
BIAŁY DĄB

Modna bielona podłoga kolekcji 2007

z drewna dębu w sposób szczególny ekspo-

nuje harmonię jasnego koloru. Doskonale

komponuje się z tradycyjnymi jak i nowo-

czesnymi wnętrzami. Podłoga marki Baltic

Floor® w wariancie gatunku Dąb Cream

we wzorze klepka wykończona jest fabrycz-

nie białą bejcą i 7-warstwami lakieru UV

w tym lakieru ceramicznego. 

Zastosowane pokrycia cechują się wysoką

trwałością na ścieranie, a podłoga jest od-

porna na zmienne warunki użytkowania,

ciepła w dotyku i antyalergiczna. 

Dzięki odpowiednio wysokim parametrom

twardości (36 MPa), gęstości i stabilności

wymiarowej drewna podłoga dębowa szcze-

gólnie polecana jest do wnętrz mieszkal-

nych jak pokoje dzienne, salony i sypialnie

czy kuchnie i przedpokoje. 

Możliwość instalacji podłogi na ogrzewaniu

podłogowym. 30 lat gwarancji, polecany

szybki i łatwy montaż bezklejowy Baltic

LOC. Wymiary paneli Baltic Floor®: 2200

x 182 x 14 mm.

ANTYCZNA PODŁOGA

Piękne, szlachetne i łatwe w montażu, wy-

ciszające i tworzące intymny klimat.

To zalety drewnianych podłóg Baltic

Floor® , które zdobią i czynią dom wy-

godnym. 

Dąb Antique to dębowa podłoga marki

Baltic Floor® poddana procesowi bar-

wienia, w którym uzyskuje harmonijną

brązową barwę i klasyczny charakter.

Doskonale prezentuje się zarówno w stylo-

wych jak i nowoczesnych wnętrzach. Po-

wierzchnia wykończona fabrycznie lakie-

rem UV. Dąb jest drewnem uniwersalnym,

twardym (36 MPa) i odpornym na warunki

użytkowania, w tym ścieranie czy zarysowa-

nia, szczególnie polecany do wnętrz jak sa-

lon, sypialnia, pokój dzienny, kuchnia czy

hol. Możliwość instalacji podłogi na ogrze-

waniu podłogowym. 

Wymiary paneli Baltic Floor® : 2200 x 182

x 14 mm.

EGZOTYKA TALI 

Wybrzeże Kości Słoniowej, świadectwo

kultur plemiennych i pierwotny zapach

przyrody. To prawdziwa Afryka, zaklęta

w egzotycznym drewnie Tali. 

Nowość 2007 – podłogę Baltic Floor®

w gatunku drewna Tali o wzorze klepki,

wyróżnia bogata zmienność barw od po-

marańczowo-żółto-brązowej aż po czer-

wono-ciemnobrązową. Tali to gatunek

drewna bardzo trwałego i twardego

(62 w skali MPa), dzięki czemu podłoga

polecana jest do pomieszczeń takich jak

salon, pokój dzienny, sypialnia, przed-

pokój czy kuchnia. Powierzchnia jest

wykończona fabrycznie lakierem UV

(7-krotne pokrycie) odporna na ściera-

nie czy zarysowania. Polecany prosty

i szybki (nawet do 12 m2 na godzinę!)

system bezklejowej instalacji Baltic

LOC. Egzotyka drewna Tali tworzy

przytulną i ciepłą atmosferę wnętrza. 

30 lat gwarancji! 

Wymiary paneli: 2200 x 182 x 14 mm. 

W RYTMIE SAMBY 

Egzotyczna podłoga marki Baltic Floor®

z drewna Jatoba we wzorze pełnej deski lub

klepki polecana jest do wnętrz typu: salony,

pokoje dzienne, kuchnie, sypialnie, hole. 

Drewno Jatoba pochodzi z lasów Ameryki

Południowej (Brazylia) i wyróżnia się har-

monijną barwą w tonacji ciemnego cyna-

monu. Podłoga z Jatoby podkreśla styl 

i elegancję wnętrza. 

Dzięki dużej odporności i twardości drew-

na (71 MPa) Jatoba polecana jest do miejsc

o wysokich wymaganiach wytrzymałości na

warunki użytkowania. Powierzchnia wy-

kończona jest fabrycznie lakierem półmato-

wym a 7-krotne pokrycie tym lakierem UV

zabezpiecza powierzchnię podłogi przed

ścieraniem i zarysowaniem. Stosowane po-

krycia podłóg są antyalergiczne, trwałe, cie-

płe w dotyku. Dzięki stabilności drewna Ja-

toba, podłoga Baltic Floor® w niewielkim

stopniu reaguje na zmiany wilgotności

i temperatury w pomieszczeniach. War-

stwa użytkowa drewna może być podda-

na kilkakrotnej renowacji.

Polecany bezklejowy system montażu

Baltic LOC. 

Wymiary paneli Baltic Floor® 2200 x 182 x

14 mm, gwarancja 30 lat. 

Producent

BALTIC WOOD SA

tel. 013 44 58 401, www.balticfloor.pl

Sieć sprzedaży podłóg marki Baltic Floor®

dostępna jest w serwisie www.balticfloor.pl

Do wyboru ponad 60 wzorów i kolorów

podłóg Baltic Floor® w gatunkach drewna

krajowych, amerykańskich i egzotycznych.

Jakość produktu potwierdzają certyfikaty

ISO, FSC, CE, Real Wood. 

Dąb Antique Jatoba

Modne drewno marki 

BALTIC FLOOR® – kolekcja 2007

Dąb Cream Tali 
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