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BALTIC FLOOR®

podłoga drewniana

POD£OGI,  SSCHODY

P R E Z E N TA C J A

BALTIC WWOOD SS.A.

ul. Fabryczna 6A, 38-200 Jas³o

tel. 013 44 58 401, faks 013 44 58 404 

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

Wiśnia

Klon Kanadyjski 

KambalaJesion

INFORMACJE DDODATKOWE
Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: poprzez sieæ dystrybutorów i specjalistycznych
salonów pod³ogowych, adresy sieci sprzeda¿y pod³óg Baltic Floor
znajduj¹ siê na stronie www.balticwood.pl
Gwarancja: 30 lat
Aprobaty i certyfikaty: Atest Higieny PZH, certyfikat FSC, CE, Real
Wood, certyfikat ISO 9001:2000, klasyfikacja ogniowa, œwiadectwa
zgodnoœci z normami EU, certyfikat emisji formaldehydu, referencyjne
sprawozdania z badañ wytrzyma³oœci pow³ok lakierniczych i wytrzy-
ma³oœci z³¹cza bezklejowego Baltic LOC oraz wyniki badañ wielu
renomowanych instytucji badawczych
Nagrody: £uczniczka ’2000 i ’2003, G³ówna Nagroda Gospodarcza
PKB „Eksporter Roku”, Przedsiêbiorstwo Fair Play ’2004, Pod³ogi
i Œciany – Dobry Wybór ’2005, ’2006, ’2007
Pozosta³a oferta: akcesoria pod³ogowe: listwy przyœcienne, p³yta
podpod³ogowa Eko Floor, narzêdzia monta¿owe, akcesoria do
pielêgnacji  pod³óg – Baltic Protect System

Parkiety panelowe BALTIC FLOOR® znajduj¹ szerokie zastosowanie
w budownictwie mieszkaniowym (pokojach dziennych, kuchniach,
jadalniach, sypialniach i korytarzach) oraz obiektach u¿ytecznoœci
publicznej (aulach, biurach, salonach, restauracjach, hotelach itp.).
Wykonane s¹ w ca³oœci z naturalnego surowca – w 100% drewniane.
Ich nowoczesna trójwarstwowa konstrukcja jest elastyczna i odporna
na trudne warunki u¿ytkowania, w tym na mechaniczne odkszta³cenia.
Warstwa wierzchnia pod³ogi Baltic Floor® zosta³a fabrycznie wykoñ-
czona 7 pokryciami najwy¿szej klasy lakierów, utwardzanych promie-
niami UV, co doskonale zabezpiecza powierzchniê przed œcieraniem 
i zarysowaniem. Mo¿liwe s¹ ró¿ne warianty wykoñczenia powierzchni
– lakier (pó³matowy, matowy), olej (naturalny, bia³y lub ciemny), 
bejca (bia³a, cynamonowa, ciemna). Panele BALTIC FLOOR® to
zdrowie i bezpieczeñstwo – pod³ogi ekologiczne, wolne od formaldehy-
du, w pe³ni hipoalergiczne.
Rodzaje drewna: Buk, Brzoza, D¹b, D¹b Czerwony, Doussie, Jatoba,
Jesion, Kambala, Klon Europejski, Klon Kanadyjski, Merbau, Orzech
Europejski, Sapelle, Tali, Wenge, Wiœnia Amerykañska
NOWOŒCI: Akacja Parzona, Badi, Buk Chocolate, D¹b Cream,
Jesion Cinnamon, Jesion Cream, Sapelle, Tali 
Wzory: pe³na deska i trójrzêdowa klepka
Wymiary (d³./szer./gr.) [mm]: 2200/182/14
Wykoñczenie powierzchni: 7-krotny system pokryæ lakierniczych
„High Endurance” i dodatkowe utwardzenie promieniami UV –
ró¿ne pokrycia powierzchni (zale¿nie od ¿yczenia klienta)
lakierem, olejem lub bejc¹ 
Monta¿: nowoczesny, szybki i tani – bezklejowy system Baltic LOC
Cena sugerowana [z³/m2]: drewnianych pod³óg Baltic Floor® od
ok. 105 do ok. 350
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