www.barlinek.com

drewniane podłogi
katalog obiektów referencyjnych

galeria wnętrz Dekorada

Kielce
Galeria Echo, ul. Świętokrzyska 20

Dekorada to nowatorski koncept zagospodarowania przestrzeni handlowej Galerii Echo, którego istotą jest przeznaczenie całego piętra obiektu
jednej branży – sklepom z wyposażeniem wnętrz.

Deska Lita Dąb Ruby

2

galeria stylowych wnętrz Dekorada
3

galeria wnętrz Dekorada
Dekorada jest integralną
częścią Galerii Echo,
3228 m2 podłogi wykonano
z deski barlineckiej (dąb lity).
Trwałe i starannie wykończone deski,

duże powierzchnie

ogromna trwałość...

to doskonałe połączenie naturalnego
piękna szlachetnego materiału
z nowoczesną ekspresją.
Całość tworzy przejrzystą

Deska Lita Dąb Ruby
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i niezwykle inspirującą kompozycję.

Deska Lita Dąb Ruby
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salon firmowy BoConcept

Gdynia
ul. Jana z Kolna 2

Jest to marka, która symbolizuje
wysoką jakość i wyjątkowy design.
Tradycje firmy sięgają lat 50-tych.
Od ponad 60-ciu lat tworzy wzory mebli,
ale także projekty wnętrz o niepowtarzalnych cechach, opartych na duńskiej
tradycji. Prostota formy, funkcjonalność,
to wprost odniesienia do natury,
zawarte w nowoczesnym przekazie.

salon firmowy BoConcept
6

Dąb Askania Molti
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salon firmowy BoConcept

eleganckie wnętrza

dopasowana podłoga...

Salon BoConcept w Gdyni
mieści się w wyjątkowej kamienicy z okresu międzywojennego.
Wszystkie salony BoConcept
w Polsce posiadają podłogi
drewniane firmy Barlinek.
BoConcept promuje doskonałe
produkty, o sprawdzonych parametrach i wyjątkowym design’ie.
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Dąb Askania Molti
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Galeria Arkadia – GAP

Warszawa
Galeria Arkadia, al. Jana Pawła II 82

Jest to pierwszy salon tej znanej amerykańskiej marki odzieżowej
w Polsce. Ubrania z metką GAP cieszą się ogromną popularnością
wśród klientów na całym świecie.

Dąb Amazon Grande
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global fashion brand – GAP
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Galeria Arkadia – GAP
Salony GAP w galeriach handlowych
i centrach miast zawsze wyróżnia
najwyższej klasy design. W warszawskim salonie na podłogę wybrano
jednolamelowy dąb w klasie select.
Deska w naturalnym odcieniu dębu,

szlachetny dąb

symbol trwałości i jakości...
Dąb Amazon Grande
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z regularnymi liniami słoi i minimalną
ilością sęków, świetnie harmonizuje
z kolorami w salonie. Szlachetny dąb
to symbol trwałości i jakości.
Powierzchnia podłóg – 756 m2.
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nowoczesny hotel Marine

Kołobrzeg
ul. Sułkowskiego 9

Marine Hotel dzieli od morza jedynie
plaża i nadmorska promenada.
Bliskość parku i rezerwatu Natura 2000
daje pewność, że wypoczynek będzie
miał także zbawienny wpływ na zdrowie.
Doskonałe położenie hotelu zdeterminowało kształt budynku, który podporządkowany jest wyjątkowej przyrodzie.
Hotel ma kształt okrętu frontem zwróconego ku morzu. Został zaprojektowany
w taki sposób, aby ze wszystkich pokoi
rozpościerał się wspaniały widok
na Bałtyk. To wrażenie potęgują przeszklone ściany budynku.

nowoczesny hotel Marine
Merbau Komodo Grande
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nowoczesny hotel Marine

nowoczesny design

żywiołowa podłoga...

Wnętrza hotelu spełniają oczekiwania najbardziej wymagających gości. Doskonały
projekt architektoniczny hotelu oparty jest
na przestrzennej kompozycji wnętrz,
które niemal współistnieją z zewnętrznym
otoczeniem obiektu. Wspaniała gra naturalnego oświetlenia pozwala wydobyć
piękno i jakość użytych materiałów.
Do wnętrza trafnie wybrano naturalne
podłogi drewniane firmy Barlinek.
Szczególna dbałość o walory estetyczne
podłogi, zachowanie piękna naturalnych
cech drewna pozwala tworzyć design
w najlepszym wydaniu.
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Jesion Saimaa Molti
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Sand Hotel to połączenie wysmakowanego design’u z luksusem.

ul. Zdrojowa 3

Nowoczesna architektura doskonale wpisuje się w klimatyczną okolicę.
Elewacja z piaskowca połączona ze szklanymi i stalowymi elementami
to mieszanka nowoczesności i najlepszych praktyk tradycyjnej architektury.

stylowy Sand Hotel

Kołobrzeg

stylowy
Sand Hotel

Orzech Olimpo Molti
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stylowy Sand Hotel
W kompleksie znajdują się apartamenty o niespotykanym
w obiektach tej kategorii standardzie i wielkości.

niezwykły rysunek

i zabarwienie orzecha...

Hotel to również luksusowe miejsce relaksu dla duszy i ciała.
Goście mają do dyspozycji luksusowe apartamenty
i pięknie wyposażone pokoje. Podłogi w pokojach wykończono
drewnem orzechowym. Niezwykły rysunek i ubarwienie orzecha
nadaje wnętrzu wyjątkowy charakter. Jego piękna barwa

Orzech Olimpo Molti
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i wzorzystość podkreśla indywidualny projekt pokoi.
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apartamenty Aquamarina

Międzyzdroje
ul. Gryfa Pomorskiego 80

Nowoczesne osiedle apartamentowe nad samym morzem, składające
się z apartamentów mieszkalnych na sprzedaż i wynajem oraz kompleksu
basenowo-rekreacyjnego z częścią SPA i hotelem.

Jesion Saimaa Molti
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apartamenty Aquamarina
23

apartamenty Aquamarina

neutralna i trwała podłoga

otwarta na wszelką kreację...
Dąb Askania Molti
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Cały teren jest zagospodarowany,
ogrodzony i oświetlony, co zapewnia bezpieczeństwo i poczucie
prywatności jego mieszkańcom.
Powierzchnia podłóg – 8000 m2.
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Galeria Echo, ul. Świętokrzyska 20

Format restauracji Yummie zawarty jest nie tylko w najwyższej
jakości serwowanych dań, ale również w wystroju i detalach wnętrz.
Żywy miejski styl nawiązujący do pop-artu uosabia cechy i filozofię firmy.
Charakter wnętrza tworzy pozytywną atmosferę i sprzyja spotkaniom
z przyjaciółmi i dobrej zabawie.

restauracja Yummie

Kielce

restauracja
Yummie
Dąb Delicious Grande
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restauracja Yummie
Jednolamelowa deska Dąb Delicious z serii
Pure posiada szlachetną, naturalną barwę.
Ta na pozór tradycyjna podłoga jawi się

podłoga ze smakiem...

w Yummie w nowej odsłonie – fantastyczne
połączenie stylu eko z pop-artem.
Powierzchnia podłóg – 241 m2.
Właścicielem marki Yummie jest firma
Northfood Polska S.A.

„Podłoga z deski barlineckiej jest świetnym uzupełnieniem designerskiego wnętrza naszej
restauracji . Drewno „ociepla” klimat pomieszczenia , przez co jest wręcz idealną przeciwwagą
dla modnego, choc nieco surowego stylu industrialnego zastosowanego m.in . na suficie .
Drewniana podłoga dodaje też wnętrzu szlachetności , ale co ważne – bez zbędnego zadęcia .
Dzięki temu udało nam się w restauracji stworzyc przyjemną , relaksującą atmosferę”.
Magda Metrycka
Koordynator ds. Projektu Yummie
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Dąb Delicious Grande
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wrocławskie Muzeum Narodowe

Wrocław
Plac Powstańców Warszawy 5

Budynek wzniesiony w latach 1883-1886,
zaprojektowany został w stylu neorenesansu
niderlandzkiego. Autorem projektu był berliński architekt – Karl Friedrich Endell. Obecnie
budynek spełnia rolę Muzeum Narodowego
we Wrocławiu. Należą do niego oddziały:
Panorama Racławicka i Muzeum Etnograficzne.
Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada
jedną z największych kolekcji sztuki nowoczesnej w kraju. Stała wystawa Polskiej Sztuki
Współczesnej jest prezentacją dzieł twórców, którzy odegrali istotną rolę w rozwoju

wrocławskie Muzeum Narodowe

plastyki XX wieku. Wrocławskie muzeum
promuje Polską Sztukę Współczesną,
urządzając wystawy nie tylko w swojej

Deska Lita Dąb Ruby

siedzibie, ale także zagranicą (Cagnes-sur-Mer, São Paulo, New Delhi, Faenzie).
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wrocławskie Muzeum Narodowe

Od września 2011 roku wystawa zaaranżowana jest w wyremontowanej części
Muzeum Narodowego. Na poddaszu,
w nowej odsłonie przedstawiono zbiory
Polskiej Sztuki Współczesnej. Wyjąt–
kowy klimat tego wnętrza, jego surowość, właściwe dla poddasza słupy
i belki, sprawiają wrażenie bliższe współczesnym loftom, niż temu, co nazywamy
atmosferą muzealną. Wspaniale dobrana
podłoga z dębu litego o jasnym zabar
wieniu, podkreśla ten efekt.
Jest neutralnym tłem dla dzieł sztuki.
„Dostojnym” towarzyszem, który skupiając światło słoneczne, dyskretnie rozprasza je we wnętrzu.
Powierzchnia podłóg – 2700 m2.

podłoga jest dostojnym towarzyszem

dla dzieł sztuki...

Deska Lita Dąb Ruby

Deska Lita Dąb Ruby
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Zamek Królewski w Niepołomicach

Niepołomice
ul. Zamkowa 2

Zamek Królewski znajduje się w samym
sercu Niepołomic – przepięknego miasteczka, którego historia sięga średniowiecza. Przez stulecia Zamek Królewski,
otoczony Puszczą Niepołomicką, pełnił
rolę wypoczynkowej rezydencji. Zamek
zwany „drugim Wawelem” przyciągał
władców z dynastii Piastów, Jagiellonów
i Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Zamek Królewski
w Niepołomicach
Dąb Antic Molti
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zamek królewski w Niepołomicach

renesansowe wnętrza

i stylowa podłoga...
Jest znamienitym przykładem renesansowej
architektury. Dziś wspaniale odrestaurowany,
służy kulturze i sztuce. W jego podwojach otwarto
luksusowy hotel wraz z centrum konferencyjnym.
Stylowe pokoje hotelowe utrzymane w królewskim
klimacie, tworzą dostojną atmosferę. Meble,
tkaniny oraz podłoga o głębokim czerwonym
zabarwieniu kreują wytworny obraz. Elegancki,
ale zarazem przytulny.

Dąb Antic Molti
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klub Squash

Kielce
Galeria Korona, ul. Warszawska 25

To pierwszy i jedyny w regionie klub
z kortami marki McWill, posiadającymi
certyfikat światowej federacji Squash’a WSV.
W klubie znajduje się strefa chillout
– klimatyczne miejsce, w którym można
odpocząć i spotkać się z przyjaciółmi.
Urządzone tak, aby każdy klubowicz
mógł wygodnie i swobodnie
przygotować się do treningu.

klub Squash
38

Smaki Życia Panna Cotta Grande
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klub Squash
W strefie chillout został położony
jednolamelowy Dąb Panna Cotta.
To podłoga pokryta bielą,
której powierzchnia poddana została
szczotkowaniu. Szlachetne połączenie nowoczesności i natury.
Podłoga świetnie sprawdza się
w nietypowej stylistyce wnętrz.

szlachetne połączenie

nowoczesności i natury...

Niezwykły rysunek słoi,
który kontrastuje z bielą,
nadaje otoczeniu
zmysłowy charakter.

Smaki Życia Panna Cotta Grande
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Centrum Japońskich Sportów
i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś”

Stara Wieś
Stara Wieś 1, Przedbórz

Centrum Japońskich Sportów
i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś”
to położony w malowniczej scenerii
Przedborskiego Parku Krajobrazowego
kompleks budynków, zaprojektowanych
zgodnie z kanonem architektury
japońskiej. Jedyny taki obiekt w Europie,
unikatowy na skalę światową ośrodek,
dedykowany specjalistycznym treningom
dalekowschodnich sztuk walki.
Powierzchnia podłóg – 1400 m2.

Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki
„Dojo – Stara Wieś”
Dąb Askania Molti
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Centrum Japońskich Sportów
i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś”

Dojo, czyli...

„początek drogi”

Dojo znaczy „początek drogi”.
Idea zawarta w tych słowach rozwija i doskonali nie tylko poprzez
wspaniałe miejsce, które koncentruje pozytywną energię,
ale przede wszystkim dzięki
ludziom, którzy tworzą niepowtarzalną atmosferę zgodną z filozofią Budo. Budo uczy technik
samodoskonalenia, reguł pracy
nad sobą, które pozwalają
stawać się lepszym.
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Dąb Askania Molti

Dąb Askania Molti
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hala sportowa Bochnia

Bochnia
ul. Wojska Polskiego 1

Budynki administrowane przez MOSiR
w Bochni wraz z halą sportową to obiekt,
którego mogą pozazdrościć inne kluby sportowe.
Prowadzone są tutaj między innymi zajęcia
sekcji siatkówki, aerobiku i wspinaczki.

hala sportowa
Bochnia
46

Dąb SportExtreme
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hala sportowa Bochnia
Podłoga hali sportowej zasługuje
na szczególna uwagę. Tutaj
na łącznej powierzchni 1301 m2
zastosowany został dąb w systemie SportExtreme. To podłoga,
która przystosowana jest
do intensywnego użytku.
Musi spełniać warunki bezpie-

przeznaczona do

intensywnego użytku...
Dąb SportExtreme
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czeństwa, posiadać wymagane
parametry jakości, musi też być
podłogą funkcjonalną. Podłogę
SportExtreme można spotkać
w wielu krajach europejskich.
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Rytro położone jest w centrum Beskidu Sądeckiego, w dolinie Wielkiej Roz-

Rytro 99

toki i Popradu. Znajdują się tu ruiny zamku powstałego w okresie walk
z Węgrami w XIII w. Malowniczy krajobraz Beskidu i pięknie położone
Rytro – to miejsce na odpoczynek, rekreację i uprawianie sportu.
W tym celu powstała nowa hala sportowa, wkomponowana
w niezwykły krajobraz gór i lasów.

Buk SportExtreme
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hala sportowa Rytro

Rytro

hala sportowa
Rytro
51

hala sportowa Rytro

trwała podłoga

do zadań specjalnych...
Zapewniono tu doskonałe warunki dla sportowców. W harmonii i bliskości przyrody stworzono nowoczesny ośrodek, który może poszczycić się bogatą ofertą
rekreacyjno – sportową, a przede wszystkim pełnowymiarowym boiskiem
sportowym, wykonanym z najwyższej klasy podłogi – Buk SportExtreme.
Spełnia ona najbardziej rygorystyczne wymogi i normy.
Powierzchnia podłóg – 1167 m2.
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Buk SportExtreme
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Najnowocześniejszy w Polsce ośrodek przygotowań olimpijskich,

ul. Moniuszki 22

znajduje się na obrzeżach Giżycka, wśród polan i lasów nad brzegiem
jeziora Kisajno, tuż przy wejściu do kanału Łuczańskiego.
Zajmuje ponad 25 ha terenu.

ośrodek olimpijski COS Giżycko

Giżycko

ośrodek olimpijski
COS Giżycko

Buk SportExtreme

54

55

ośrodek olimpijski COS Giżycko
Ośrodek posiada własne kąpielisko
oraz przystań portową. Na terenie kompleksu znajdują się bary, restauracja,
sklep. W części sportowo-rekreacyjnej
jest sauna, wypożyczalnia sprzętu
turystycznego, szkoła windsurfingu.
Powierzchnia podłóg – 1635 m2.

W halach zastosowano Buk SportExtreme
– to podłoga wykonana w całości z drewna.
Warstwa wierzchnia deski to szlachetny gatunek drewna
liściastego – buk, pokryty lakierem professional.
Odpowiednia „sprężystość” podłóg SportExtreme
pozwala na wykonanie dynamicznych ćwiczeń,
ograniczając ryzyko wystąpienia kontuzji.
Podłoga SportExtreme spełnia wszelkie wymogi
stawiane przez Europejską Normę EN14 904.

ekstremelnie trwała podłoga

do sportów wyczynowych...
Buk SportExtreme
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Buk SportExtreme
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siłownia Pure

Kielce
Galeria Echo, ul. Świętokrzyska 20

Innowacyjna formuła klubów sportowych
Pure gwarantuje trening na sprzęcie najnowszej generacji. W klubach wyznawana
jest zasada, że relaks jest równie ważny
jak aktywność fizyczna.
Powierzchnia podłóg – 328 m2.

siłownia Pure
Buk SportTraining
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siłownia Pure

Wystrój wnętrz współgra z atmosferą
panującą w klubie. Podłoga o jasnym
zabarwieniu i żywym rysunku słoi
nadaje wnętrzu dynamiki, a w połączeniu z kolorowym sportowym sprzętem
pomaga uwolnić pozytywne emocje.
Czysty i jasny przekaz wnętrza sprzyja
aktywności fizycznej i dobrej zabawie.

czyste i jasne wnętrze

sprzyja aktywności...
60

Buk SportTraining
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do obiektów komercyjnych i użyteczności publicznej.
Potwierdzają to nasze prestiżowe realizacje.
Posiadamy blisko 40-letnie doświadczenie
oraz wykorzystujemy nowoczesne technologie.
Nasza praca jest naszą pasją. Dzięki temu możemy
spełnić marzenia architektów, inwestorów i innych

galeria wnętrz Dekorada

Zamek Królewski w Niepołomicach

Kielce

Niepołomice

Galeria Echo, ul. Świętokrzyska 20

ul. Zamkowa 2

użytkowników o podłogach z prawdziwego drewna
w obiektach o dużym natężeniu ruchu.
„Katalog obiektów referencyjnych” to tylko niewielka
cześć naszych realizacji. Pełną listę zobaczyć można
na stronie www.barlinek.com.pl/naszerealizacje.html

salon firmowy BoConcept
Gdynia

Kielce

ul. Jana z Kolna 2

Galeria Korona, ul. Warszawska 25

salon GAP

szkoła sztuk walki Dojo

Warszawa

Stara Wieś

Galeria Arkadia, al. Jana Pawła II 82

Stara Wieś 1, Przedbórz

nowoczesny hotel Marine

W ofercie Barlinka dostępne są:

– kolekcja desek postarzanych ręcznie

– deska trójwarstwowa

– kolekcja „Smaki Życia”

hala sportowa Bochnia

Kołobrzeg

Bochnia

ul. Sułkowskiego 9

ul. Wojska Polskiego 1

stylowy Sand Hotel

hala sportowa Rytro

Kołobrzeg

Rytro

ul. Zdrojowa 3

Rytro 99

apartamenty Aquamarina
– nowoczesny parkiet dwuwarstowy

klub Squash

ośrodek olimpijski COS Giżycko

Międzyzdroje

Giżycko

ul. Gryfa Pomorskiego 80

ul. Moniuszki 22

restauracja Yummie

adresy obiektów referencyjnych

Drewno z wielkim triumfem powraca

siłownia Pure

Kielce

Kielce

Galeria Echo, ul. Świętokrzyska 20

Galeria Echo, ul. Świętokrzyska 20

wrocławskie Muzeum Narodowe
– deska lita

Wrocław
Plac Powstańców Warszawy 5

– podłogi sportowe
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Barlinek S.A.
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
tel.: +48 41 333 11 11
tel.: +48 41 333 16 52; +48 41 333 11 05
fax: +48 41 333 00 00
e-mail: inwestycje_sa@barlinek.com.pl
e-mail: doradztwotechniczne@barlinek.com.pl

www.barlinek.com

