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Baltic Wood wprowadzi  na rynek nowocze-

sn  kolekcj  pod óg szczotkowanych 

– Boutique Collection.

Boutique Collection to nowoczesna kolekcja 

pod óg szczotkowanych przeznaczonych 

dla mi o ników najnowszych trendów, ce-

ni cych pi kno i elegancj .

Najwy szej klasy trójwarstwowe pod ogi

drewniane Baltic Wood zosta y poddane 

procesowi szczotkowania wierzchniej war-

stwy drewna oraz wybierania z niej najbar-

dziej mi kkich cz ci s ojów rocznych. 

Proces szczotkowania wydobywa naturaln

struktur  drewna, która jest nie tylko wi-

doczna, ale te  wyczuwalna w dotyku.

Kolekcja wykonana jest z dwóch, szlachet-

nych gatunków drewna – d bu i jesionu. 

Proponujemy sze  wyj tkowych produk-

tów, dost pnych w wersji – deska lub klep-

ka, wyko czonych lakierem matowym.

Pod ogi z kolekcji Boutique Collection do-

skonale prezentuj  si  zarówno w stylo-

wych, tradycyjnych jak i nowoczesnych, 

awangardowych wn trzach.

PURE
D b Pure (deska) – tradycyjna pod oga d -

bowa o ywej palecie odcieni br zu, dzi ki

procesowi szczotkowania uwypuklili my

pi kn , naturaln  struktur  drewna. 

D b Cocoa Pure (deska) – pod oga o na-

syconej, czekoladowej barwie  z ciekawie 

wyeksponowanym na powierzchni 

rysunkiem s oi drewna. 

CREAM
D b Cream (deska/ klepka) – pod oga,

dodatkowo wzbogacona kremowymi tona-

cjami, uzyskanymi poprzez zastosowanie 

bia ej bejcy, stanowi interesuj c  propozy-

cj  dla kochaj cych klasyk  z nutk  ekstra-

wagancji.

D b Cocoa Cream – dzi ki zabiegom opa-

lania, szczotkowania i bejcowania uzyskali-

my pod og , która stanowi sedno elegancji 

i szyku.

Jesion Cream – subtelny klimat pod ogi

wzbogacili my kremow  tonacj  uzyskan

poprzez zastosowanie bia ej bejcy, która 

agodnie wnikn a w rowki powierzchni 

powsta e podczas procesu szczotkowania.

B A LT I C  W O O D  prezentuje

Baltic Wood S.A.   

ul. Fabryczna 6a

38-200 Jas o

tel. 013 444 75 00

faks 013 444 75 07

e-mail: info@balticwood.pl

www.balticwood.pl

ADRES FIRMY:

D b Pure (deska) D b Cocoa Pure (deska)

D b Cream (deska) D b Cream (klepka)

D b Cocoa Cream Jesion Cream
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