek
„Nowy Styl“. 
Nasze pod³ogi znane s¹ na ca³ym œwie-
cie pod mark¹ Baltic Floor®. Polecane
do wnêtrz mieszkalnych oraz pomiesz-
czeñ u¿ytecznoœci publicznej.

Baltic Wood SA
ul. Fabryczna 6a, 38-200 Jas³o
tel. (13) 445 84 01 
faks (13) 445 84 04

Dzia³ Sprzeda¿y i Marketingu  
ul. Radzikowskiego 121 
31-342 Kraków 
tel. (12) 639 86 61 
faks (12) 639 86 66. 
www.balticfloor.com.pl
Zapytanie ofertowe prosimy 
kierowaæ na adres: 
marketing@balticfloor.com.pl
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