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WYMIARY

DESEK

SERIA PURE
Drewno w najczystszej postaci.
Najwyższej jakości deski
jednopasmowe to ekskluzywna
i najbardziej efektowna forma
ekspozycji naturalnego piękna
surowca.

Nowość!
155

Pure Vintage Line to seria
dla miłośników wiekowego piękna. Drewniane
podłogi, których stylizacja
nawiązuje do najlepszych
tradycji minionych epok.
Tworzone do wnętrz
z charakterem.

725

Pure Classico
Line to seria dla
ceniących tradycję,
a jednocześnie
stawiających
na nowoczesny
design. Podłogi
ułożone w jodłę
klasyczną.

SERIA DECOR

3

1092

Najnowsze trendy kolorystyczne.
Decor to seria dedykowana tym, którzy
cenią nowoczesny design
i oryginalną kolorystykę.
Deski barwione na najmodniejsze
odcienie, to idealne rozwiązanie
dla poszukiwaczy awangardowych
rozwiązań.

SERIA LIFE

GRANDE 180

MEDIO 155

PICCOLO 130

MOLTI 207

MULTIPLO 180

Najodporniejszy lakier na rynku.
Life to seria dedykowana wnętrzom,
w których dużo się dzieje. Deski
o wyjątkowej trwałości, którą zapewnia
superodporny lakier – dwukrotny
zwycięzca międzynarodowego testu
odporności na ścieranie i plamy.

Deski jednolamelowe
o szerokości 180 mm
i wysokości 2200 mm.
Deski o tym wymiarze
znajdują się serii PURE.

Deski jednolamelowe
o szerokości 155 mm
i wysokości 2200 mm.
Deski o tym wymiarze
znajdują się serii PURE.

Deski jednolamelowe
o szerokości 130 mm
występują w trzech
wysokościach 2200 mm,
1092 mm oraz 725 mm.
Deski o tym wymiarze
znajdują się serii PURE.

Deski trzylamelowe
o szerokości 207 mm
i wysokości 2200 mm.
Deski o tym wymiarze
znajdują się serii
DECOR i LIFE.

Deski sześciolamelowe
o szerokości 180 mm
i wysokości 2200 mm.
Deski o tym wymiarze
znajdują się serii
DECOR.

BARLINEK.COM

155 mm

szer. 155 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, olej naturalny

MEDIO
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5
Dąb
Azores
Medio
Produkt o mocno wyeksponowanych
cechach drewna dębowego.
Jednopasmowość powierzchni podłogi
podkreślona fazowaniem. Rysunek słoi
i głębia barwy drewna uwydatnione
dzięki szczotkowaniu i pokryciu
naturalnym olejem naturalnym olejem
w kolorze ciepłego brązu.

Natężenie cech drewna

1WG000791

BARLINEK.COM

155 mm

szer. 155 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

MEDIO
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7

7 000 obrotów*

najodporniejszy lakier
na rynku

Dąb
Raisins
Medio
Rustykalna podłoga
o dowolnym rysunku słojów
w kolorystyce drewna
dębowego. Optycznie
wydłużona dzięki czterostronnej
fazie. Naturalny charakter został
podkreślony szczotkowaniem.
Wykończona lakierem matowym.
BARLINEK.COM

1WG000774

Natężenie cech drewna

155 mm

szer. 155 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

MEDIO
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7 000 obrotów*

najodporniejszy lakier
na rynku

Dąb
Caramel
Medio
Caramel Medio to podłoga
o umiarkowanej ilości cech
drewna, której czterostronna faza
nadała szlachetności. Podłoga
wykończona lakierem matowym.
1WG000773

Natężenie cech drewna
BARLINEK.COM

155 mm

szer. 155 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, olej naturalny

MEDIO

10

11
Dąb
Mersey
Medio
To 1-lamelowa deska
w kolorze przypominającym surowe
drewno, który został uzyskany dzięki
zastosowaniu unikalnego barwienia.
Subtelności podłodze nadała
czterostronna microfaza, a rysunek
słojów uwydatniony został poprzez
szczotkowanie. Wykończona olejem
naturalnym.
BARLINEK.COM

1WG000772

Natężenie cech drewna

155 mm

szer. 155 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

MEDIO
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Dąb
Bowfell
Medio
Dąb Bowfell to 1-lamelowa deska
o szerokości 155 mm w odcieniu
delikatnego popielu, z widocznymi
cechami drewna. Czterostronna
microfaza nadaje podłodze smukłości.
Szczotkowana, wykończona
lakierem matowym.
1WG000788

BARLINEK.COM

Natężenie cech drewna

155 mm

MEDIO

szer. 155 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, lakier łmatowy

15
Dąb
Mont Blanc
Medio
1-lamelowa deska o szerkości
155 mm w lekko kremowym
zabarwieniu. Dzięki
czterostronnej microfazie nabiera
wrażenia smukłości. Wykończona
lakierem matowym.
1WG000783

BARLINEK.COM

Natężenie cech drewna

Zainspiruj się
na barlinek.com

Zainspiruj się na www.barlinek.com
• galeria inspiracji
• wirtualny aranżator wnętrz
• informacje techniczne i porady
• kalkulator produktowy
• pełna baza dokumentów technicznych
• rozbudowana wyszukiwarka punktów sprzedaży
• kontakty do Autoryzowanych Montażystów Barlinka
• dedykowana sekcja dla profesjonalistów
(architektów, dekoratorów wnętrz, inwestorów).

Za jedno opakowanie
sadzimy jedno drzewo

Ratujemy
Sokoła Wędrownego

Barlinek S.A.
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
tel.: +48 41 333 11 00
fax: +48 41 333 00 00
e-mail: info@barlinek.com.pl
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Dąb „Bartek”
pod naszą opieką
Za jedno opakowanie
sadzimy jedno drzewo

Ratujemy
Sokoła Wędrownego

Dąb „Bartek”
pod naszą opieką

