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BARLINEK  ARTYKU  PROMOCYJNY

Tastes of life – kolekcja dla ludzi z pasj ,
ceni cych styl i pi kno, pragn cych inten-
sywnie smakowa ycie! Najnowsza, 5. edy-
cja Smaków ycia powsta a przy udziale fi-
nalistek, organizowanego przez Barlinek 
Institute of Design konkursu Kreacje 
z Natury. Cztery projektantki, cztery wy-
smakowane, lecz zupe nie odmienne spoj-
rzenia na design. cznie 21 wyj tkowych 
produktów w nowej kolekcji!

Senses – kolekcja czy w sobie 3 silne 
trendy wspó czesnego designu: du y roz-
miar, stonowan  kolorystyk  oraz natu-
ralno  prawdziwego drewna. Deski maj

ponadstandardow  szeroko  (207 mm), wy-
ra nie zaznaczone kraw dzie oraz widocz-
n  naturaln  struktur  drewna, podkre lon
naturalnymi olejami lub matowym lakierem.

Jean Marc Artisan to drewniane pod o-
gi w stylu vintage, r cznie wyka czane me-
todami stosowanymi przez legendarnych 
francuskich r kodzielników. Mimo „wieko-
wego” wygl du pod ogi JMA to produkt za-
awansowany technologicznie. Deski zbu-
dowane w 100% z d bu, którego 3 warstwy 
u o ono w nowoczesnej konstrukcji krzy o-
wej. Pod oga ma wyj tkowo grub  warstw
wierzchni  oraz jest trudnopalna, przez co 
sprawdzi si  w apartamentach i rezyden-
cjach, a tak e w miejscach takich jak restau-
racje, kluby, hotele czy galerie handlowe.

Zalety deski barlineckiej:
odporna na zmiany pogodowe (nie skrzy-

pi, nie p cznieje, nie rozsycha si ),
samodzielny i szybki monta , produkt 

gotowy do u ytkowania po u o eniu,
rozmaite mo liwo ci monta u – m.in. na 

cianie; pod oga do stosowania na ogrzewa-
niu pod ogowym,

reguluje mikroklimat w pomieszczeniu,
szeroka gama wzorów urozmaiconych 

pod wzgl dem wygl du, wyko cze  i prze-
znaczenia,

mo liwo  kilkukrotnego cyklinowania 
i wielokrotnej renowacji warstwy licowej. 

Deska Barlinecka kreuje wn trze
Wykonana z prawdziwego drewna Deska Barlinecka to produkt naturalny i szlachetny. Drewniane pod ogi s  zdrowsze 
i zdecydowanie trwalsze od sztucznych imitacji. W przeciwie stwie do paneli s  przyjemnie ciep e w dotyku, nie elektryzuj  si  i nie
przyci gaj  kurzu ani roztoczy, przez co s  idealnym rozwi zaniem dla alergików. Pod oga z drewna  doskonale t umi ha as, a dzi ki 
zdolno ci absorbowania wilgoci reguluje mikroklimat pomieszczenia. Deska Barlinecka ma 3 warstwy. Wierzchni , wykonan
z twardego drewna litego – d bu, jesiona czy buka, po czono z przeciwstawnie sklejonymi dwiema warstwami sosny. W ten 
sposób powsta a w 100% drewniana, naturalnie pi kna i trwa a pod oga. Odporna na zmiany wilgotno ci, któr  mo na stosowa  na 
ogrzewaniu pod ogowym. Deska Barlinecka poprzez mnogo  wyko cze  pasuje do ka dego stylu wn trza. Pami tajmy, drewno 
to taka dobra i uniwersalna baza, która nie tylko dzielnie znosi up yw czasu, ale i nasze zmieniaj ce si  koncepcje aran acyjne. 
Mo emy zmienia  dodatki, wymienia  meble, malowa ciany, a pod oga dopasuje si  do ka dego naszego pomys u.
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