
Pod ogi drewniane

Parkiet panelowy Baltic Wood jest najwy -

szej jako ci pod og  wykonan  w 100%

z drewna. Bogata kolekcja pod óg euro-

pejskich, ameryka skich, egzotycznych 

i bejcowanych jest doskona ym rozwi -

zaniem wyko czenia wn trz mieszkal-

nych. Trójwarstwowe panele drewniane 

stanowi  naturaln  ozdob  salonów, po-

koi dziecinnych, kuchni, sypialni oraz 

przedpokoi. Oferowane we wzorze eks-

kluzywnej pe nej deski czy delikatnej i nie-

powtarzalnej trójrz dowej klepki nadaj

niezwyk y charakter ka demu wn trzu.

Indywidualne wyko czenie powierz chni

pod óg Baltic Wood lakierem (pó ma-

towym, matowym), olejem (transpa-

rentnym, bia ym, ciemnym) lub bejc

(w tonacji kremowej, cynamonowej i cze-

koladowej) podkre la wyszukany i ory-

ginalny charakter pod óg drewnianych. 

Fabryczne wyko czenie powierzchni 

w pe ni zabezpiecza drewno, podno-

sz c odporno  na cieranie i zaryso-

wanie powierzchni parkietu. Stosowane 

pokrycia pod óg s  antyalergiczne, cie-

p e i atwe do utrzymania w czysto ci.

Parkiet panelowy mo na kilkakrotnie pod-

dawa  renowacji. 

Pod ogi marki Baltic Wood oferowane 

s  w nowoczesnym, bezklejowym syste-

mie monta u. Instalacja parkietu w sys-

temie Baltic Loc jest szybka (nawet do 

12 m2 na godzin !) i prosta, a pod oga

nadaje si  do u ytku natychmiast po jej 

u o eniu.

Parkiet panelowy produkowany jest zgod-

nie z wymogami ISO 9001:2000. Dzi ki

doskona ym parametrom technicznym 

i technologicznym pod ogi drewniane 

spe niaj  niezb dne normy jako ci, higie-

ny i wytrzyma o ci na odkszta cenia i za-

rysowania podczas u ytkowania. Pod ogi 

Baltic Wood otrzyma y wiele presti owych 

wyró nie  przyznawanych przez czasopi-

sma wn trzarskie, a niezale ne instytucje 

badawcze przyzna y im certyfikaty: CE,

Real Wood, FSC.

Pod ogi Baltic Wood obj te s 30-letni

gwarancj .

Wymiary pod óg Baltic Wood: 

2200x182x14 mm.
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BALTIC WOOD S.A.

ul. Fabryczna 6 A, 38-200 Jas o

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

e-mail: marketing@balticwood.pl

www.balticwood.pl
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Wenge klepka Elegance D b czerwony klepka Elegance

Klon Kanadyjski klepka Elegance 

Jesion Cream klepka


