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Podłogi z Barlinka to:
■	  Styl – ponadczasowy, szlachetny i nieprzemijający urok drewna

■	  Design – bogactwo wzorów i możliwości wykończeń

■	  Trwałość – najwyższa jakość dzięki zastosowaniu  
nowoczesnej technologii

■	  Zdrowie – antyalergiczność i regulacja mikroklimatu  
Twojego mieszkania

■	  Ekologia – gwarancja produkcji z poszanowaniem środowiska  
naturalnego (międzynarodowy certyfikat FSC®  potwierdzający 
pochodzenie surowca z odpowiedzialnie zarządzanych lasów)

W naszym portfolio znajdują się drewniane podłogi 
trójwarstwowe (deska barlinecka) oraz podłogi z deski litej. 
Produkujemy również trójwarstwowe podłogi dla dzieci 
Deska YOUNG oraz specjalistyczne podłogi sportowe. Ofertę 
uzupełnia kompleksowa gama profesjonalnych akcesoriów 
okołopodłogowych. Specjalizujemy się także w produkcji 
ekologicznego paliwa z surowców odnawialnych.

Jesteśmy jednym z największych producentów podłóg 
drewnianych na świecie. Od lat z sukcesem łączymy 
wielowiekową tradycję i doświadczenie z nowatorskimi 
rozwiązaniami technologicznymi oraz znajomością trendów 
w zakresie aranżacji wnętrz.

Nasze podłogi wykonane są w 100% 
z prawdziwego drewna, dzięki czemu 
możesz czerpać ze wszystkich 
naturalnych zalet tego surowca.

Barlinek S.A. 
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Tworząc nasze produkty czerpiemy wprost z natury. 

Jesteśmy zawsze blisko niej – szukając inspiracji, pozyskując 
surowiec do produkcji czy też realizując bogaty program działań 
na rzecz środowiska naturalnego. Jej znaczenie w ideologii naszej 
marki podkreśliliśmy również dedykując nazewnictwo wybranych 
produktów Cudom Natury – najpiękniejszym  
zakątkom naszej planety. Unikalnym  
i ponadczasowym – tak jak nasze  
podłogi.

Cuda natury 

za jedno opakowanie
sadzimy jedno drzewo
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12-23

Seria dla koneserów drewna. 
Stylowe podłogi, podkreślające naturalne cechy drewna.

24-35

Seria dla znawców trendów. 
Najnowsze trendy w zakresie aranżacji i design’u. 

36-53

Seria dla poszukiwaczy dobrych rozwiązań. 
Funkcjonalność i jakość Barlinka za korzystną cenę. 

Pierwsza podłoga, która chroni Twoje dziecko. 
Zdrowe i trwałe rozwiązanie do dziecięcego pokoju.

54-67

100% Prawdziwe Drewno
Deska z litego drewna dzielnie stawia czoło upływowi czasu.

80-97

Profesjonalne, certyfikowane podłogi 
do sportów halowych, sal fitness oraz boisk do squash'a.

68-69
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Deski barlineckie wyróżnia oryginalne złącze 
BARCLICK®, opracowane przez naszych technologów.

Międzynarodowy patent 

Barlinecki wynalazek BARCLICK® jest chroniony patentem na wielu 
rynkach zagranicznych (wszystkie kraje Unii Europejskiej,  
ponadto m. in.: USA, Rosja, Hong Kong, Kanada) oraz w Polsce. 

System BARCLICK® zapewnia:
■  szybki i prosty montaż,
■  natychmiastową gotowość podłogi do użytkowania,
■  trwałe i wytrzymałe połączenie,
■  możliwość łatwego demontażu,
■   możliwość powtórnego montażu.

System BARCLICK® 

Wiedząc, jak ważny dla finalnej jakości podłóg jest ich montaż, pragnęliśmy 
go maksymalnie usprawnić. Po kilku latach badań i testów, odbywających 
się m.in. w specjalnym laboratorium symulującym różne warunki używania 
podłóg, stworzyliśmy najbardziej uniwersalne i efektywne rozwiązanie: 
złącze BARCLICK®. 

Nowoczesne systemy montażu
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Złącze 5Gs® 

Nowoczesne złącze deski barlineckiej Barlock 5Gs System 
gwarantuje szereg udogodnień w procesie montażu oraz 
późniejszej eksploatacji podłogi (dotyczy łączenia desek 
po krótkiej krawędzi).
Chcesz od razu cieszyć się nową podłogą? Zamontuj ją 
samodzielnie. Dzięki złączu Barlock 5Gs System zrobisz 
to bez trudu – szybko, cicho i komfortowo.

Z Barlock 5Gs układanie deski barlineckiej przebiegnie:

■ Szybko – montaż szybszy aż o 25%,

■   Samodzielnie – nie musisz być fachowcem,

■   Czysto i komfortowo – ograniczenie zabrudzeń  
podczas montażu,

■   Bezpiecznie – ograniczenie ryzyka uszkodzeń  
podczas montażu i demontażu,

Zaskakująco szybki i prosty montaż podłogi.  
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Nasz zakład jako jedyny w Europie skupia cały proces produkcyjny w jednym 
miejscu. Gwarantuje to pełną kontrolę jakości na każdym etapie przerobu drewna, 
a także jego ekonomiczne wykorzystanie. 

Deska barlinecka to:
■	 	100%	naturalnego	drewna,
■	 	możliwość	układania	na	ogrzewaniu	podłogowym,
■	 	montaż	w	systemie	pływającym	lub	klejenie	do	podłoża,
■	 	samodzielny	i	szybki	montaż,
■	 	możliwość	cyklinowania,
■	 	najlepsza	jakość	w	dobrej	cenie.

Kora
Część jest sprzedawana jako 
element ozdobny do ogródków, 
część tworzy biomasę.

Bardzo blisko krawędzi
Pozostałości poprodukcyjne 
tworzą biomasę.

Blisko krawędzi
Trociny poprodukcyjne 
służą do produkcji peletu.

Środek
Z najszlachetniejszych 
części kłody produkujemy 
deskę barlinecką i listwy.

■	 	jednorodne,	naturalne	zabarwienie	desek,	
■	 dowolny	rysunek	drewna,
■	 możliwość	wystąpienia	małych	zdrowych	sęków.

■	 	bogactwo	naturalnych	cech	drewna,
■	 	zróżnicowana	barwa	desek,
■	 	dowolny	rysunek	drewna,
■	 	zdrowe	lub	wypełnione	sęki	średniej	wielkości.

■	 	pełna	gama	naturalnych	cech	budowy	i	właściwości	drewna,
■	 	dowolna	kolorystyka	i	rysunek	drewna,
■	 	zdrowe	lub	wypełnione	sęki	różnej	wielkości,
■	 	możliwość	wystąpienia	naturalnych	przebarwień.

■	 	pełna	gama	naturalnych	cech	budowy	i	właściwości	drewna,
■	 	dowolna	kolorystyka	i	rysunek	drewna,
■	 	zdrowe	lub	wypełnione	sęki	różnej	wielkości,
■	 	występowanie	różnorodnych	naturalnych	przebarwień.

Wykorzystujemy 100% surowca

Klasyfikacja deski
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Deska barlinecka łączy wszelkie zalety drewna z łatwością 
montażu i renowacji podłóg pływających. W tym nowoczesnym 
produkcie wyeliminowana została konieczność klejenia połączeń 
pomiędzy poszczególnymi deskami.

7 warstw systemu 
lakierniczego utwardzanego 
promieniami UV

Warstwa licowa, drewno 
europejskie lub egzotyczne

Warstwa środkowa 
poprzeczna, drewno iglaste

Warstwa dolna,  
drewno iglaste

3 lam

2 lam

DESKA JEDNOLAMELOWA
Bez podziału lica na widoczne rzędy 
lamelek (przypominająca wyglądem  
deski lite)

DESKA DWULAMELOWA
Dwa rzędy lamelek  
na szerokości deski

DESKA TRZYLAMELOWA
Trzy rzędy lamelek na szerokości deski 
(przypominająca wyglądem tradycyjny 
parkiet)

1 lam

Grande 
szerokość 
180 mm

Doppio 
szerokość 
180 mm

Molti 
szerokość 
207 mm

Piccolo 
szerokość 
130 mm
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Rodzaje wykończeń

Lakierowanie
Wielowarstwowe pokrycie lakierem akrylowym, utwardzanym promieniami UV.
Lakier zabezpiecza podłogę tworząc na niej film chroniący przed ścieraniem, 
zarysowaniami i innymi uszkodzeniami.

Rodzaje lakierów:

lakier półmatowy – podkreśla naturalny charakter podłogi  
drewnianej i głębię jej wzornictwa (połysk 20° w skali Gardnera),

lakier matowy – pogłębia wrażenie przytulności i ciepła  
(połysk 5° w skali Gardnera),

lakier wysoki połysk – doskonałe rozwiązanie dla eleganckich, 
reprezentacyjnych wnętrz (połysk 95° w skali Gardnera),

 lakier professional – lakier o podwyższonej odporności  
na ścieranie doskonale sprawdza się w trudnych warunkach użytkowych 
posiada certyfikat trudnopalności klasy Cfl, (połysk 20° w skali Gardnera).

Do najważniejszych zalet powłok lakierowanych  należą:

■ wysokie walory estetyczne i użytkowe,
■ brak substancji szkodliwych,
■ wysoka elastyczność powierzchni,
■ łatwość pielęgnacji i utrzymania w czystości,
■ brak negatywnego wpływu na warunki pracy i środowisko naturalne,
■ wysoka odporność na ścieranie.

Olejowanie
Wielowarstwowe pokrycie olejem, utwardzanym promieniami UV.
Olej wnika w strukturę drewna zabezpieczając je przed ścieraniem  
oraz uszkodzeniami mechanicznymi, jednocześnie eksponując piękno 
i naturalność tego materiału.

Zalety powłok olejowanych:

■  olejowane deski barlineckie nabierają niepowtarzalnego wyglądu stylowej 
podłogi drewnianej,

■  olej tworzy powierzchnię antystatyczną i ciepłą w dotyku, 
■  powierzchnia podłogi jest łatwa do naprawy punktowej oraz bieżącej 

pielęgnacji i konserwacji.

Podłogi pokryte olejem są niezwykle trwałe i nie sprawiają trudności 
w utrzymaniu, zalecamy jednak ich okresowe doolejowanie.
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Fazowanie
Fazowanie polega na niewielkim ścięciu krawędzi desek, przez co 
podkreśla się podział powierzchni podłogi na poszczególne deski.  
Faza jest ceniona za swoją prostotę – niewidoczne na pierwszy  
rzut oka ścięcie podkreśla naturalne piękno drewna oraz dodatkowo 
wydłuża deskę optycznie, przez co dodaje jej lekkości.

Szczotkowanie
„Postarzana” szczotkowaniem podłoga wgląda tak, jakby była 
użytkowana od pokoleń i zachowała najlepsze cechy drewna. Efekt 
szczotkowania podkreśla naturalne piękno usłojenia i uwydatnia jego 
strukturę, dzięki czemu falisty układ włókien jest bardziej widoczny, 
a ewentualne ślady użytkowania będą znacznie mniej widoczne. 
Podłoga nabiera szlachetnego, pełnego ciepła wyglądu.

Parzenie
Wybrane partie surowca, z jakich powstaje deska barlinecka 
poddawane są działaniu gorącej pary wodnej. Proces jest bardzo 
korzystny dla walorów użytkowych podłogi, która staje się odporniejsza 
na zmiany wilgotności powietrza i temperatury. Zapewnia on ponadto 
zmianę koloru, który zyskuje dekoracyjny odcień. 

Barwienie
Deski barwione powstają w wyniku pokrycia powierzchni desek 
lakierami lub olejami kolorowymi, a także bejcą uszlachetnioną 
i zabezpieczoną lakierem. Zastosowanie tego rodzaju wykończenia 
nadaje nowoczesnego i różnorodnego wyglądu deski przy zachowaniu 
naturalnej struktury i usłojenia drewna.
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Seria dla koneserów drewna. 
Stworzona do wnętrz,  
które mają duszę.
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Pure to najwyższej jakości stylowe podłogi, w których szczególnymi 
sposobami podkreśliliśmy naturalne cechy drewna.

Dla estetów, którzy cenią  ponadczasowe piękno. Którzy wiedzą, 
że drewniana podłoga jest jak dobre wino – oznaki wieku stanowią 
o jej wartości.

Dąb Delicious Grande



14 PURE Katalog podłóg drewnianych

Dąb Azure Window 
Grande

1W1000072

1WG000258



15Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Dąb Amazon  
Grande

1W1000064

1WG000254

Dąb Askania  
Grande

1W1000066

1WG000256



16 PURE Katalog podłóg drewnianych

Dąb Caramel  
Grande

1W1000082

1WG000262



17Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Jatoba Titicaca  
Grande

1W1000170

Dąb Cherry  
Grande

1W1000090



18 PURE Katalog podłóg drewnianych

Jesion Saimaa  
Grande

1W1000141

1WG000289



19Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Merbau Komodo 
Grande

1W1000184

1WG000311

Dąb Delicious  
Grande

1W1000076

1WG000259



20 PURE Katalog podłóg drewnianych

Jesion Coffee  
Grande

1W1000142

1WG000290



21Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Dąb Conchi  
Grande

1W1000068

1WG000257



22 PURE Katalog podłóg drewnianych

Dąb Malaga Ice  
Grande

1W1000080



23Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Merbau Petra  
Grande

1W1000185

Dąb Espresso  
Grande

1W1000085
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Seria dla znawców trendów. 
Stworzona do wnętrz,  
którymi należy się chwalić.
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Decor to nieszablonowe, często awangardowe wzory podłóg uzyskane 
dzięki zaawansowanym technikom obróbki i barwienia drewna. Zawsze 
zgodne z najnowszymi trendami w zakresie aranżacji i design’u. 

Dla tych, którzy cenią efektowne wzornictwo w najmodniejszym wydaniu. 
Którzy wiedzą, że luksus tkwi w szczegółach.

Dąb Panna Cotta Grande – dostępny w kolekcji Smaki Życia



26 DECOR Katalog podłóg drewnianych

Dąb Delicious  
Molti

3W1000022

3WG000232



27Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Dąb Tiramisu  
Molti

3W1000049

Dąb Nugat  
Piccolo

1W1000342



28 DECOR Katalog podłóg drewnianych

Dąb Almond  
Molti

3W1000044

3WG000246



29Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Dąb Brillance  
Molti

3W2000034

3WG000240

Dąb Antic  
Molti

3W1000027



30 DECOR Katalog podłóg drewnianych

Dąb Bianco  
Molti

3W1000025

3WG000235



31Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Dąb Shadow  
Molti

3W1000041

Dąb Aurora  
Molti

3W1000036

3WG000241



32 DECOR Katalog podłóg drewnianych

Jesion Glow  
Molti

3W2000130

3WG000283



33Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Jesion Milkshake  
Molti

3W1000127

3WG000280

Jatoba Sunshine  
Molti

3W2000321



34 DECOR Katalog podłóg drewnianych

Jesion Coffee  
Molti

3W1000136

3WG000285



35Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Dąb Espresso  
Molti

3W1000039

Jesion Malibu  
Molti

3W1000129

3WG000282

Dąb Coriander  
Piccolo

1W1000104
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Seria dla poszukiwaczy dobrych 
rozwiązań. Stworzona do 
wnętrz, w których najważniejsze 
są dobre relacje.
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Life to podłogi, które łączą w sobie funkcjonalność i jakość Barlinka 
z korzystną ceną. 

Dla osób, które tworzą dom dla bliskich, dlatego ich wymagania 
są wysokie. Dla osób odpowiedzialnych – nie tylko za rodzinę, 
ale i za środowisko w którym żyjemy.

Jesion Saimaa Molti



38 LIFE Katalog podłóg drewnianych

Dąb Amazon  
Piccolo

1W1000095



39Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Klon Yushan  
Molti

3W1000187

3WG000313

Dąb Azure Window 
Molti

3W1000030



40 LIFE Katalog podłóg drewnianych

Dąb Askania  
Molti

3W1000003

3WG000230



41Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Dąb Czerwony Yellowstone  
Molti

3W1000191

3WG000315

Czereśnia Wadi Rum 
Molti

3W1000176

3WG000306



42 LIFE Katalog podłóg drewnianych

Buk Masuria  
Molti

3W1000152

3WG000296



43Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Jesion Saimaa  
Molti

3W1000111

 3WG000278

Dąb Tafelberg  
Molti

3W1000029



44 LIFE Katalog podłóg drewnianych

Buk Feldberg  
Molti

3W1000153

3WG000295



45Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Buk Vesuvius  
Molti

3W1000162

3WG000300

Jesion Jeju  
Molti

3W1000109

3WG000276



46 LIFE Katalog podłóg drewnianych

RGB

169 dpi

Jatoba Titicaca  
Molti

3W1000167

3WG000302



47Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Dąb Amazon  
Molti

3W1000001

3WG000228

Dąb Czerwony Djavolja  
Molti

3W1000190

3WG000314



48 LIFE Katalog podłóg drewnianych

Dąb Askania  
Piccolo

1W1000092

mix długości     1W1000327



49Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Dąb Atacama  
Doppio

2W8000320

Orzech Olimpo  
Molti

3W1000198

3WG000317



50 LIFE Katalog podłóg drewnianych

RGB

Tali Sipadan  
Molti

3W1000173

3WG000304



51Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Merbau Komodo  
Molti

3W1000180

3WG000310

Sapella Uluru  
Molti

3W1000178

3WG000308

Wenge Kilimanjaro  
Molti

3W1000202

3WG000318
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Jesion Saimaa  
Piccolo

1W1000148



53Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Dąb Conchi  
Piccolo

1W1000093

Jesion Jeju  
Piccolo

1W1000147
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Dlaczego podłoga w pokoju dziecka  
jest tak ważna?
Bo to podłoga jest miejscem w domu, gdzie maluchy
spędzają najwięcej czasu. Pełzanie, raczkowanie, pierwsze
kroki – to stąd dziecko wyrusza na spotkanie przygodzie.
A z czasem staje się miejscem beztroskich zabaw:
klocki, samochody, rysowanie, domek budowany pod stołem.
To tutaj jest dziecięcy świat. Warto więc zadbać o to, aby był 
przyjazny i bezpieczny. Tworząc Deskę YOUNG wykorzystaliśmy 
nasze prywatne rodzicielskie doświadczenia, dzięki czemu 
stworzyliśmy rozwiązania, które idealnie sprawdzą się w pokoju 
dziecięcym.

Firma Barlinek S.A. przedstawia najnowsze dzieło: 
całkowicie zdrową i bezpieczną Deskę YOUNG.
Jest to jedyny tego typu produkt na rynku, stworzony 
z myślą o dziecięcym pokoju. 

Pierwsza podłoga, która chroni Twoje dziecko. 
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Poznaj główne zalety Deski YOUNG

Powłoka Antimicrobial
Ochrona przed bakteriami
	Warstwa	na	powierzchni	podłogi,	która	zawiera	nanocząsteczki	
powodujące	wytworzenie	się	trwałej	ochrony	przeciwko	
bakteriom,	grzybom,	roztoczom.	W	kontakcie	z	drobnoustrojami	
lakier	przekazuje	im	dodatnie	nanoładunki	elektryczne,	które	
skutecznie	przeciwdziałają	rozwojowi	tychże	mikroorganizmów.	
Powłoka	chroni	także	przed	nieprzyjemnym	zapachem,	
zwykle	towarzyszącym	namnażaniu	się	bakterii.	Antimicrobial	
nie	wyjaławia	otoczenia	dziecka,	gwarantuje	jednak	warunki	
higieniczne,	w	których	dziecko	powinno	przebywać.	

Produkt Antyalergiczny
STOP alergii
Dywany,	wykładziny	to	zbiorowisko	kurzu	i	brudu,	które	mogą	
powodować	niebezpieczne	alergie	u	Twojego	dziecka.	Deska	
YOUNG	to	zdrowa	alternatywa	do	pokoju	dziecięcego.	Składa	
się	tylko	i	wyłącznie	z	100%	naturalnego	drewna.	To	właśnie	
prawdziwe	drewno	wytwarza	unikalny	mikroklimat	w	otoczeniu	
podłogi.	Drewno	jest	idealne	dla	naszych	pociech.	Całkowicie	
zdrowe	i	bezpieczne,	nigdy	nie	spowoduje	żadnych	komplikacji	
alergicznych	u	naszych	pociech.
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Extra Trwały Lakier
Eksploatacja na lata
Ukochane	maluchy	bywają	jednocześnie	małymi	niszczycielami,	
dlatego	przedmioty	w	ich	otoczeniu	powinny	charakteryzować	
się	wyjątkową	odpornością	na	zniszczenia.	Lakier	na	
Desce	YOUNG	posiada	najwyższą	odporność	na	ścieranie,	
rekomendowaną	do	pomieszczeń	komercyjnych.	Kupując	
ten	produkt	będziesz	miał	pewność,	że	otrzymasz	produkt,	
który	przetrwa	wiele	lat,	będąc	nieodłącznym	towarzyszem	
dziecięcego	świata.

System Barclick
Łatwy montaż
Abyś	nie	miał	żadnych	problemów	przy	montażu	i	demontażu	
Deski	YOUNG,	postanowiliśmy	je	maksymalnie	usprawnić.	
Nasz	system	zapewnia	natychmiastową	gotowość	podłogi	
do	użytkowania	po	ułożeniu.	To	trwałe	i	wytrzymałe	
połączenie,	dzięki	któremu	Twoje	dziecko	rozpocznie	swoje	
przygody	jeszcze	szybciej.
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Dąb  
Tajemniczy Zamek 

3 lam.
3W1000211

Magiczny zamek to pełne 
sekretów miejsce, które 

z pewnością często odwiedza 
Twoja pociecha.

Czasem jest piękną królewną 
zaczarowaną przez złą wiedźmę. 

Innym razem sprawiedliwą królową 
zasiadającą na tronie wielkiego 
królestwa. Niezależnie od tego, 

jaką rolę w tej baśni odgrywa Twoje 
dziecko, jego świat musi opierać się 
na trwałych fundamentach. Solidne 
podstawy zapewni mu Tajemniczy 

Zamek, deska przygotowana 
w trosce o bezpieczeństwo 

i komfort malucha. Odporna i trwała, 
wykonana z drewna dębowego 
idealnie wpasowuje się w klimat 

dostojnego pałacu.



59Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Orzech  
Skarb Piratów 

3 lam.
3W1000213

Twoje dziecko to prawdziwy 
odkrywca. Codziennie wyrusza 
w niesamowite i pełne przygód 

wyprawy. 

Tym razem wypływa w rejs po 
wodach bezkresnego oceanu 
w poszukiwaniu zatopionego 

skarbu. Kiedy podróż dobiega końca 
ważne jest, aby statek malucha 
dotarł do bezpiecznego portu, 

którego wytrzymałość gwarantuje 
deska Skarb Piratów. Wykonana 
z wyjątkowo mocnego materiału, 

drewna orzechowego, będzie 
nieodłącznym elementem 

każdej podróży 
Twojego małego 

żeglarza. Stworzona, 
by służyć latami, 

przetrwa niejedną morską 
zawieruchę.
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Jesion  
Sekrety Lasu 

3 lam.
3W1000212

Meble zamieniają się w rosłe 
drzewa, dywanik w leśną ściółkę, 

maskotki w wesołe wiewiórki 
i zwinne lisy. Tym razem Twoja 

podróżniczka trafiła do wrót 
tajemniczego lasu. 

Na swojej drodze może spotkać 
nieznane do tej pory stworki. Bez 

względu na to, co wydarzy się 
podczas spaceru wśrod leśnych 

kniei, ważne jest, aby zawsze stąpała 
po stabilnym gruncie. Takim jak 
deski podłogowe Sekrety Lasu. 

Powstałe z drewna jesionowego, 
charakteryzującego się twardością 

i wytrzymałością, zapewnią 
długie bezpieczne wędrowki po 

zaczarowanych krainach.



61Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Jesion Green  
Wakacyjna Przygoda  

3 lam.
3W1000219

Kąpiele w ciepłym jeziorze, 
wycieczki rowerowe,  

upalne popołudnia.  
W pokoju Twojego dziecka 

wakacje trwają przez cały rok. 

Klimat letniej przygody bezustannie 
panuje w jego świecie. Dzięki 

wyjątkowej desce podłogowej 
Wakacyjna Przygoda jest on 

szczególnie odczuwalny. Wykonana 
z drewna jesionowego, pokryta 

zieloną barwą, przywodzi na 
myśl piękną kwitnącą łąkę. Jej 
zapach przywoła wspomnienia 

najwspanialszych wypraw i eskapad 
Twojego podróżnika.
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Jesion Blue  
Galaktyczna Wyprawa  

3 lam.
3W1000218

Twój malec uwielbia bujać 
w obłokach. Jest odważnym 
kosmonautą, który za chwilę 

wyruszy w pełną przygód 
kosmiczną podróż. Lot po 

odległych galaktykach to dla 
niego nie lada wyzwanie. 

Po zakończonej wyprawie statek 
Twojego dziecka musi znaleźć 

bezpieczne miejsce do lądowania. 
W tym celu stworzyliśmy deskę 

podłogową Galaktyczna Wyprawa. 
Wykonana została ze szlachetnego 

drewna jesionowego. Dzięki 
nowatorskiemu barwieniu na 

kolor niebieski przywodzi na myśl 
bezkresne przestworza. Trwała 

i odporna, będzie spokojnym 
portem, do którego Twój maluch 

będzie wracał z radością.



63Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Jesion Pink  
Las Elfów  

3 lam.
3W1000217

Las Elfów to miejsce pełne 
wesołych stworków i psotliwych 

chochlików. Kraina, gdzie radości 
i zabawom nie ma końca. Świat, 

w którym panuje dziecięca 
nieograniczona wyobraźnia. 

To także nazwa naszej nowej deski 
podłogowej. Do jej produkcji użyliśmy 
sprawdzonego drewna jesionowego. 
Specjalne barwienie na kolor różowy 

dodaje podłodze wyrazistości 
i delikatności. W otoczeniu ciepłej 
barwy Twoja gwiazdka przeniesie 

się w bajkowy świat małych elfów, 
dobrych wróżek i niezliczonych 

przygód.
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Jesion, Merbau 
Zew Tropików 

3 lam.
3W1000215

Czasami pokój Twojej  
pociechy zamienia się 

w tropikalną krainę. Pełno jest 
w niej egzotycznych zwierząt, 

niezwykłych roślin  
i nieodkrytych miejsc. 

W ten krajobraz idealnie  
wpisuje się deska Zew Tropików. 

Powstała z połączenia dwóch 
gatunków drewna – jesionowego 

i merbau. Jej jasna barwa przywodzi 
na myśl rozległą sawannę. W takim 

klimacie Twoje dziecko poczuje 
delikatny powiew tropików i zew 

przygody. Wyruszy w ekscytującą 
podróż do ciepłego kraju, gdzie 

zawsze świeci słońce.



65Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Ostre zakręty, niesamowita 
prędkość, oklaski tłumów. 

W pokoju Twojego dziecka  
mają miejsce niezwykle  

ważne wydarzenia.  
Dziś gości on uczestników 

samochodowego rajdu. 

Start w wyścigu wymaga 
odpowiedniego przygotowania. 

Twój malec potrzebuje zwrotnego, 
solidnego samochodu. 

Przyczepność na torze zapewni 
mu twarda, wytrzymała podłoga. 

Stworzona z wysokiej jakości 
materiałów, takich jak deska 

Mistrzowski Rajd. Połączenie drewna 
dębowego i klonowego sprawia, że 

deska jest szlachetnym i trwałym 
uzupełnieniem emocjonującego 

chłopięcego świata.

Dąb, Klon 
Mistrzowski Rajd 

3 lam.
3W1000214
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Świat dziecka to kraina  
baśni i tajemnic, pełna 

magicznych postaci i bajkowych 
historii. Niczym nieograniczona  

i pełna radości. 

W tym świecie Twój skarb może 
być kim tylko zechce. Każdego dnia 

wciela się w inną fascynującą postać. 
Wszystkie opowieści pisane przez 

dziecięcą wyobraźnię posiadają ten 
sam nieodłączny element – solidną 

i bezpieczną podłogę. Taką jak 
ta stworzona z desek Kraina Fantazji. 

Wykonana z trzech gatunków 
drewna – buk, brzoza, klon,  

idealnie współgra z kolorowym 
światem fantazji.

Buk, Brzoza, Klon  
Kraina Fantazji 

3 lam.
3W1000216



67Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Proponując niepowtarzalną podłogę, nie zapomnieliśmy również o jej dopełnieniu. Wykonane z drewna profilo-
wane listwy przyścienne służą do przykrycia szczelin dylatacyjnych między podłogą a ścianami. Dostępne  
w wielu dekorach, będą idealnym uzupełnieniem Youngowego świata.Rekomendowane są listwy przypodłogo-
we z kolekcji Barlinka o takim samym wybarwieniu. Tylko dobór listwy do podłogi od jednego producenta daje 
gwarancję tego samego koloru.

Za kompleksowe aranżacje krain dziecięcych – Sekrety lasu, Wakacyjna przygoda, Zew tropików i Skarb Piratów odpowiada studio projektowe Hokus-Pokus.  
Za umeblowanie pozostałych pokoi naszych małych odkrywców odpowiadają zaprzyjaźnieni producenci: Meblik, Timoore.

Kraina Fantazji
Buk, Brzoza, Klon

listwa bukowa

Tajemniczy Zamek
Dąb

listwa dębowa

Mistrzowski Rajd
Dąb, Klon

listwa dębowa

Skarb Piratów
Orzech

listwa orzechowa

Sekrety Lasu
Jesion

listwa jesionowa

Zew Tropików
Jesion, Merbau

listwa jesionowa

Listwy podłogowe drewniane

Wakacyjna Przygoda
Jesion green

Galaktyczna Wyprawa
Jesion blue

Las Elfów
Jesion pink

listwa biała

www.timoore.euwww.meblik.plwww.hokus-pokus.net.pl
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Pierwsza polska certyfikowana drewniana, trójwarstwowa 
podłoga sportowa.

Zastosowania specjalne:

■	 	przeznaczona do obiektów sportowych o wysokich 
wymaganiach wytrzymałościowych,

■	 	łączy w sobie funkcję sportową i ochronną,
■	 	gwarantuje odpowiednie odbicie piłki i dynamikę gry,
■	 	zapewnia elastyczność i bardzo wysoką wytrzymałość 

na nacisk punktowy,
■	 	łatwa w utrzymaniu i atrakcyjna wizualnie,
■	 	zabezpieczona przed ścieraniem siedmioma warstwami  

lakieru UV, lakier o podwyższanej odporności na ścieranie
■	 	nie alergizuje i nie elektryzuje się.

■	 podłoga drewniana na matach elastycznych,
■	  przeznaczona do sal tanecznych, fitness,  

siłowni i sal korekcyjnych,
■	 jest alternatywą dla podłóg syntetycznych.

■	 sprężysta, elastyczna podłoga drewniana,
■	 nadaje się na korty do gry w squasha,
■	  oferowana jako gotowa podłoga olejowana.

Podłogi sportowe
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Wymiary deski

Twardość drewna

* – możliwość wystąpienia dwóch desek startowych / ** – 5 desek długich i 4 deski krótkie

  Uśredniona twardość kG/mm2

wymiary deski trzylamelowej dwulamelowej jednolamelowej

długość [mm] 2200 2200 2200 2200 725-1465

szerokość [mm] 207 180 180 130 130

grubość [mm] 14 14 14 14 14

liczba desek w pakiecie 7 7* 7* 7* 8*-9**

m2 w pakiecie 3,18 2,77 2,77 2,00 1,32

waga pakietu [kg] 27-30 23-25 23-25 17-18 11

tali

orzech

merbau

jatoba

jesion

wenge

buk 

buk parzony 

dąb 

sapella

dąb czerwony 

klon 

czereśnia

6,2

5,2

5,1

6,8

4,0

4,0

3,8

3,8

3,7

3,4

3,3

3,0

3,2
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1 lamela 2 
lamele 3 lamele

szerokość
(mm) 130 180 180 207
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Mata ochronna z poliwęglanu (PC):
transparentna, przyciemniana, 
kolorowa
■  ochrona podłogi przed tarciem kółek  

lub nóg krzesła
■  	łatwa do utrzymania w czystości
■  estetyczny element wyposażenia biura, 

pracowni, kącika nauki lub domowego 
miejsca pracy

■  spodnia powierzchnia maty (gładka) pokryta 
warstwą cienkiego filmu poliuretanowego, 
który ma działanie antypoślizgowe

■  elastyczna i odporna na powstawanie 
załamań

■  mata przyciemniana rekomendowana 
do ciemnych podłóg

■  maty kolorowe w dwóch wersjach 
kolorystycznych: niebieskoróżowa  
i zielono-niebieska, rekomendowane 
do pokoi dziecięcych

Podkłady to podstawa

Właściwe przygotowanie podłoża to kluczowa sprawa przed 
zamontowaniem podłogi. Teraz dzięki naszej kompleksowej ofercie 
akcesoriów do montażu można to zrobić samodzielnie – szybko 
i profesjonalnie, aby nową podłogą cieszyć się od zaraz. 

Zestaw montażowy*
Zestaw montażowy to narzędzia niezbędne 
do ułożenia drewnianej deski warstwowej.

W skład zestawu wchodzi: 
■  metalowa łapa 
■  drewniany dobijak

*Dostępny również zestaw zawierający 
narzędzie do montażu deski  
z zamkiem 5Gs.
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 Płyta podpodłogowa
■	 	produkt ekologiczny i przyjazny 

dla środowiska naturalnego
■	 	dobra izolacja termiczna i akustyczna
■	 	odporny na obciążenia (wytrzymałość na 

ściskanie do 20t/m2) co przedłuża trwałość 
podłogi w systemie pływającym

■	 	 łatwy i szybki w montażu

Tektura falista
■  produkt naturalny i ekologiczny
■  	dobra cena
■  doskonała przewodność cieplna – produkt 

zalecany na ogrzewanie podłogowe
■  łatwy i szybki w montażu

Mata korkowa
■  produkt naturalny i ekologiczny
■  	dobra izolacja termiczna i akustyczna
■  trwały i elastyczny
■  nie nasiąka wodą
■  łatwy i szybki w montażu

Pełną ofertę akcesoriów znajdziesz na www.barlinek.com.pl

Folia LDPE i paroizolacyjna
■  pierwsza warstwa przy montażu pływajacym
■  membrana chroniąca drewno przed  

korozją biologiczną
■  chroni materiały podpodłogowe  

przed utratą właściwości
■  odporna na przenikanie pary wodnej
■  skutecznie chroni podziemne części 

budynku przed wilgocią
■  może pełnić rolę czasowych,  

przenośnych osłon stanowisk pracy, 
materiałów budowlanych itp.

■  chroni przed niekorzystnym wpływem 
czynników atmosferycznych

■  wytrzymała na rozciąganie i rozdzieranie
■  łatwy i szybki montaż
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Listwy podłogowe drewniane

Wykonane z drewna profilowane listwy przyścienne służą 
do przykrycia szczelin dylatacyjnych, pozostawionych między 
podłogą, a ścianami. Każdy z prezentowanych 6 profili 
występuje w wielu wybarwieniach i kolorach pozwalających na 
dobór odpowiedniej listwy do zakupionej deski barlineckiej.

P10

P50

P20

P30

P61P60
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Sposoby mocowań: 
■	 klips montażowy metalowy – Barclips

Rozetki przeznaczone są do maskowania  
rur c.o. wyprowadzonych z podłogi  
/tzw. pionów/ – średnice wewnętrzne:  
18 i 22 mm.

Listwy dylatacyjne są stosowane, gdy 
powierzchnie podłóg są bardzo duże oraz 
do łączenia podłóg między pomieszczeniami 
– dł. 1000 mm i 2000 mm /lakierowane 
i surowe/.

Listwy progowe zapewniają miękkie, 
łagodne przejścia między podłogą z deski 
barlineckiej, a innymi rodzajami podłóg, 
np. wykładzinami dywanowymi, płytkami 
ceramicznymi – dł. 1000 mm i 2000 mm  
/lakierowane i surowe/.

Listwy schodowe niskie przeznaczone 
są do wykończenia krawędzi schodów 
wykonanych z deski barlineckiej 
oraz tworzenia łagodnych przejść 
w przypadku dużej różnicy poziomów  
– dł. 2000 mm /lakierowane/.

Listwy schodowe wysokie przeznaczone 
są do wykończenia krawędzi schodów 
wykonanych z deski barlineckiej oraz 
tworzenia łagodnych przejść w przypadku 
dużej różnicy poziomów – dł. 1000 mm 
i 2000 mm /lakierowane i surowe/.

Listwy zakończeniowe są bezpiecznym 
i eleganckim rozwiązaniem dla wykończenia 
różnych typów krawędzi /lakierowane/.

Pełną ofertę akcesoriów znajdziesz na www.barlinek.com.pl
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Trójwarstwowa deska podłogowa jest znakomitym rozwiązaniem 
na system ogrzewania podłogowego. Jej warstwowa budowa 
oraz złącze Barclick i Barlock pozwalają na zminimalizowanie odchyłek 
wymiarowych deski pod wpływem zmian cieplno-wilgotnościowych. 

Na ogrzewaniu podłogowym wodnym oraz elektrycznym, 
Barlinek zaleca montaż desek w systemie pływającym 
lub klejowym. W systemie pływającym zaleca się stosowanie 
materiałów podpodłogowych o niskim współczynniku strat ciepła, 
np. tektura falista lub inny materiał rekomendowany do takiego 
systemu. W systemie klejowym Barlinek zaleca stosowanie kleju 
jednoskładnikowego poliuretanowo-silanowego. 

Idealne rozwiązanie  
na ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie wodne 
lub elektryczne

Klej

Deska barlinecka

Wylewka
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Materiały do przyklejania
Klej BARLINEK 1K STP oraz grunt BARLINEK 1K STP należy 
stosować w temperaturze od 18°C do 24°C i wilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 60%. W przypadku 
zabrudzenia powierzchni desek klejem należy go niezwłocznie 
usunąć przecierając miękką szmatką zwilżoną zmywaczem do 
kleju BARLINEK 1K STP.

	  KLEJ BARLINEK 1K STP  
Jednoskładnikowy klej poliuretanowo-silanowy 

najnowszej generacji, przeznaczony do klejenia 

deski warstwowej do podłoża. Przyklejone 

powierzchnie można obciążać już po 12 godzinach. 

Klej można stosować na ogrzewaniu podłogowym. 

Średnie zużycie 800-1200 g/m2. Przeznaczony 

do stosowania na jastrychach cementowych 

i anhydrytowych, betonie, płytach wiórowych V100 

oraz przeszlifowanych OSB.

	  GRUNT BARLINEK 1K STP 
Jednoskładnikowy grunt poliuretanowy przeznaczony 

do przygotowywania podkładów cementowych, 

anhydrytowych i betonowych przed klejeniem deski 

barlineckiej przy pomocy kleju Barlinek 1K STP.  

Nie zawiera rozpuszczalników. Bardzo niskoemisyjny.

	  ZMYWACZ DO KLEJU BARLINEK 1K STP  
Środek na bazie alkoholu przeznaczony do zmywania 

zabrudzeń z powierzchni lakierowanej fabrycznie 

deski barlineckiej powstałych w czasie jej przyklejania. 

Usuwa pozostałości niezwiązanego kleju.

Pełną ofertę akcesoriów znajdziesz na www.barlinek.com.pl
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Pielęgnacja deski barlineckiej

Delikatne środki czyszcząco-pielęgnujące do podłóg.

Seria Protektor Silver
Nowa linia delikatnych środków pielęgnacyjnych do podłóg drewnianych lakierowanych 
wykonana w oparciu o nanotechnologię. Produkty z tej serii zawierają aktywne 
nanocząsteczki srebra, które nadają im działanie:

■	 	antybakteryjne wobec 99,99% bakterii
■	 	antygrzybiczne
■	 	dezodorujące
■	 	antyelektrostatyczne
■	 	opóźniające osiadanie kurzu

Nanocząsteczki srebra zawarte w produktach odkładają się w szparach, szczelinach, 
fugach i dylatacjach mytych i dezynfekowanych powierzchni, a także w używanych  
myjkach i padach, zapewniając im ochronę antybakteryjną.

 Koncentrat płynu do mycia podłóg  
drewnianych lakierowanych
■	 	koncentrat płynu do rozcieńczania w proporcji 1 nakrętka na 2 L wody
■	 	skutecznie usuwa zabrudzenia
■	 	pogłębia naturalny kolor podłogi
■	 	tworzy na powierzchni inteligentną aktywną powłokę dezodorującą
■	 	podłoga nabiera właściwości antyelektrostatycznych
Do użycia środka zalecany jest cleaning pad z zestawu Quick Mop Barlinka 
do sprzątania podłogi drewnianej

 Emulsja impregnująca do podłóg  
drewnianych lakierowanych
■	 	przeciwdziała osadzaniu się kurzu
■	 	pogłębia naturalny kolor powierzchni nadając jej lekki połysk
■	 	podłoga nabiera właściwości antypoślizgowych i antyelektrostatycznych
Zalecana do użycia po uprzednim umyciu podłogi koncentratem lub
sprayem do mycia podłóg Protektor Silver. Do użycia środka zalecany 
jest applicator pad z zestawu Quick Mop Barlinka do sprzątania podłogi 
drewnianej.

Spray do mycia podłóg drewnianych lakierowanych
Rozcieńczony koncentrat płynu do mycia i pielęgnacji podłóg drewnianych 
lakierowanych w formie sprayu. Produkt gotowy do zastosowania. Do użycia 
środka zalecany jest cleaning pad z zestawu Quick Mop Barlinka do sprzątania 
podłogi drewnianej.

Spray do mycia powierzchni drewnianych
■	 	dedykowany do mebli i innych powierzchni drewnianych poza podłogą
■	 	skutecznie usuwa kurz, zabrudzenia, oraz ślady palców
■	 	opóźnia osadzanie się kurzu, pozwalając dłużej utrzymać  

powierzchnie w czystości
■	 	pozostawia powłokę antystatyczną i dezodorującą
■	 	nie pozostawia smug ani zacieków
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Profesjonalne środki do pielęgnacji i zabezpieczania podłóg.

Nawet najtwardsze gatunki drewna wymagają ochrony i starannej pielęgnacji. Ponieważ 
Barlinek zna się na drewnie lepiej niż ktokolwiek inny, wiemy również jak skutecznie 
je czyścić i konserwować oraz jak naprawiać drobne uszkodzenia. W tym celu 
stworzyliśmy gamę specjalistycznych środków dedykowanych do podłóg olejowanych 
oraz lakierowanych.

Seria Protektor
 Protektor Koncentrat
Środek czyszczący, który dodajemy do wody podczas codziennego 
sprzątania podłogi drewnianej lakierowanej. Pozostawia na powierzchni 
odporny, antystatyczny, przeciwpoślizgowy film ochronny, który rozpuszcza 
się i zmywa przy kolejnym użyciu.

Protektor Blask
Środek pielęgnacyjny do okresowej konserwacji podłogi drewnianej 
lakierowanej. Tworzy bardzo odporną powłokę, która odnawia się  
przy kolejnych użyciach. Stara, porysowana powierzchnia odzyskuje  
swój blask bez konieczności lakierowania. 
UWAGA: Przed zastosowaniem Protektor Blask należy zmyć podłogę środkiem  
Protektor Komplet, aby usunąć resztki poprzedniej powłoki i zanieczyszczenia.

Protektor Komplet
Silny preparat do odtłuszczania i dokładnego czyszczenia powierzchni 
podłóg drewnianych lakierowanych. Jest to zasadowy detergent, 
skutecznie usuwający brud, trudne do usunięcia plamy i stare powłoki  
past. Idealny do stosowania przed szlifowaniem i ponownym lakierowaniem 
podłogi, a także przed odświeżaniem środkiem Protektor Blask.

Seria Protektor Natura
Olej pielęgnacyjny (naturalny, biały)
Środek do wszystkich podłóg drewnianych pokrytych olejem UV, w kolorze 
naturalnym lub białym. Stosowany jako preparat odświeżający i pielęgnujący, 
kiedy podłoga staje się matowa i szara, zależnie od stopnia zabrudzenia 
powierzchni najczęściej 1-2 razy w roku.

Olej naprawczy (naturalny, biały, cherry)
Przeznaczony jest do podłóg olejowanych, jako środek pielęgnacyjny 
i odświeżający, a także do napraw punktowych (zadrapań, przypaleń).

Mydło podłogowe
Specjalne mydło o dużym stężeniu używane do bieżącej pielęgnacji  
podłóg olejowanych.

Intensywny zmywacz
Służy do gruntownego czyszczenia podłóg olejowanych, szczególnie  
przed odświeżaniem podłogi Olejem Pielęgnacyjnym. Usuwa brud,  
tłuszcze i stare warstwy mydła podłogowego.

Pełną ofertę akcesoriów znajdziesz na www.barlinek.com.pl
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Podłoga lita to klasyka i elegancja. Produkowana z jednego 
kawałka drewna, charakteryzuje się doskonałymi parametrami 
technicznymi. Dzielnie stawia czoło upływowi czasu – jest twarda 
i odpowiednio zabezpieczona przed zużyciem. 
Szlachetny, naturalny materiał oraz jakość wykonania sprawia, 
że każde wnętrze wygląda luksusowo i elegancko.
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W trosce o wysoką jakość i naturalność naszych podłóg 
zabezpieczamy powierzchnie użytkowe specjalnymi systemami 
lakierniczymi i olejami produkowanymi na bazie składników 
naturalnych. Podłogi lite firmy Barlinek są fabrycznie lakierowane 
i olejowane, dzięki temu nie wymagają dodatkowych prac 
wykończeniowych zaraz po ułożeniu podłogi.

Podłoga lakierowana półmat

Technologia wykończenia deski

Podłoga lakierowana mat

Podłoga olejowana

Podłoga szczotkowana

Wysoka twardosć I odporność na ścieranie

Podłoga fazowana z 4 stron
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1. Lakierowanie desek

Dzięki nowoczesnej technologii lakierowania naszych podłóg, 
otrzymaliśmy naturalny produkt, skutecznie zabezpieczony przed 
ścieraniem i odbarwianiem.

Deska wykończona lakierem w systemie TOTAL RESISTANCE, 
to przede wszystkim:  
■	 solidność – 7 warstw utwardzonego lakieru  
■	 trwałość – wysoka twardość, elastyczność i odporność na ścieranie  
■	 ekologia – nie zawiera substancji lotnych, niebezpiecznych dla zdrowia  
■	 estetyka – lakier nie pęka, nie łuszczy się

Wysoka jakość i odporność potwierdzona została testem na ścieralność 
metodą Tabera (metoda z piaskiem wg: EN 14354:2004). Wyniki testu 
(ok. 3200 cykli) klasują nasz produkt bardzo wysoko w klasie WR1. 
Dzięki temu, podłogi lite firmy Barlinek mogą być układane również 
w pomieszczeniach mieszkalnych o dużym natężeniu ruchu.

2. Olejowanie desek

Wysokiej jakości oleje, na bazie naturalnej, impregnują drewno 
zabezpieczając je przed nadmierną wilgocią i zabrudzeniami. Specjalny 
skład oleju powoduje ożywienie barwy i struktury drewna. Drewno 
olejowane oddycha zapewniając w pomieszczeniu zrównoważony klimat. 
Deski lite dwukrotnie olejowane, nadają się do obiektów o wysokim 
natężeniu ruchu. Powierzchnia podłóg jest łatwa do naprawy punktowej 
oraz bieżącej pielęgnacji i konserwacji.

Deska wykończona olejem w systemie FULL PROTECTION,  
to przede wszystkim:  
■	 naturalność – oleje na bazie składników naturalnych  
■	 zdrowie – powierzchnia antystatyczna, ciepła w dotyku  
■	 estetyka – podkreślenie usłojenia deski, łatwość renowacji powierzchni

3. Postarzanie desek

Do obróbki drewna dodaliśmy dodatkowy proces polegający na 
postarzaniu drewna. Deski charakteryzują się wyrazistą strukturą, którą 
osiągnęliśmy poprzez szczotkowanie powierzchni drewna. Podczas 
tego procesu nadaje się podłodze nowego wymiaru, podkreśla fakturę 
i naturalne piękno drewna. W zależności od rodzaju użytej bejcy oraz 
wykończenia (lakier matowy lub olej), uzyskaliśmy unikatową linię 
ponadczasowych, postarzanych podłóg litych.
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Wymiary deski litej
Długość desek w paczce (mix) 600 mm – 1800 mm

Grubość deski 18 mm

Szerokość deski 135 mm

Liczba m2 w paczce 1,45 m2

Waga paczki ≈19 kg

Rowki przeciwprężne
Niwelujące naprężenia w drewnie i ułatwiające przyklejanie do podłoża.

Warstwa użytkowa
Możliwość renowacji (cyklinowania) 

Mikrofaza
Fazowanie krawędzi z czterech stron deski

Wykończenie
7 warstw lakieru lub 2 warstwy oleju
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86 SKARBY NATURY Katalog podłóg drewnianych

Dąb Diamond



87Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Dąb Diamond
LLL000001

Dąb Ruby
LLL000002



88 SKARBY NATURY Katalog podłóg drewnianych

Dąb Amber
LLL000003



89Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Jesion Sapphire
LLL000008

Jesion Jasper
LLL000009



90 SKARBY NATURY Katalog podłóg drewnianych

Dąb Beryl



91Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Jesion Agate
LLL000011

Dąb Beryl
LLL000013



92 SKARBY NATURY Katalog podłóg drewnianych

Dąb Topaz



93Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Dąb Topaz
LLL000014

Dąb Coral
LLL000015



94 SKARBY NATURY Katalog podłóg drewnianych

Dąb Pearl



95Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Dąb Pearl
LLL000016

Dąb Onyx
LLL000017



96 SKARBY NATURY Katalog podłóg drewnianych

Dąb Amethyst



97Poszczególne zdjęcia wzorników w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów.
UWAGA: wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Dąb Amethyst
LLL000018

Dąb Birmit
LLL000019
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Nagrody i wyróżnienia Barlinek S.A.

Przyznane dyplomy i wyróżnienia:
■  Filar Polskiej Gospodarki
■  Lider Polskiej Ekologii
■  Przyjaciel Europy
■  Perła Polskiej Gospodarki
■  Business Superbrand Polska
■  Lider Eksportu na Wschód
■  Lider Regionu Świętokrzyskiego, w kategorii „Ekologia”
■  EKOLAURY za pelet barlinecki, w kategorii „Ekoprodukt 

w gospodarstwach domowych i w gospodarce komunalnej”
■  Wyróżnienie w konkursie „Budowniczy Polskiego Sportu”

Należymy do:
■  NWFA
■ FEP

Pracujemy zgodnie z:
■  CE
■ FSC®

■ REAL WOOD
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Więcej informacji:
www.pelet.com.pl

Infolinia:
0 801 000 888
+48 41 2435 888

EcoBriketts w przeciwieństwie do drewna spala się praktycznie do końca – pozostała po spaleniu 
ilość popiołu stanowi zaledwie 0,5% masy spalonych brykietów. 

Jest to paliwo bezpieczne dla środowiska naturalnego, gdyż podczas spalania powstają jedynie śladowe ilości tlenków 
siarki i azotu co chroni nie tylko środowisko, ale także kominy i pokrycia dachowe. Do produkcji brykietu drzewnego 
nie dodaje się żadnych sztucznych ulepszaczy czy substancji sklejających, jest wytwarzany wyłącznie z produktów 
powstających w procesie mechanicznej obróbki drewna.



www.barlinek.com

Barlinek S.A.
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

tel.: +48 41 333 11 11
fax: +48 41 333 00 00

e-mail: biuro@barlinek.com.pl 

za jedno opakowanie
sadzimy jedno drzewo


