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Charakterystyka ogólna
Deska barlinecka łączy w sobie zalety naturalnych parkietów z łatwością

montażu podłóg pływających. Doskonale sprawdza się w budownictwie

mieszkaniowym, jednorodzinnym, biurowym, w obiektach użyteczności

publicznej (przedszkola, hotele), placówkach kulturalnych (kina, teatry,

muzea, sale koncertowe), halach sportowych, salach gimnastycznych i tre-

ningowych. 

Zalety
� gotowa do użytkowania tuż po ułożeniu (fabrycznie polakierowana

/olejowana);

� złącze barclick, które pozwala na bezklejowy montaż;

� możliwość częściowej lub całkowitej renowacji;

� reguluje mikroklimat wnętrza;

� trójwarstwowa krzyżowo-klejona budowa deski znacząco ograni-

cza pracę drewna, a przez to zapobiega powstawaniu szczelin;

� nie alergizuje;

� może być układana w pokojach dziecięcych;

Materiał wykończeniowy: drewno rodzime – buk naturalny i parzo-

ny, dąb naturalny i czerwony, jesion, brzoza, klon, olcha, akacja,

grab; drewno egzotyczne – orzech, cherry, badi, tali, jatobe, padouk,

merbau, bubinga, iroko, wenge, doussie, sapella, mutenye;

Wykończenie powierzchni: 

� 7 warstw lakieru utwardzonego promieniami UV;

� Olej naturalny lub barwiony (biały, cherry, teak); 

4 serie różniące się wykończeniem i przeznaczeniem:

�Deska barlinecka Exclusive – obejmuje najbardziej prestiżowe 

i eleganckie propozycje skierowane do klientów ceniących szeroką

1-lamelową deskę, która szczególnie dobrze wygląda na dużych

powierzchniach, np.  w salonach. 

� Deska barlinecka Professional – jest pokryta lakierem o podwyż-

szonej odporności, przez co idealnie nadaje się nie tylko do miesz-

kań i domów, ale także do obiektów użyteczności publicznej, np.

przedszkoli, hoteli, biur. 

� Deska barlinecka Classic – idealna propozycja dla osób ceniących ele-

ganckie, tradycyjne podłogi wykończone szlachetnym olejem lub

lakierem o wysokim połysku. Ofertę wzbogacają deski postarzane

o specjalnie szczotkowanej, dekoracyjnej nawierzchni. 

� Deska barlinecka Life – charakteryzuje się bogactwem naturalnych

cech drewna: dowolnym rysunkiem usłojenia i zróżnicowanym zabar-

wieniem. To oferta dla osób obdarzonych fantazją, temperamentem

i pomysłowością, ceniących oryginalne rozwiązania aranżacyjne. 

Ofertę uzupełnia Barkiet System – kompletny zestaw do szybkiego

i profesjonalnego montażu oraz późniejszej pielęgnacji i konserwacji

podłogi: listwy przyścienne, progowe, dylatacyjne i schodowe; listwy

montażowe; rozetki; naturalne płyty podpodłogowe, tektura falista, mata

korkowa; zestaw narzędzi do montażu; ochronna mata podłogowa roll-

stop; seria środków pielęgnacyjnych Protektor.

Opis techniczny
Wymiary deski [mm] (dł. x szer. x gr.): 2200 x 207 x 15

Liczba desek w paczce: 7

Liczba m
2

w paczce: 3,18

ile to kosztuje – propozycja firmy BARLINEK

BARLINEK S.A.

Biuro Handlowe

ul. Zagnańska 27, 25-528 Kielce

tel. 041 363 18 46, faks 041 363 18 41

www.barlinek.com.pl, e-mail: biuro@barlinek.com.pl

Deska Barlinecka

trójwarstwowa deska podłogowa z naturalnego drewna 

DESKA BARLINECKA DĄB LIFE – 98 m
2

x 134,20 zł 13151,60 zł brutto

DESKA BARLINECKA BUK PARZONY – 98 m
2

x 119,56 zł 11716,80 zł brutto

DESKA BARLINECKA SAPELLA – 98 m
2

x 132,98 zł = 13032,04 zł brutto

TEKTURA FALISTA 200,69 zł brutto

LISTWA PODŁOGOWA PROFILOWANA – (44 mb) 488,00 zł brutto

Kosztorys ułożenia DESKI

BARLINECKIEJ na powierzchni 98 m2
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