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NOWOŚCI – BARLINEK 2012

BARLINEK S.A. – jeden z wiodących producentów podłóg drewnianych na świecie. Każda kolekcja tworzona jest w oparciu o wieloletnie doświadczenie ekspertów 

firmy, zawsze w zgodzie z najnowszymi trendami w zakresie aranżacji wnętrz. Firma jest również inicjatorem wielu programów dotyczących ochrony środowiska oraz 

edukacji ekologicznej. W portfolio producenta znajdują się: deski trzywarstwowe, deski lite (Skarby Natury), kolekcje specjalistyczne jak – innowacyjne podłogi dla 

dzieci (deska YOUNG) oraz podłogi sportowe (Barkiet Sport) a także dopełnienie dotychczasowego asortymentu deski dwuwarstwowe – parkiet (Places).

NowoścI 2012 – Smaki Życia kolekcja podłóg trzywarstwowych (deska bar-

linecka) – debiutowała w ubiegłym roku, zyskując duże uznanie architektów oraz 

specjalistów w zakresie wystroju wnętrz, którzy m.in. przyznali jej nagrodę Dobry 

Design 2012. obecnie Barlinek S.A. wprowadził do oferty 6 nowych dekorów, 

które podobnie jak reszta kolekcji utrzymane są w duchu najnowszych trendów 

i  wysmakowanego wzornictwa. Dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, 

pełne soczystych barw i apetycznych faktur barlineckie podłogi drewniane będą 

kluczem do stworzenia wnętrz pełnych dobrego smaku.

NowoścI 2012 – PLAcES – najwyższej jakości parkiet nowej generacji 
(deski dwuwarstwowe) – to kolekcja, której inspiracją są najpiękniejsze miejsca 

świata, legendarne, ponadczasowe, niezmienne budzące zachwyt. Kolekcja 
Places to również design i nieograniczone możliwości aranżacyjne. Podłogę 

można układać na kilka sposobów – tradycyjnie, jak również np. w jodełkę czy 

kwadraty. Można również łączyć różne kolory i formaty (szerokości), aby uzyskać 

indywidualny i nieszablonowy efekt. Podłoga, która nada każdemu wnętrzu stylu 

oraz oprze się zmianie trendów; jest ponadczasowa.

Deska barlinecka – trójwarstwowa podłoga wykonana z naturalnego drewna. 

Łączy w sobie wszystkie zalety parkietu z łatwością montażu podłóg pływa-

jących. Dzięki wysokiej odporności i trwałości może być układana zarówno 

w prywatnych domach i mieszkaniach, jak i obiektach użyteczności publicznej: 

biurach, hotelach, sklepach, przedszkolach, kinach itp. 

Zalety deski barlineckiej:
l wysoka jakość wykonania

l opatentowany system montażu bezklejowego 

l najdłuższa gwarancja na podłogi drewniane na rynku – do 25 lat

l możliwość kilkukrotnej renowacji warstwy wierzchniej

l rozmaite możliwości montażu: system „pływający” lub klejenie do podłoża

l produkt naturalny i zdrowy: nie alergizuje, nie gromadzi kurzu, nie elektryzuje 

się; reguluje mikroklimat w pomieszczeniu

l szeroka gama wzorów urozmaiconych pod względem wyglądu, wykończeń 

i przeznaczenia

Parkiet Places – deska dwuwarstwowa czyli parkiet nowej generacji. Dwie war-

stwy drewna pokryte 7 warstwami utwardzanego promieniami UV. Wyjątkową 

stabilność konstrukcji gwarantuje warstwa licowa podłogi posiadająca ok. 3,7 mm 

grubości litego drewna, połączona na trwałe, przy użyciu ekologicznego kleju EPI. 

Produkt, dzięki zastosowaniu konstrukcji krzyżowej oraz bardzo dobrej przenikal-

ności cieplnej, doskonale sprawdza się na ogrzewaniu podłogowym. 

Zalety parkietu PLAcES:

l bardzo wysoka odporność na ścieranie

l dwa rodzaje wykończeń: – olej naturalny – wydobywa naturalną strukturę 

rysunku drewna, wsiąka w drewno, przez co głęboko je penetruje i impregnuje 

przed wilgocią i brudem – lakier – zapewnia bardzo dużą odporność na ściera-

nie, przez co podłoga jest wyjątkowo dobrze zabezpieczona. Lakier jest bezroz-

puszczalnikowy, bezwonny zatem całkowicie bezpieczny.

l cicha podłoga – minimalny efekt odgłosów podczas chodzenia 

l szeroki wachlarz wzorów, dwa kompatybilne wymiary, dające wiele możliwo-

ści aranżacyjnych

n   BARLINEK S.A.
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, tel. 41 333 11 11, faks 41 333 00 00, www.barlinek.com.pl, e-mail: biuro@barlinek.com.pl

Szczegółowa oferta producenta dostępna na stronie www.barlinek.com


