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Trójwarstwowe parkiety panelowe Baltic Wood to 100% naturalnego drewna. Na-
dają się zarówno do wnętrz mieszkalnych, jak i obiektów użyteczności publicznej. 

Najnowocześniejsze technologie. 
Dzięki trójwarstwowej konstrukcji zwiększona zostaje elastyczność paneli i pod-
wyższona ich odporność na warunki użytkowania, zwłaszcza na zmiany wilgotności
i temperatury. 
Poprzez siedmiokrotne pokrycie warstwy drewna szlachetnego oraz utwardzenie
poszczególnych warstw lakieru promieniami UV powierzchnia podłogi skutecznie
zabezpieczona zostaje przed ścieraniem i zarysowaniem. 

Różnorodne wykończenia podłóg. 
Dzięki zastosowaniu lakieru półmatowego lub oleju nadany zostaje podłodze lekki
połysk i wydobyta głębia kolorów, przy równoczesnym zachowaniu naturalnych wa-
lorów drewna. Pokrycie połogi olejem sprawia, że zdaje ona egzamin szczególnie
w pomieszczeniach o dużej intensywności ruchu oraz tam, gdzie mieszkają zwie-
rzęta domowe. Z podłogi takiej można łatwo i szybko usunąć ewentualne uszko-
dzenia powierzchni. Baltic Wood wykończając parkiety panelowe lakierem, prze-
dłuża żywotność podłogi – może ona być poddawana kilkukrotnej renowacji. W pro-
ponowanych podłogach stosowany jest bezklejowy system montażu BalticLoc.
Zapewnia on szybki i sprawny montaż (i w razie konieczności demontaż) podłogi.
Metoda ta pozwala na użytkowanie podłogi natychmiast po ułożeniu.

Dostępne kolekcje różnych gatunków drewna w Baltic Wood:
European Wood Collection –  klasyczne gatunki drewna europejskiego, takie jak:
brzoza, klon europejski, buk, jesion, dąb, dąb czerwony, orzech europejski.
American Wood Collection –  gatunki drewna pochodzące z Ameryki Północnej:
klon kanadyjski, amerykańska wiśnia, orzech.
Exotic Wood Collection –  egzotyczne drewna z Afryki i Ameryki Południowej:
doussie, jatoba, kambala, marbau, sapelle, tali, badi, wenge.
Stained Wood Collection – popularne buki, dęby i jesiony pokryte bejcą w szero-
kiej gamie kolorów: od jasnych kremowych do ciemnych, czekoladowych brązów. 
Podłogi z tej kolekcji proponujemy osobom poszukującym niestandardowych rozwią-
zań. Gatunki te śmiało zastępują egzotyczne drewna, od których są o wiele tańsze.
Parkiet panelowy Baltic Wood dostępny jest w wymiarach: 220/18,2/1,4 cm.
Orientacyjne ceny: od ok. 130 do 350 zł/m2 (w zależności od gatunku drewna 
i wykończenia powierzchni). 

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E

Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: specjalistyczne sklepy branżowe, adresy dystrybutorów dostępne na
stronie www.balticwood.pl
Gwarancja: 30 lat
Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001:2000, ISO 14001, CE, FSC, REAL WOOD
Nagrody: Dobry Wybór, Złote Ville, Produkt Przyjazny dla Mojego Domu
Pozostała oferta: listwy i profile wykończeniowe, produkty do pielęgnacji podłóg
lakierowanych i olejowanych

Parkiet panelowy

PODŁOGI,  SCHODY

BALTIC WOOD S.A.

BIURO SPRZEDAŻY I MARKETINGU:

UL. FISZERA 5, 31-357 KRAKÓW

TEL. 012 622 85 90, FAKS 012 622 85 99

www.balticwood.pl, e-mail: marketing@balticwood.pl

Dąb deska w białym oleju

Dąb deska w ciemnym oleju
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