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LUKSUSOWE PODŁOGI DREWNIANE

Kreujemy…
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 poprzez nasz ubiór. 

Wiedząc o tym, firma Baltic Wood bacznie śledzi 

trendy zarówno w świecie mody, jak i w świecie 

architektury i wnętrz. Dodatkowo jednak – ściśle 

przestrzega najwyższych parametrów jakościowych 

wypracowanych w branży. Łączy więc piękno z trwa-

łością a naturę z nowoczesnością. 

Tworzymy…
Baltic Wood oferuje bogatą kolekcję trójwarstwo-
wych podłóg drewnianych najnowszej generacji 
– unikatowych w swym pięknie i ciepłych, a jedno-

cześnie wytrzymałych i idealnie znoszących zmiany 

warunków klimatycznych.

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 prawdzi-

wym, naturalnym pięknem, w której zamknięte są 

podłogi wykonane z najszlachetniejszych gatunków 

drewna europejskiego, amerykańskiego i egzotycz-

nego, wykończone lakierem półmatowym, mato-

wym, olejem bezbarwnym (w zależności od linii: 

naturalnym ECO lub UV).

l COLOUR COLLECTION – najbarwniejsza kolekcja 

podłóg wykonanych z deski jesionowej i dębowej, 

których powierzchnie uszlachetnione są nadającą im 

niezwykłe barwy bejcą: od kremowej, przez burszty-

nową, aż po szarą lub różnokolorowymi olejami. 

l BOUTIQUE COLLECTION – a więc sedno elegan-

cji, dobrego smaku i stylu. To nowoczesna kolekcja 

podłóg z pełnej deski dębowej i jesionowej. Ich 

powierzchnia została poddana procesowi szczotko-

wania podkreślającemu naturalną 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. 
Dąb 1R Choc & Choc lakier półmat szczotko-
wany – Elite Line Boutique Collection
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Dział Obsługi Klienta: ul. Fabryczna 6a, 38-200 Jasło

tel. 13 444 75 00, www.balticwood.pl, e-mail: sprzedaz@balticwood.pl

Udoskonalamy…
Wszystkie procesy w firmie Baltic Wood podpo-

rządkowane są sześciu filarom. Dzięki tej synergii 

powstają Podłogi doskonałe™.

JAKOŚĆ: Produkty firmy spełniają najwyższe euro-

pejskie standardy jakości potwierdzone certyfika-
tem ISO 9001. Precyzyjny system badania jakości 

i dodatkowa weryfikacja przez specjalistów Baltic 

Wood towarzyszy każdemu etapowi produkcji: 

począwszy od selekcji drewna, aż po powstanie pro-

duktu finalnego. Jakość podłóg potwierdzona jest 

30-letnią gwarancją. 

PERFEKCJA: Podłogi Baltic Wood są gotowe do 

użytku zaraz po ułożeniu. Bezklejowy system 
montażu BALTIC LOC™ pozwala na bardzo szyb-

kie położenie podłogi, bez zastosowania specja-

listycznych narzędzi czy dodatkowego spoiwa. 

Uzyskanie efektu jednolitej powierzchni zapewnia 

system doskonałego pasowania elementów – 
CONNECTPERFECT™. 

NOWOCZESNOŚĆ: W produkcji wykorzystana 

jest najnowocześniejsza technologia. Podłoga 

powstaje na w pełni skomputeryzowanych liniach 

produkcyjnych nowej generacji. Produkt o inno-
wacyjnej, trójwarstwowej konstrukcji gwarantuje 

komfort podczas montażu oraz łatwość utrzymania 

pięknego wyglądu i jakości powierzchni przez wiele 

lat, minimalnym nakładem pracy. 

EKOODPOWIEDZIALNOŚĆ: Zgodnie z filozofią 

Baltic Wood, we wszystkich obszarach swojej dzia-

łalności firma dąży do minimalizacji wpływu na 
środowisko naturalne. Drewno wykorzystywane 

do produkcji podłóg pozyskiwane jest ze spraw-

dzonych źródeł – z lasów certyfikowanych FSC®. 

Do klejenia i barwienia drewna używane są wodne 

komponenty chemiczne. W pełni ekologiczne są 

także oleje i lakiery na bazie żywic akrylowych, któ-

rymi uszlachetniane są powierzchnie podłóg. 

Baltic Wood posiada prawo do posługiwania się 

znakiem Rainforest Alliance™, który potwierdza 

w pełni odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów 

naturalnych przez firmę. Troska firmy o przyrodę 

została również potwierdzona certyfikatem zarzą-
dzania środowiskowego ISO 14001 oraz świa-
dectwem M1 zapewniającym, że oferowane przez 

nią produkty spełniają najwyższe normy w zakresie 

emisji szkodliwych substancji chemicznych.

ESTETYKA: Atutami kolekcji podłóg Baltic Wood są 

oferowane przez nie: bogactwo gatunków drewna 

i selekcji, niezwykle szeroka paleta wykończeń, róż-

norodność stylów i rozmiarów elementów podłóg. 

Ta wszechstronność sprawia, iż podłogi Baltic Wood 

stanowią doskonałe rozwiązanie estetyczne i funk-

cjonalne do wnętrz komercyjnych oraz prywatnych, 

nadając im indywidualny charakter.

Firma Baltic Wood i jej produkty zostały wielokrot-
nie docenione w – prowadzonych przez niezależne 

instytucje i magazyny – prestiżowych konkursach, 

takich jak: Jakość Roku 2011 i Jakość Roku Srebro; 

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.

Jesteśmy…
Produkty Baltic Wood można znaleźć w autoryzo-

wanych salonach sprzedaży na terenie całego kraju. 

Aby odnaleźć najbliżej zlokalizowany punkt sprze-

daży, warto odwiedzić stronę www.balticwood.pl

Dąb Unique 1R Ginger Root lakier mat  
– Elite Line Colour Collection

Dąb Unique 1R Cream & Grey lakier mat szczotko-
wany – Elite Line Boutique Collection

Dąb Rustic 1R szary olej ECO 2mV  
– Elite Line Colour Collection

Dąb Cocoa Blend 1R lakier mat szczotkowany  
– Elite Line Boutique Collection


