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PODŁOGI DREWNIANE INSPIROWANE MODĄ

Wyrafinowane lub wibrujące barwy, niezwykłe faktury, klasyczne bądź wręcz na 

odwrót – awangardowe i nowatorskie zestawienia, to codzienność świata mody, 

która staje się dla nas INSPIRACJĄ.

Tworząc 4 zupełnie nowe kolekcje podłóg Baltic Wood, sięgaliśmy do tego źródła. 

Podobnie jak modowi projektanci – ZESTAWIALIŚMY, EKSPERYMENTOWALIŚMY, 

ODKRYWALIŚMY. Dzięki temu NOWOŚCI 2014 Baltic Wood to szeroka, STARANNIE 

DOBRANA OFERTA stylów, odwzorowująca to, „co się nosi w sezonie”.

Dodatkowo wszystkie te podłogi łączy jedno: DOSKONAŁOŚĆ osiągnięta dzięki 

starannemu doborowi surowca, najnowocześniejszej technologii produkcji, 

restrykcyjnym wymogom w zakresie jakości, a także bezkompromisowej dbało-

ści o środowisko naturalne. 

Pozwól skusić się na to, co najlepsze. Odkryj piękno:

SOLIDNYCH LITYCH PODŁÓG DREWNIANYCH

Sélection du Sommelier – 10 oryginalnych dębowych podłóg we wzorze deski 

1-rzędowej, noszących nazwy najlepszych szczepów winnych świata. Ich powab 

podkreślony został barwnymi lub transparentnymi olejami ECO albo lakierem 

matowym. Na modnej, szczotkowanej powierzchni rysunek drewna jest nie tylko 

widoczny, ale również wyczuwalny w dotyku. Każdy bok deski został podkreślony 

delikatną mikrofazą.

ULTRAWYTRZYMAŁYCH TRÓJWARSTWOWYCH PODŁÓG DREWNIANYCH

No Limits Collection – 12 bezkompromisowych dębowych podłóg we wzorze 

deski 1-rzędowej. Ultragruba warstwa drewna szlachetnego pozwala na renowa-

cję powierzchni aż do 9 razy! Głębia koloru została uzyskana przez barwne bejce, 

oleje ECO lub lakiery matowe bądź półmatowe. Innowacyjna trójwarstwowa 

konstrukcja dodatkowo wzmocniona poprzez przyklejenie bądź przybicie do 

podłoża gwarantuje większą odporność na zmiany temperatury.

ARTYSTYCZNIE POSTARZANYCH TRÓJWARSTWOWYCH PODŁÓG 

DREWNIANYCH

Timeless Collection – 10 artystycznie postarzanych dębowych podłóg we wzorze 

deski 1-rzędowej. Podłogi zachwycają efektami postarzania, m.in.: heblowaniem 

i szczotkowaniem, zacięciami czy również ręcznym, fazowaniem na każdym boku 

deski.  Powierzchnie podłóg zostały uszlachetnione i zabezpieczone ręcznie wciera-

nym olejem ECO. 

DESIGNERSKICH TRÓJWARSTWOWYCH PODŁÓG DREWNIANYCH

The Miracles Collection – 15 wyselekcjonowanych podłóg drewnianych we 

wzorze deski 1-rzędowej, których szczotkowane powierzchnie zostały uszlachet-

nione olejem ECO lub lakierem matowym i barwnymi bejcami. Na każdym boku 

deski znajduje się delikatna mikrofaza. Koncept MIX rozmiarów oferuje wiele 

rozwiązań ułożenia podłogi. Podłogi wyposażone są w BALTIC LOC™ 5G – najno-

wocześniejszy i najszybszy bezklejowy system montażu na licencji szwedzkiej 

firmy Välinge Innovation.

n BALTIC WOOD S.A.

Dział Obsługi Klienta: ul. Fabryczna 6 A, 38-200 Jasło

tel. 13 444 75 00, faks 13 444 75 77, e-mail: marketing@balticwood.pl, www.balticwood.pl, www.selection.balticwood.pl, www.timeless.balticwood.pl

Pinot Noir z kolekcji Sélection du Sommelier

Sekrety Werony z kolekcji Timeless Collection

Sound z kolekcji The Miracles Collection
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Baltic Wood, n°11 Muscat – Sélection du Sommelier. Wzór: pełna 

deska. Konstrukcja: podłoga lita. Dostępne wymiary deski [mm]: od 730 

do 2200/145/22. Cechy: twarde dębowe drewno szczotkowane; uszlachetnienie: prze-

cierany biały olej ECO, wgłębienia barwione na kolor brązowy; mikrofaza na każdym 

z boków deski; złącze: T&G. 

Baltic Wood, n°6 Cabernet Sauvignon – Sélection du Sommelier. 

Wzór: pełna deska. Konstrukcja: podłoga lita. Dostępne wymiary deski 
[mm]: od 730 do 2200/145/22. Cechy: twarde dębowe drewno szczotkowane; uszla-

chetnienie: brązowy olej ECO oraz wgłębienia barwione na kolor brązowy; mikrofaza na 

każdym z boków; złącze: T&G.

Baltic Wood, Happiness – No Limits Collection. Wzór: pełna deska. 

Konstrukcja: podłoga trójwarstwowa. Dostępne wymiary deski [mm]: 

1090/148/14,6. Cechy: ultragruba szczotkowana warstwa dębu; uszlachetnienie: dwie 

warstwy kremowej bejcy i lakier matowy; mikrofaza na każdym z boków deski; złącze: T&G.

Baltic Wood, Luxury – No Limits Collection. Wzór: pełna deska. Kon-
strukcja: podłoga trójwarstwowa. Dostępne wymiary deski [mm]: 

1090/148/14,6. Cechy: ultragruba szczotkowana warstwa dębu; uszlachetnienie: dwie 

warstwy brązowej bejcy i lakier matowy; mikrofaza na każdym z boków deski; złącze: T&G.

Baltic Wood, Sekrety Werony – Timeless Collection. Wzór: pełna 

deska. Konstrukcja: podłoga trójwarstwowa. Dostępne wymiary deski 
[mm]: 2200/182/14. Cechy: ręcznie postarzana podłoga dębowa, heblowana i szczot-

kowana; uszlachetnienie: lekko biały ręcznie wcierany olej ECO; ręcznie wykonana faza na 

każdym z boków deski; złącze: bezklejowe BALTIC LOC™ 2G.

Baltic Wood, Sen Starego Malarza – Timeless Collection. Wzór: 

pełna deska. Konstrukcja: podłoga trójwarstwowa. Dostępne wymiary 
deski [mm]: 2200/182/14. Cechy: ręcznie postarzana podłoga dębowa, szczotkowa-

na i z ostro heblowanymi na długości krawędziami; uszlachetnienie: ręcznie wcierany olej 

ECO, śladowo występująca czarna bejca, w tym w ręcznie preparowanych dziurach owa-

dzich; ręcznie wykonana faza na każdym z boków deski; złącze: bezklejowe BALTIC LOC™ 2G.

Baltic Wood, Love – The Miracles Collection. Wzór: pełna deska. Kon-
strukcja: podłoga trójwarstwowa. Dostępne wymiary deski [mm]: 2200 

lub 182/182/14, 2200 lub 1080/148/14. Cechy: twarde dębowe drewno szczotkowane; 

uszlachetnienie: brązowa bejca i lekko przecierany biały olej ECO; mikrofaza na każdym 

z boków deski; złącze: BALTIC LOC™ 5G.

Baltic Wood, Life – The Miracles Collection. Wzór: pełna deska. Kon-
strukcja: podłoga trójwarstwowa. Dostępne wymiary deski [mm]: 

2200/178/14. Cechy: opalane twarde dębowe drewno szczotkowane; uszlachetnienie: 

biały olej ECO; mikrofaza na każdym z boków deski; złącze: BALTIC LOC™ 5G.

Baltic Wood, Faith – The Miracles Collection. Wzór: pełna deska. Kon-
strukcja: podłoga trójwarstwowa. Dostępne wymiary deski [mm]: 2200 

lub 182/182/14, 2200 lub 1080/148/14. Cechy: twarde dębowe drewno szczotkowane; 

uszlachetnienie: kremowy olej ECO; mikrofaza na każdym z boków deski; złącze: BALTIC 

LOC™ 5G.
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