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Barlinek jest jednym z najwi kszych producen-

tów naturalnych pod óg drewnianych na wiecie. 

Deska barlinecka eksportowana jest obecnie do

ponad 46 krajów na 4 kontynentach. W Polsce

to od lat najbardziej znana i rozpoznawalna marka 

pod óg naturalnych. Deska barlinecka to produkt 

najwy szej jako ci, w ca o ci wykonany z drew-

na, produkowany z trosk  o klienta oraz rodo-

wisko naturalne. Deska barlinecka czy wszelkie 

zalety drewna z atwo ci  monta u i renowacji, 

a doskona o  po czenia desek gwarantuje

opatentowane cze BARCLICK.

Deska barlinecka pozwala urz dzi  dom 

zgodnie z marzeniami, jest stworzona z my l

o potrzebach nowoczesnej rodziny, dla któ-

rej szczególn  warto  stanowi poczucie swo-

body, oryginalno , agodne pi kno i zdrowie 

p yn ce z natury; jest jednocze nie rozs dn

inwestycj , gdy  swoje w a ciwo ci zachowuje przez 

d ugie lata.

Naturalne pod ogi drewniane
Szeroka oferta dla ca ej rodziny!

Seria Exclusive – propozycja skierowana do szczególnie wymagaj -

cych Klientów. Pod oga jednolamelowa, wyko czona lakierem UV 

lub olejem naturalnym, swym wygl dem przypomina tradycyjn

pod og  lit , wyj tkowo korzystnie prezentuje si  we wn trzach no-

woczesnych i ekskluzywnych.

Seria Professional – deska trzylamelowa, wyko czona lakierem 

o podwy szonej odporno ci. Stanowi znakomite rozwi zanie nie 

tylko dla mieszka  i domów, ale tak e dla ró norodnych wn trz 

o zwi kszonym nat eniu ruchu, a wi c tak e obiektów u ytecz-

no ci publicznej.

Seria Classic – deska trzylamelowa, elegancka i tradycyjna pod oga 

wyko czona olejem naturalnym, barwionym lub lakierem o wysokim 

po ysku. Produkt dla osób preferuj cych styl pod óg postarzanych, 

jest idealnym wyborem dla Klienta poszukuj cego pod óg nawi zu-

j cych do sprawdzonych, klasycznych ju  wzorów.

Seria Life – deska trzylamelowa, wyko czona lakierem UV, to 

wysokiej klasy trójwarstwowa pod oga wykonana z naturalnego 

drewna w atrakcyjnej cenie. Dobra propozycja dla ludzi m odych, 

którzy lubi  otacza  si  tym, co ekologiczne i zdrowe, a przy tym

po prostu adne.

Barlinek S.A. wyj tkowo dba o rodowisko naturalne

Ograniczamy efekt cieplarniany:

mamy jedne z najbardziej przyjaznych dla rodowiska zak adów produkcyjnych 

w bran y

stosujemy nowoczesne instalacje odpylaj ce, dzi ki którym wychwytujemy nie-

mal e 100% py ów i gazów z powietrza

przyczyniamy si  do odbudowy zasobów le nych, które w naturalny sposób po-

ch aniaj  dwutlenek w gla 

Wykorzystujemy 100% surowca:

wytwarzamy w asn  energi  ciepln  poprzez spalanie odpadów drzewnych po-

wstaj cych w produkcji deski barlineckiej, unikaj c nadmiernej emisji CO
2

produkujemy pelet i promujemy jego wykorzystywanie w gospodarstwach domo-

wych, zamiast w gla czy oleju, dzi ki czemu przyczyniamy si  jeszcze bardziej 

do zmniejszenia emisji CO
2
.

Barlinek S.A.

Al. Solidarno ci 36, 25-323 Kielce

tel. 41 333 11 11, faks 41 333 00 00

biuro@barlinek.com.pl

www.barlinek.com.pl 
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