
prezentacja firmowa

DREWNIANE PODŁOGI BALTIC FLOOR®

Parkiety panelowe Baltic Floor® to nowoczesne trójwarstwo-

we podłogi, polecane zarówno do wnętrz mieszkalnych jak

i obiektów użyteczności publicznej. Produkowane są z natu-

ralnego drewna w gatunkach krajowych, amerykańskich

i egzotycznych (klon kanadyjski i europejski, brzoza, jesion,

buk, dąb, dąb czerwony, wiśnia amerykańska, orzech, dous-

sie, jatoba, wenge, kambala, merbau). Bogaty wybór spo-

śród 60 różnych wzorów i kolorów podłóg Baltic Floor®, do-

stępnych jako trójrzędowa klepka (Wolin) lub pełna deska

(Gotland), pozwala podkreślić piękno nowoczesnych, jak

i klasycznych wnętrz, nadając im szczególnie elegancki

wyraz.

Trójwarstwowa konstrukcja paneli podnosi ich elastyczność,

jednocześnie zwiększając odporność na zewnętrzne zmiany

wilgotności i temperatury. 

TRWAŁE, PIĘKNE I MODNE – NOWOŚCI 

BALTIC FLOOR®

Nowa kolekcja podłóg Baltic Floor® oraz pokryć powierzchni

sprzyja aktualnym trendom wzorniczym. Modna linia pro-

duktu z fazą, nowe gatunki drewna egzotycznego – sapella

czy badi oraz estetyka lakieru, oleju czy bejcy spotyka się

z uznaniem różnorodnych gustów i potrzeb Klienta. Wpro-

wadzane do produkcji nowości 2006 dla pokryć powierzch-

ni – lakier matowy, olej ciemny, bejca nadają podłodze Baltic

Floor® szczególnie elegancki wyraz – aksamitny połysk, har-

monijną barwę bądź podkreślają głębię koloru. 

Alternatywnie podłogi Baltic Floor® oferowane są w warian-

cie wykończenia powierzchni: lakier półmatowy, olej biały

lub transparentny. Pokrycia powierzchni podłóg Baltic Floor®

są antystatyczne, odporne na ścieranie czy zarysowanie, bez-

pieczne w użytkowaniu i antyalergiczne. 

Dzięki odpowiednio wysokim parametrom twardości wg.

skali Brinella (od 37 MPa do 71 MPa) poszczególnych gatun-

ków drewna, podłogi Baltic Floor® znajdują zastosowanie

w pomieszczeniach wymagających znacznej odporności na

warunki użytkowania typu kuchnia, pokój dzienny, salon,

hol, korytarz, schody.

Parkiety panelowe Baltic Floor® można poddawać kilkakrot-

nej renowacji a podłogi objęte są aż 30-letnią gwarancją! 

KOMFORTOWY MONTAŻ Baltic LOC 

Podłoga Baltic Floor® ma idealnie dopasowane systemy łą-

czenia. Nowoczesny system bezklejowego montażu Baltic

LOC jest sposobem na prostą, szybką i tanią instalację. Dzięki

niemu podłoga nadaje się do użytku zaraz po ułożeniu. Łat-

wo też koryguje się ewentualne błędy w instalacji lub wymie-

nia uszkodzone deski. Istotną zaletą złącza Baltic LOC jest

możliwość samodzielnego montażu, a także wielokrotnego

demontażu i ponownej instalacji podłogi Baltic Floor®. Dla

Klientów przywiązanych do tradycyjnego sposobu instalacji

na pióro-wpust, oferujemy także produkty w systemie klejo-

wym. Ceny podłóg Baltic Floor® już od 74,50 zł/m2 do ok.

250 zł/m2.

Więcej informacji o firmie, parkietach panelowych Baltic

Floor® oraz adresach sieci sprzedaży na terenie całego kra-

ju znajdą Państwo w naszym serwisie internetowym –

www.balticfloor.com.pl .

Baltic Floor® – trwałe, piękne i modne

merbau jatoba dąb
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