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Prezentacja firmowa

Boutique Collection to nowoczesna kolekcja 
podłóg szczotkowanych przeznaczonych dla 
miłośników najnowszych trendów, ceniących 
piękno i elegancję. 

Najwyższej klasy trójwarstwowe podło-
gi drewniane Baltic Wood zostały poddane 
procesowi szczotkowania wierzchniej war-
stwy drewna oraz wybierania z niej najbar-
dziej miękkich części słojów rocznych. Proces 
szczotkowania wydobywa naturalną struktu-
rę drewna, która jest nie tylko widoczna, ale 
też wyczuwalna w dotyku.

Kolekcja wykonana jest z dwóch, szla-
chetnych gatunków drewna – dębu i jesionu. 

Proponujemy sześć wyjątkowych produktów, 
dostępnych w wersji – deska lub klepka, wy-
kończonych lakierem matowym. 

Podłogi z kolekcji Boutique Collection do-
skonale prezentują się zarówno w stylowych, 
tradycyjnych jak i nowoczesnych, awangardo-
wych wnętrzach.

Boutique Collection
Pure
 Dąb Pure (deska) – tradycyjna podłoga dę-

bowa o żywej palecie odcieni brązu, dzię-
ki procesowi szczotkowania uwypukliliśmy 
piękną, naturalną strukturę drewna.
 Dąb Cocoa Pure (deska) – podłoga o nasyco-

nej, czekoladowej barwie z ciekawie wyeks-
ponowanym na powierzchni rysunkiem słoi 
drewna.
Cream
 Dąb Cream (deska) – podłoga, dodatkowo 

wzbogacona kremowymi tonacjami, uzyska-
nymi poprzez zastosowanie białej bejcy, sta-
nowi interesującą propozycję dla kochających 
klasykę z nutką ekstrawagancji.

 Dąb Cream (klepka) – tradycyjna dębowa 
podłoga, która dzięki procesowi szczotkowa-
nia oraz zastosowaniu białej bejcy stanowi 
ciekawe rozwiązanie zarówno dla dużych, jak 
i niewielkich pomieszczeń.
 Dąb Cocoa Cream (deska) – dzięki zabiegom 

opalania, szczotkowania i bejcowania uzyska-
liśmy podłogę, która stanowi sedno elegancji 
i szyku.
 Jesion Cream (klepka) – subtelny klimat 

podłogi wzbogaciliśmy kremową tonacją uzy-
skaną poprzez zastosowanie białej bejcy, która 
łagodnie wniknęła w rowki powierzchni po-
wstałe podczas procesu szczotkowania.

Parkiet panelowy Baltic Wood to podłoga najwyższej jakości wykonana 
w 100% z naturalnego drewna. Kolekcje podłóg z drewna europejskiego, 
amerykańskiego, egzotycznego, bejcowanego i szczotkowanego stano-
wią ozdobę zarówno wnętrz mieszkalnych jak i obiektów użyteczności 
publicznej.
Podłogi oferowane we wzorze ekskluzywnej pełnej deski lub trójrzędowej 
klepki nadają niepowtarzalny charakter każdemu wnętrzu. Indywidualne 
wykończenie powierzchni podłóg Baltic Wood lakierem (półmatowym, ma-
towym), olejem naturalnym lub UV (transparentnym, białym, ciemnym) oraz 
bejcą (w tonacji kremowej, cynamonowej, szarej i czekoladowej) podkreśla 
oryginalny charakter podłóg drewnianych.

Baltic Wood –

Informacje dodatkowe:
Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: specjalistyczne sklepy branżowe, 
adresy dystrybutorów dostępne na stronie 

www.balticwood.pl
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