voděodolné
hybridní podlahy

přirozenost dřeva, odolnost kamene

skutečné
Při práci
dřevo,
uvažujeme
odolnost
ekologicky
kamene

Společnost Barlinek se od počátku své činnosti podílela
na mnoha proekologických kampaních, mimo jiné realizovala
program výsadby stromů.

Jako lídr ve výrobě podlahových krytin společnost také ví, jaký
vliv na úsporu lesních zdrojů má výrobní proces, který zajišťuje
optimální využití suroviny.
Společnost BARLINEK neustále hledá řešení, která jsou
nejbezpečnější
pro zdraví
a další
životní
prostředí.
HYBRIDNÍ PODLAHY
- to je
krok
ve vývoji společnosti
Barlinek, který spojuje moderní design, nejvyšší funkční hodnoty
HYBRIDNÍ
NEXT STEP
to je kolekce, kde je nášlapná
výrobku PODLAHY
a péči o životní
prostředí.
vrstva vyrobena ze skutečného dřeva a jádro je z minerálního
kompozitu. Výsledkem této konstrukce jsou velmi trvanlivé,
jedno balení desky Barlinek
odolné aZaVODĚODOLNÉ
PODLAHY.
vysadíme jeden strom.

dřevo 100%

Zachraňujeme Sokola stěhovavého.

minerální jádro

Dub „Bartek” pod naší ochranou.
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minerální
jádro
LAK
ULTRA HARD
velmi odolný
vůči oděru
SKUTEČNÉ
DŘEVO, hluboká
strukturalizace
letokruhů
DENSCORETM
voděodolné
minerální jádro

Jádro DENSCORETM zajišťuje, že HYBRIDNÍ
PODLAHY BARLINEK jsou velmi trvanlivé
a voděodolné. Díky vysokému součiniteli
prostupu tepla jsou ideální pro systémy
podlahového vytápění a chlazení.

TLUMÍCÍ
VRSTVA
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hybridní
podlahová
deska Barlinek

x4

kartáčování

mikrofáze

KARTÁČOVÁNÍ

- moderní metoda
zdůraznění krásy přírodního
dřeva - jeho letokruhů
a struktury. Textura
kartáčované podlahy je
cítit na dotek.

FÁZOVÁNÍ

Spočívá v jemném řezání hran, aby
se jednotlivé desky opticky odlišily a
poskytovaly efekt skutečné dřevěné
podlahy.

matný lak

ULTRAODOLNÝ LAK

Zajišťuje trvanlivost a odolnost podlahy
vůči intenzivnímu provozu.

Naše nové podlahy mají všechny výhody dřevěných podlah
a zároveň zajišťují vysokou odolnost.
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ultra
tvrdý lak
Povrch HYBRIDNÍCH PODLAH jest zcela odolný vůči nejčastějším
druhům skvrn: od červeného vína, od oleje nebo acetonu.
K tvrdosti celého keramického povlaku přispívá několik
vrstev laku s příměsí KORUNDU, který chrání podlahu před
opotřebením i při intenzivním provozu. Díky tomu je možné
HYBRIDNÍ DESKY BARLINEK používat nejen v bytových
prostorech, ale také v hotelích a jiných veřejných místech,
např, v kancelářích a konferenčních sálech.
Struktura laku ULTRA HARD rovněž snižuje riziko uklouznutí
v koupelnách, kuchyních a v koupelových místnostech.

bezpečná
ohnivzdorná
podlaha
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podlaha, která
je přátelská
k lidem i k životnímu
prostředí

bezpečná
protiskluzová
podlaha

nízké emise formaldehydů a těkavých
organických sloučenin

dřevěná
povrchová
vrstva
Dub Bigar
1H1000009

Antická barva otevírá nové možnosti uspořádání
interiéru. Hloubka barev a teplé tóny dokonale ladí
s bohatostí nábytku a rozmanitostí prvků. Celý interiér
oživuje množství rostlin.

JÁDRO

10

11

Jsou voděodolné*
Dub Kukenaam
1H1000002

Podlahy v módním popelavém odstínu jsou ideální základnou
pro vytváření mnoha druhů interiérů. Struktura dřeva dodává
místnostem eleganci a vznešenost. Výborně se hodí
do klasických interiérů, pěkně ladí s módními květinovými motivy.

JÁDRO
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ultraodolný lak
Dub Kalambo
1H1000003

Jemnost popelavé podlahy interiér rozsvítí a poskytne
mu neomezené možnosti aranžování. Tato barva je
v otevřeném prostoru ideální pro moderní kuchyň nebo
jídelnu. Celek vytváří eleganci v moderním stylu.

JÁDRO
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stabilní
konstrukce
Dub Ribbon
1H1000001

Bílá barva dodá interiéru lehkost a jemnost. Struktura
dřeva vnáší do interiéru přírodní prvek. Velmi vhodný
základ pro aranžmá s kontrastní černou nebo hlubokou
šedou. Ideálně se k podlaze hodí organické doplňky
jako sklo nebo kámen.

JÁDRO
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bezpečnost
Dub Niagara
1H1000007

Tmavý medový odstín podlah - to je krása a kvalita. Interiér je
doplněn elegantním nábytkem a špičkovými detaily. Prostor
ideální pro elegantní večeři, ale také nejlepší hřiště pro děti.

JÁDRO
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podlahové
vytápění
Dub Della
1H1000005

Podlahy s barvou, která vyvolává představu surového dřeva.
Plně přírodní charakter doplňují šedé a kontrastní černé
koupelnové doplňky. Celek vytváří jedinečnou komfortní zónu.

JÁDRO
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tichý provoz
Dub Lofoi
1H1000004

Krémový odstín podlah působí výjimečně útulným
interiérem. Teplá barva horní vrstvy jemně narušuje
surovost betonu a studenou barvu povrchové úpravy.
Ideální minimalistický interiér – harmonický a prostorný.

JÁDRO
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vhodné i pro
zvířata
Dub Inga
1H1000008

Tradiční hnědé podlahy jsou elegantním prvkem interiéru
v duchu Art Deco. Velký prostor, monumentální zrcadlo a
sofistikované umění - to jsou prvky, které nemohou chybět.
Tento jedinečný interiér kombinuje estetiku a krásu.

JÁDRO
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čistá a snadná
montáž
Dub Tugela
1H1000006

Teplá barva podlahy interiér mimořádně obohacuje.
Zkrášluje ho barvami a dodává lesk místnostem zařízeným
v retro nebo vintage stylu. Otevřený prostor je perfektní
alternativou pro ty, kteří milují svobodu a živé barvy.

JÁDRO
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záruka 30 let
Dub Mackay
1H1000010

Ořechový odstín podlahy s dekorativním vzorem
a s kresbou letorostů vytváří teplo interiéru. Zde se najde
prostor pro použití různorododých materiálů a textur.
Dekor obohatí Etno doplňky. Eklektický styl umožňuje
volně kombinovat mnoho stylů.

ZÁRUKA

30
LET

JÁDRO

28
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přednosti
hybridních
podlah Barlinek

BEZPEČNOST
Podlahy mají certifikaci A +, což potvrzuje velmi nízké
emise VOC (Volatile Organic compouds - těkavých
organických sloučenin). Jádro desky DENSCORETM tvoří
minerální směs, která neobsahuje žádné zdraví škodlivé
ftaláty a těžké kovy.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

DŘEVĚNÁ POVRCHOVÁ VRSTVA

Podlahy z kolekce Next Step jsou ideální pro
podlahové vytápění i pro systémy chlazení.

horní vrstvu podlah tvoří přírodní dubová dýha. Naše
nové výrobky mají všechny výhody dřevěných podlah
a zároveň zajišťují vysokou odolnost.

TICHÝ PROVOZ
Hybridní deska společnosti Barlinek ve spojení se zvuk
tlumícím podkladem EXTREME 1.5 zaručuje dokonalé
tlumení zvuků.

JSOU VODĚODOLNÉ*
Hybridní podlahy jsou odolné vůči polití a postříkání
vodou. Představují vynikající volbu pro kuchyň,
chodbu a dokonce i koupelnu a je možnost pokládky
jednotných podlah v celém domě.

JE VHODNÁ I PRO ZVÍŘATA
Lak Ultra Hard a jádro DENSCORETM zaručují zvýšenou
odolnost podlahy vůči odření a poškrábání. To vše je také
zárukou snadného udržování čistoty bytu nebo domu

ULTRAODOLNÝ LAK
Dřevěná vrchní vrstva je pokryta lakem Ultra Hard,
velmi odolným proti oděru. Povlak se pro vysokou
trvanlivost skládá z několika vrstev laku vyztuženého
korundem (oxidem hlinitým).

ČISTÁ A SNADNÁ MONTÁŽ
Pokládka podlah v plovoucím systému nevyžaduje
speciální vybavení a nevzniká přitom zbytečný prach.

STABILNÍ KONSTRUKCE

ZÁRUKA 30 LET

I na velmi velkých plochách není třeba provádět
prahové a mezilehlé dilatace. Díky tomu je možné
položit stejné podlahy v místnostech s různými užitnými
funkcemi, například v obývacím pokoji s kuchyní nebo
na chodbě s koupelnou.

Hybridní podlahy Next Step jsou navrženy tak, aby
vydržely mnoho let a přitom měly stále pěkný vzhled zejména s používáním ošetřovacích přípravků Barlinek.

* Vodotěsnost podlahy znamená, že výrobek není citlivý na dočasné působení vody. Detailní
informace naleznete v montážním návodu, v záručním listu a v dokumentu Podmínky
používání lakovaných podlah Next Step.
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Dub Bigar
1H1000009

Lišta vysoká 60 mm
Dub Bigar P6P01472A

Dub Ribbon
1H1000001

Dub Kukenaam
1H1000002

Lišta vysoká 60 mm
Dub Touch P6P01242A

Dub Mackay
1H1000010

Dub Kalambo
1H1000003

přírodní doplněk
hybridních podlah

Lišta vysoká 60 mm
Dub Kalambo P6P01492A

Dub Della
1H1000005

Hybridní podlahy doplňují lišty z nabídky
společnosti Barlinek. Lišty jsou ve 100 %
dřevěné, lakované a jsou barevně přizpůsobené
HYBRIDNÍM PODLAHÁM.

Lišta vysoká 60 mm
Dub Gentle P6P01312A

Dub Lofoi
1H1000004

Lišta vysoká 60 mm
Dub Bigar P6P01482A

Dub Niagara
1H1000007

Lišta vysoká 60 mm
Dub Harmony P6P01342A

Dub Inga
1H1000008

podklad
EXTREME 1.5

Lišta vysoká 60 mm
Dub Harmony P6P01342A

Dub Tugela
1H1000006

Lišta vysoká 60 mm
Dub Still P6P01422A

Lišta vysoká 60 mm
Dub Terra P6P01212A

parametry HYBRIDNÍ DESKY ZNAČKY BARLINEK
dubová dýha:
1 mm
kompozitní jádro z kamenného polymeru: 6 mm
tloušťka podlahy: 
7 mm
šířka:
190 mm
délka: 
400-1200 mm

Dřevo je přírodní materiál, každý kus je jedinečný.
Jednotlivé obrázky desek v tomto katalogu nemusí plně odrážet vzhled produktů. Odstín objednaného výrobku se může lišit od vzorku dostupného v místě prodeje.

Lišta vysoká 60 mm
Dub Lak P6P01011A

CS

>500

!

kg

kPa

• chrání spoje podlahových segmentů
• tlumí zvuk kroků
• ideální pro podlahové vytápění
• ekologický

Při práci
uvažujeme
ekologicky
Společnost Barlinek se od počátku své činnosti podílela
na mnoha proekologických kampaních, mimo jiné realizovala
program výsadby stromů.
Jako lídr ve výrobě podlahových krytin společnost také ví, jaký
vliv na úsporu lesních zdrojů má výrobní proces, který zajišťuje
optimální využití suroviny.
HYBRIDNÍ PODLAHY - to je další krok ve vývoji společnosti
Barlinek, který spojuje moderní design, nejvyšší funkční hodnoty
výrobku a péči o životní prostředí.
Za jedno balení desky Barlinek
vysadíme jeden strom.

dřevo 100%
minerální jádro

Zachraňujeme Sokola stěhovavého.

Dub „Bartek” pod naší ochranou.

Barlinek S.A.
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
Poland
tel.: +48 41 333 11 00
fax: +48 41 333 00 00
e-mail: info@barlinek.com.pl
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