
BUDUJEMY DOM 3/2008 119

Parkiet panelowy polecany jest równie¿ do

aran¿acji wnêtrz obiektów u¿ytecznoœci 

publicznej – auli, salonów, holi czy restauracji.

Pod³ogi Baltic Wood produkowane s¹ w gatun-

kach drewna europejskiego (buk, brzoza, d¹b,

d¹b czerwony, jesion, klon europejski, orzech

europejski), amerykañskiego (klon kanadyjski,

orzech amerykañski, wiœnia amerykañska),

oraz egzotycznego (badi, doussie, jatoba, kam-

bala, merbau, sapelle, tali, wenge). Parkiet wy-

koñczony jest fabrycznie lakierem (pó³mato-

wym, matowym), olejem (naturalnym, bia³ym

i ciemnym) oraz niezwykle modn¹ bejc¹ w od-

cieniu kremowym, cynamonowym, koniako-

wym czy czekoladowym. Dziêki 7-warstwow-

emu systemowi wykoñczeñ, pokrycia po-

wierzchni pod³óg s¹ trwa³e i odporne na

zarysowania oraz œcieranie. Pomimo

tak wysokiej klasy zabezpieczeñ,

pod³ogi zachowuj¹ naturalne wa-

lory drewna – aksamitny po³ysk

i wyrazisty rysunek s³oi. Parkiet

panelowy Baltic Wood mo¿na

cyklinowaæ 3-4 razy. Naturalna trój-

warstwowa pod³oga cechuje siê doskona³¹ sta-

bilnoœci¹ wymiarow¹ i gêstoœci¹ drewna. Dziê-

ki tym cechom istnieje mo¿liwoœæ instalacji pa-

neli na ogrzewaniu pod³ogowym. Pod³ogi

drewniane Balic Wood produkowane s¹

w dwóch wzorach – ekskluzywnej pe³nej

deski, która w sposób niezwykle elegancki

prezentuje siê w du¿ych salonach czy pokojach

dziennych, natomiast modna trójrzêdowa

klepka doskona³a jest zarówno do mniejszych

jak i wiêkszych pomieszczeñ. Panele pod³ogo-

we Balic Wood oferowane s¹ w nowoczesnym

systemie bezklejowego monta¿u Baltic LOC.

Jest on sposobem na prost¹, szybk¹ (do 12 m2

na godzinê!) i tani¹ instalacjê, a pod³oga na-

daje siê do u¿ytku natychmiast po u³o¿eniu.

£atwo tak¿e koryguje siê ewentualne b³êdy

w instalacji lub wymienia uszkodzone

deski. Istotn¹ zalet¹ systemu Baltic

LOC jest tak¿e mo¿liwoœæ wielo-

krotnego demonta¿u i ponownej 

instalacji pod³ogi. 

Wysok¹ jakoœæ produktu oraz dba³oœæ

o ekologiê potwierdzaj¹ przyznane miê-

dzynarodowe certyfikaty ISO 9001: 2000, FSC,

CE, Real Wood. Estetyka i precyzja wykonania

pod³óg zosta³y nagrodzone tytu³ami „Dobry 

Wybór” '2007, „Produkt przyjazny dla Mojego

Domu” '2008 oraz wyró¿nieniem w konkursie

„Z³ote Ville” '2007. 

Pod³ogi Baltic Wood objête s¹ 30-letni¹ gwa-

rancj¹.

Wiêcej informacji o firmie, pod³ogach Baltic

Wood oraz adresach sieci sprzeda¿y na terenie

kraju znajd¹ Pañstwo na stronie internetowej:

www. balticwood. pl

Zapytania ofertowe prosimy kierowaæ na adres:

marketing@balticwood. pl

Dzia³ Sprzeda¿y i Marketingu

ul. Fiszera 5, 31-357 Kraków

tel. 012 622 85 90, faks 012 622 85 99

www.balticwood.pl

Pod³ogi drewniane
Pod³ogi drewniane marki Baltic Wood cechuje

najwy¿sza jakoœæ i niezwyk³a estetyka

wykonania. Produkowane w ponad 60 wzorach 

i kolorach, stanowi¹ stylowe i ekskluzywne

rozwi¹zania dla domowych wnêtrz, takich jak:

salony, sypialnie, pokoje dzienne, pokoje

dzieciêce, kuchnie czy przedpokoje.

D¹b Czerwony

klepka Elegance
Orzech Amerykañski

klepka Comfort

Jesion Cream klepka

Prezentacja firmowa
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