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!Już ponad

w Lesie Klientów Barlinka
drzew rośnie
10.000.000

Przeznaczamy środki finansowe  
na realizację niezbędnych prac 
renowacyjnych, ratujących 
najsłynniejszy polski pomnik  
przyrody — sędziwy dąb „Bartek”.

Dąb „Bartek” pod ochroną

Ekologia

Za każdą zakupioną paczkę  
Deski Barlineckiej sadzimy 1 drzewo. 
Las Klientów Barlinka, który rośnie  
w Polsce, Rosji i na Ukrainie, dziś liczy 
już ponad 10 000 000 drzew!

Akcja 1=1

Współfinansujemy program 
przywracania populacji nadrzewnej 
sokoła wędrownego. Dzięki podjętym 
działaniom w ciągu ostatnich lat  
udało się przywrócić lasom  
aż 55 tych pięknych ptaków.

Ratujemy sokoła

Odpowiedzialność

Surowiec do produkcji pozyskujemy z obszarów 
objętych odpowiedzialną gospodarka leśną,  
co potwierdza prestiżowy certyfikat organizacji 
Forest Stewardship Council®.

Eco polityka firmy

Troska o środowisko i postawa proekologiczna  
jest jedną z nadrzędnych wartości marki Barlinek.  
To w naturze znajdujemy inspirację, to z niej 
pozyskujemy surowiec do produkcji i to w trosce o nią 
realizujemy bogaty program działań proekologicznych.
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Z najszlachetniejszych 
części kłody produkujemy 
Deskę Barlinecką oraz listwy.

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

Trociny poprodukcyjne 
służą do produkcji peletu.

Środek

Kora

Blisko krawędzi

Najcenniejsze
w środku!

Pozostałości poprodukcyjne  
tworzą biomasę.

Bardzo blisko krawędzi

100%
z drewna

Prawdziwe drewno jest:

 niealergiczne
 trwałe i wytrzymałe
 ciepłe w dotyku
 wygodne w użytkowaniu
 reguluje mikroklimat
 niepowtarzalne.

Deska Barlinecka to:

 100% drewna
 stabilna konstrukcja odporna na zmiany 
temperatur i wilgotności

 możliwość układania na ogrzewaniu 
podłogowym

 samodzielny i szybki montaż
 możliwość wielokrotnej renowacji
 najlepsza jakość w dobrej cenie.
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Wyselekcjonowane drewno 
europejskie lub egzotyczne 
o odpowiedniej grubości, 
zabezpieczone systemem 
lakierniczym lub olejowym.

Drewno iglaste ułożone poprzecznie 
do warstwy wierzchniej oraz dolnej. 
Utworzona w ten sposób konstrukcja 
ogranicza naturalną pracę drewna, 
przeciwdziałając powstawaniu 
szczelin, pęcznieniu i skrzypieniu  
— nawet przy stale zmieniających się 
warunkach pogodowych. 

Warstwa wierzchnia

Warstwa środkowa

Stabilna
konstrukcja

7 warstw systemu lakierniczego 
utwardzanego promieniami UV  
lub 4 warstwy systemu olejowego  
(UV lub naturalnego). 

Drewno iglaste ułożone poprzecznie  
do warstwy środkowej ogranicza  
pracę drewna.

System ochrony drewna

Warstwa dolna

Złącze — BARLOCK system 5Gs

Złącze — BARCLICK system

 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.

 szybki i prosty montaż
 natychmiastowa gotowość podłogi  
do użytkowania

 trwałe i wytrzymałe połączenie
 możliwość montażu pływającego
 możliwość montażu na ogrzewanie podłogowe.
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Ogrzewanie
podłogowe

Ciepło u Twych stóp

Nie każda podłoga drewniana nadaje się  
na ogrzewanie podłogowe. Deska Barlinecka, 
dzięki swojej warstwowej konstrukcji, doskonale 
przewodzi ciepło i może być z powodzeniem 
stosowana na ogrzewaniu podłogowym — zarówno 
elektrycznym, jak i wodnym. To jedna z jej 
przewag nad podłogami z drewna litego.

Grubość każdej warstwy Deski Barlineckiej  
nie jest przypadkowa. To efekt naszego 
wieloletniego doświadczenia oraz setek godzin 
spędzonych na badaniach i testach naturalnej 
pracy drewna. Nasza wiedza ekspercka pozwoliła 
na opracowanie podłogi o konstrukcji idealnej, 
której parametry niwelują naturalne  
naprężenia surowca.

1110



The Best in Test

Deski trójwarstwowe pochodzą i od lat są szeroko 
stosowane w Szwecji, gdyż idealnie sprawdzają się 
w tamtejszym klimacie. Jednak to nie szwedzka 
podłoga, a polska Deska Barlinecka zwyciężyła 
w niezależnym teście jakości podłóg drewnianych 
Szwedzkiego Instytutu Przemysłowego.  
Nasza podłoga okazała się bardziej odporną 
na ścieranie i plamy niż podłogi czołowych 
europejskich producentów!

* Podana wartość przedstawia odporność 
lakieru na ściaranie. Badanie według normy 
EN 13696:2009 „Metody badań oznaczania 
elastyczności i odporności na ścieranie  
oraz udarności”. Metoda badawcza spadający 
piasek Taber 12/16.

Superodporny
Lakier

Professional

Szukaj produktów 
opatrzonych tym znakiem

1312

Najodporniejszy
lakier na rynku

obrotów*

7.000!



Czynniki zewnętrzne: temperatura i wilgotność 
mogą wpływać na wygląd naturalnego surowca, 
jakim jest drewno. Dlatego nasze podłogi  
są starannie zabezpieczone, a Deska Barlinecka 
posiada budowę krzyżową, dzięki której nie grozi 
jej skrzypienie, pęcznienie czy rozsychanie.

Okiełznać siły natury

Podłoga
z klimatem

Nie skrzypi *

Nie pęcznieje *

Nie rozsycha się *

* Szczegółowe informacje odnośnie montażu oraz użytkowania  
  Deski Barlineckiej znajdują się w instrukcji obsługi  
  oraz karcie gwarancyjnej. 1514
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Drewno w najczystszej postaci

Najwyższej jakości deski jednopasmowe  
to ekskluzywna i najbardziej efektowna forma  

ekspozycji naturalnego piękna surowca.  

1716



White Truffle Grande to dębowa deska bielona.  
Produkt uszlachetniony poprzez zastosowanie lakieru 
matowego, który nadaje desce nowoczesny charakter.

Mała ilość sęków.

Dąb
White Truffle
Grande

1WG000434

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, lakier matowy

1918



Jednopasmowa podłoga jesionowa w szarych 
odcieniach o podkreślonej strukturze drewna.  
Deska fazowana dodatkowo zabezpieczona  
lakierem matowym.

Duża ilość sęków.

Jesion
Platinium
Grande

1W1000463

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

2120

nowość!



Podłoga Milkshake Grande wyróżnia się dużą 
twardością drewna. Wybarwiona na mleczny kolor  
i dodatkowo zabezpieczona lakierem matowym.

Mała ilość sęków.

Jesion
Milkshake
Grande

1WG000292

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, lakier matowy

2322



Creme Brulee Grande charakteryzuje się 
zastosowaniem surowca z widocznymi cechami 
naturalnymi. Kształt poszczególnych desek został 
podkreślony poprzez czterostronne fazowanie.  
Całość pokryta białym olejem naturalnym.

Duża ilość sęków.

Dąb
Creme Brulee
Grande

1WG000381

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, olej naturalny

2524



Jesion Saimaa Grande charakteryzuje się niezwykle 
wytrzymałą powierzchnią. Naturalna trwałość, 
charakterystyczna dla drewna jesionowego,  
została wzmocniona poprzez zastosowanie lakieru  
o podwyższonej odporności na ścieranie. 

Mała ilość sęków.

Jesion
Saimaa
Grande

1WG000289

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

2726

Szukaj produktów 
opatrzonych tym znakiem

* Szczegółowe informacje na stronie 13

obrotów*

7.000!Superodporny Lakier Professional



Istotnym zabiegiem nadającym charakter  
desce Almond Grande jest szczotkowanie,  
dzięki któremu dodatkowo wyeksponowano 
falisty układ włókien. Produkt subtelnie barwiony, 
zabezpieczony lakierem matowym.

Mała ilość sęków.

Dąb
Almond
Grande

1WG000261

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier matowy

2928



Amazon Grande charakteryzuje się zbliżonym 
wyglądem desek, uzyskanym na drodze starannego 
doboru surowca. Dzięki zastosowaniu lakieru  
o zwiększonej odporności na ścieranie,  
podłoga ta doskonale sprawdza się  
w pomieszczeniach mocno eksploatowanych.

Brak sęków.

Dąb
Amazon
Grande

1WG000254

* Szczegółowe informacje na stronie 13

Szukaj produktów 
opatrzonych tym znakiem

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

3130

obrotów*

7.000!Superodporny Lakier Professional



Szukaj produktów 
opatrzonych tym znakiem

Produkt powstały w drodze selektywnego  
doboru materiału. Askania Grande jest podłogą  
o najwyższej jakości i wytrzymałości,  
między innymi dzięki zastosowaniu lakieru  
o zwiększonej odporności na ścieranie.

Mała ilość sęków.

Dąb
Askania
Grande

1WG000256

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

* Szczegółowe informacje na stronie 13

3332

obrotów*

7.000!Superodporny Lakier Professional



Fazowanie desek dodaje podłodze  
Azure Window Grande charakteru.  
Naturalne piękno drewna dębowego  
podkreślone zostało poprzez zastosowanie  
lakieru matowego.

Mała ilość sęków.

Dąb
Azure Window
Grande

1WG000258

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, lakier matowy

3534



Ten rodzaj jednopasmowej podłogi dębowej 
występuje w dwóch rodzajach wykończenia. 

Delicious Grande pokryty wieloma warstwami  
oleju utwardzonego promieniami UV.

Sunny Grande to deska wykończona olejem 
naturalnym, co sprawia, że podłoga jest  
jeszcze bardziej przyjemna i ciepła w dotyku,  
a także „oddycha”, regulując mikroklimat wnętrza. 

Mała ilość sęków.

Dąb
Delicious/Sunny
Grande

1WG000259/1WG000445

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, olej UV/olej naturalny

3736



Grand Canion Grande ma nieco rustykalny charakter, 
uzyskany dzięki zabiegowi szczotkowania  
oraz ścięcia krawędzi deski. Podłoga wykończona 
została olejem naturalnym.

Duża ilość sęków.

Dąb
Grand Canion
Grande

1WG000444

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, olej naturalny

3938



Caramel Grande skomponowana jest z desek 
szczotkowanych z zaznaczonymi fazą krawędziami,  
co potęguje wrażenie szlachetnej, tradycyjnej podłogi 
dębowej. Jako wykończenie zastosowano lakier matowy.

Mała ilość sęków.

Dąb
Caramel
Grande

1WG000262

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, lakier półmatowy

4140



Podłoga Conchi Grande prezentuje pełną gamę 
naturalnych cech, właściwości i budowy drewna 
dębowego. Produkt wspaniale zachowujący się 
podczas eksploatacji, uszlachetniony lakierem  
o podwyższonej odporności na ścieranie. 

Średnia ilość sęków.

Dąb
Conchi
Grande

1WG000257

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

* Szczegółowe informacje na stronie 13

obrotów*

7.000!Superodporny Lakier Professional

4342

Szukaj produktów 
opatrzonych tym znakiem



Podłoga Raisins Grande charakteryzuje się  
dużą dowolnością rysunku słojów i kolorystki  
drewna dębowego. Czterostronna faza  
wydłuża optycznie deskę, a szczotkowanie  
podkreśla jej naturalny charakter.  
Podłoga wykończona lakierem matowym.

Duża ilość sęków.

Dąb
Raisins
Grande

1WG000366

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

4544



Deska charakteryzująca się wyraźnym usłojeniem 
i naturalnymi różnicami kolorystycznymi drewna. 
Całość barwiona w kolorze ciemnobrązowym, 
zabezpieczona lakierem półmatowym. Struktura 
drewna podkreślona zabiegiem szczotkowania.

Średnia ilość sęków.

Jesion
Coffee
Grande

1WG000290

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier półmatowy

4746



Odporna i naturalnie piękna podłoga Jesion Jeju 
Piccolo zabezpieczona została wysokiej jakości 
lakierem półmatowym. Jednopasmowe deski 
wydłużono optycznie poprzez fazowanie. 

Brak sęków.

Jesion
Jeju
Piccolo

1W1000147

szer. 130 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, lakier półmatowy

4948



Jesion Saimaa Piccolo to kompozycja jednopasmowych 
desek, których kształt został subtelnie podkreślony 
czterostronną fazą. Podłoga cechuje się wysoką 
twardością. Wykończona została lakierem półmatowym.

Mała ilość sęków.

Jesion
Saimaa
Piccolo

1W1000148

szer. 130 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, lakier półmatowy

5150



Jednopasmowa podłoga Askania Piccolo pokryta 
została lakierem półmatowym. Stonowana kompozycja 
podobnych odcieni drewna i łagodnych słoi, 
podkreślona została poprzez czterostronną fazę.

Mała ilość sęków.

Dąb
Askania
Piccolo

1W1000092

szer. 130 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, lakier półmatowy

5352



Wyselekcjonowane drewno tworzy jednorodną całość, 
która w podłodze Amazon Piccolo urozmaicona została 
poprzez ścięcie brzegów jednopasmowej deski. 
Drewno zabezpieczono lakierem półmatowym.

Brak sęków.

Dąb
Amazon
Piccolo

1W1000095

szer. 130 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, lakier półmatowy

5554



Podłoga Askania Piccolo dostępna jest w miksie 
różnych długości, co przywodzi na myśl kompozycję  
z deski tradycyjnej. Podłoga wykończona  
lakierem półmatowym.

Mała ilość sęków.

Dąb
Askania
Piccolo

1W1000327

szer. 130 mm, mix dł. 1465/725 mm, lakier półmatowy

5756



Dzięki ścięciu krawędzi, jednopasmowe deski  
Conchi Piccolo wydają się smuklejsze i lżejsze.  
Dąb cechuje się świetnymi parametrami użytkowymi. 
Podłoga wykończona lakierem półmatowym.

Średnia ilość sęków.

Dąb
Conchi
Piccolo

1W1000093

szer. 130 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, lakier półmatowy

5958



Produkt składa się z desek jednopasmowych, 
optycznie wydłużonych poprzez ścięcie 
czterostronną fazą. Coriander Piccolo  
dodatkowo został poddany szczotkowaniu  
i zabezpieczony transparentnym olejem UV. 

Mała ilość sęków.

Dąb
Coriander
Piccolo

1W1000104

szer. 130 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, olej UV

6160



Dzięki ciemnobrązowej barwie oraz czterostronnej 
fazie, Dąb Nugat Piccolo przypomina podłogi 
tradycyjne. Dodatkowo drewno zostało  
i zabezpieczone lakierem matowym. 

Duża ilość sęków.

Dąb
Nugat
Piccolo

1W1000342

szer. 130 mm, dł. 1465 mm, fazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

6362



Drewno desek Ivory Grande ma mocno podkreśloną 
szczotkowaniem strukturę oraz zaznaczone 
fazowaniem krawędzie. Całość subtelnie barwiona, 
uszlachetniona została olejem naturalnym.

Duża ilość sęków.

Dąb
Ivory
Grande

1WG000441

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, olej naturalny

6564



Produkt o mocno wyeksponowanych cechach 
drewna dębowego. Fazowanie podkreśla podział 
powierzchni podłogi, a szczotkowanie uwydatnia 
rysunek słoi. Zastosowany naturalny olej podkreśla 
głębię barwy drewna.

Duża ilość sęków.

Dąb
Calvados
Grande

1WG000442

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, olej naturalny

6766



Efekt postarzenia uzyskano poprzez naturalne 
spękania, szczotkowanie deski oraz jej czterostronne 
fazowanie. Drewno zostało wybarwione na ciemny 
kolor i zabezpieczone olejem naturalnym.

Duża ilość sęków.

Dąb
Porto
Grande

1WG000443

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, olej naturalny

6968
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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.

7170



Trzypasmowa podłoga dębowa o delikatnym, 
kremowo-białym barwieniu. Deski uszlachetnione 
szczotkowaniem i zabezpieczone lakierem matowym.

Mała ilość sęków.

Dąb
Cappuccino
Molti

3WG000488

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier matowy

7372

nowość!



Drewno jesionowe ze względu na swoją naturalną 
twardość i wytrzymałość jest gwarantem podłogi  
o najwyższej jakości. Jesion Milkshake Molti to produkt 
trzypasmowy o wyjątkowym mlecznym wybarwieniu. 
Drewno zabezpieczono lakierem matowym. 

Mała ilość sęków.

Jesion
Milkshake
Molti

3WG000280

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier matowy

7574



Podłoga Aurora Molti skomponowana została  
z dębowych desek trzypasmowych. Drewno wybarwiono 
na jasny kolor i zabezpieczono olejem utwardzanym 
promieniami UV.

Trzypasmowa podłoga Dąb White Pepper Molti cechuje się 
jasnym wybarwieniem. Wykończenie olejem naturalnym 
podkreśla piękno drewna dębowego. 

Mała ilość sęków.

Dąb
Aurora/White Pepper
Molti

3WG000241/3WG000340

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, olej UV/olej naturalny

7776



Charakterystyczny, jasny kolor drewna uzyskano 
poprzez wybielenie. Dębowa podłoga Bianco 
Molti zbudowana jest z desek trzypasmowych, 
wykończonych matowym lakierem.

Mała ilość sęków.

Dąb
Bianco
Molti

3WG000235

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier matowy

7978



Trzypasmowa podłoga jesionowa w szarych odcieniach 
o podkreślonej strukturze drewna. Deska dodatkowo 
zabezpieczona lakierem matowym.

Mała ilość sęków.

Jesion
Platinium
Molti

3WG000494

8180

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier matowy

nowość!



Deski barwione na odcień popielu i pokryte matowym 
lakierem, o podkreślonej przez szczotkowanie 
naturalnej strukturze drewna. 

Mała ilość sęków.

Dąb
Marzipan Muffin
Molti

3WG000492

8382

nowość!

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier matowy



Trzypasmowa deska dębowa o kremowym 
zabarwieniu. Rysunek słojów został uwydatniony 
poprzez szczotkowanie. Podłoga wykończona  
lakierem matowym.

Mała ilość sęków.

Dąb
Banana Song
Molti

3WG000487

8584

nowość!

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier matowy



Drewno jesionowe cechuje się twardością, 
sprężystością oraz niezwykłą wytrzymałością. 
Deska Jesion Glow Molti to produkt trzypasmowy, 
wykończony lakierem o wysokim połysku. 

Mała ilość sęków.

Jesion
Glow
Molti

3WG000283

8786

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier wysoki połysk



Deska Atacama Doppio skomponowana została  
z dwupasmowych elementów, dzięki czemu 
przypomina sporych rozmiarów parkiet.  
Zastosowanie lakieru matowego sprawia, że podłoga 
jest subtelnie satynowa i przyjemna w dotyku.

Mała ilość sęków.

Dąb
Atacama
Doppio

2W8000320

8988

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, lakier matowy



Trzypasmowa podłoga Tafelberg Molti przypomina 
swym wyglądem parkiet. Wykończona lakierem 
utwardzonym promieniami UV, który gwarantuje 
doskonały wygląd deski przez długie lata użytkowania. 

Brak sęków.

Dąb
Tafelberg
 Molti

3WG000238

9190

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier matowy



Deska Azure Window Molti to produkt trzypasmowy  
o świetnych parametrach użytkowych.  
Powłoka lakieru matowego nie tylko chroni,  
ale także podkreśla naturalne cechy drewna.

Mała ilość sęków.

Dąb
Azure Window
Molti

3WG000239

9392

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier matowy



Ten rodzaj trzypasmowej podłogi dębowej występuje 
w dwóch rodzajach wykończenia. 

Delicious Molti pokryty wieloma warstwami  
oleju utwardzonego promieniami UV.

Sunny Molti to deska wykończona olejem  
naturalnym, co sprawia, że podłoga jest  
jeszcze bardziej przyjemna i ciepła w dotyku,  
a także „oddycha”, regulując mikroklimat wnętrza. 

Mała ilość sęków.

Dąb
Delicious/Sunny
Molti

3WG000232/3WG000339

9594

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, olej UV/olej naturalny



Podłoga Dąb Brillance Molti składa się  
z elementów trzypasmowych, dzięki czemu 
przypomina wyglądem parkiet. Dominującą cechą 
produktu jest świetlistość uzyskana poprzez 
wykończenie lakierem o wysokim połysku.

Mała ilość sęków.

Dąb
Brillance
Molti

3WG000240

9796

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier wysoki połysk



Barwiona deska Honey Molti skomponowana  
jest z trzypasmowych, elementów, dzięki czemu 
tworzy jednorodną powierzchnię. Naturalna struktura 
drewna została podkreślona poprzez szczotkowanie  
i wykończenie lakierem matowym. 

Mała ilość sęków.

Dąb
Honey
Molti

3WG000452

9998

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier matowy



Podłodze Coffe Molti charakteru nadaje zabieg 
szczotkowania. Drewno jesionowe, naturalnie  
twarde, tutaj dodatkowo zabezpieczono  
lakierem półmatowym.

Mała ilość sęków.

Jesion
Coffee
Molti

3WG000285

101100

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier półmatowy



Dąb Affogato Molti to deska trzypasmowa.  
Oryginalny wygląd uzyskano dzięki ciemnemu 
wybarwieniu i zabiegowi szczotkowania.  
Drewno zabezpieczono lakierem matowym. 

Mała ilość sęków.

Dąb
Affogato
Molti

3WG000455

103102

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier matowy
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28 Najodporniejszy lakier na rynku

Life to seria dedykowana wnętrzom,  
w których dużo się dzieje. Deski o wyjątkowej trwałości,  

którą zapewnia superodporny lakier — zwycięzca 
międzynarodowego testu odporności na ścieranie i plamy.

105104



Jesionowe drewno zabezpieczono lakierem 
półmatowym o podwyższonej odporności na ścieranie,  
dzięki czemu podłoga Jeju Molti stanowi doskonałą 
propozycję do pomieszczeń mocno eksploatowanych. 

Brak sęków.

Jesion
Jeju
Molti

3WG000276

Szukaj produktów 
opatrzonych tym znakiem

* Szczegółowe informacje na stronie 13

obrotów*

7.000!Superodporny Lakier Professional

107106

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie



Szukaj produktów 
opatrzonych tym znakiem

Dzięki wykończeniu lakierem półmatowym  
o podwyższonej odporności na ścieranie, podłoga 
Saimaa Molti prezentuje nie tylko wysokie walory 
estetyczne, ale również jest bardzo wytrzymała  
i gwarantuje wieloletnie użytkowanie.

Mała ilość sęków.

Jesion
Saimaa
Molti

3WG000278

* Szczegółowe informacje na stronie 13

obrotów*

7.000!Superodporny Lakier Professional

109108

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie



Szukaj produktów 
opatrzonych tym znakiem

Twarde i wytrzymałe drewno bukowe zabezpieczone 
zostało lakierem półmatowym o podwyższonej odporności,  
co gwarantuje wieloletni, świetny wygląd podłogi. 
Buk Feldberg Molti, dzięki trzypasmowej kompozycji, 
przypomina swym wyglądem parkiet.

Brak sęków.

Buk
Feldberg
Molti

3WG000295

* Szczegółowe informacje na stronie 13

obrotów*

7.000!Superodporny Lakier Professional

111110

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie



Szukaj produktów 
opatrzonych tym znakiem

Podłoga Masuria Molti to twarde i wytrzymałe drewno 
bukowe. Zabezpieczone zostało lakierem półmatowym 
o podwyższonej odporności na ścieranie, co gwarantuje 
wieloletni i świetny wygląd podłogi. Trzypasmowa 
kompozycja deski wyglądem przypomina parkiet.

Mała ilość sęków.

Buk
Masuria
Molti

3WG000296

* Szczegółowe informacje na stronie 13

obrotów*

7.000!Superodporny Lakier Professional

113112

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie



Szukaj produktów 
opatrzonych tym znakiem

Podłoga Amazon Molti powstała w drodze selekcji surowca. 
Cechuje się doskonałymi parametrami użytkowymi,  
dzięki zastosowaniu lakieru półmatowego o podwyższonej 
odporności na ścieranie. Produkt występuje w wersji 
trzypasmowej.

Brak sęków.

Dąb
Amazon
Molti

3WG000228

115114

* Szczegółowe informacje na stronie 13

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

obrotów*

7.000!Superodporny Lakier Professional



Szukaj produktów 
opatrzonych tym znakiem

Wytrzymałość podłogi Askania Molti zwiększono 
poprzez zastosowanie profesjonalnego lakieru 
półmatowego o podwyższonej odporności.  
Produkt ten skomponowano z elementów 
trzypasmowych, co doskonale prezentuje  
naturalne bogactwo odcieni drewna dębowego.

Mała ilość sęków.

Dąb
Askania
Molti

3WG000230

* Szczegółowe informacje na stronie 13

obrotów*

7.000!Superodporny Lakier Professional

117116

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie



Szukaj produktów 
opatrzonych tym znakiem

Podłoga Orzech Olimpo Molti składa się  
z elementów trzypasmowych, eksponujących 
możliwości kolorystyczne drewna orzechowego.  
Naturalna odporność surowca na uszkodzenia 
mechaniczne została dodatkowo wzmocniona lakierem 
półmatowym o podwyższonej odporności na ścieranie.

Mała ilość sęków.

Orzech
Olimpo
Molti

3WG000317

* Szczegółowe informacje na stronie 13

obrotów*

7.000!Superodporny Lakier Professional

119118

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie



Ze względu na wysoką odporność, podłoga Sapella 
Uluru Molti polecana jest do wnętrz intensywnie 
użytkowanych. Skomponowana została z desek 
trzypasmowych, dzięki czemu przypomina swym 
wyglądem parkiet. Zastosowany lakier półmatowy 
o podwyższonej odporności na ścieranie  
nasyca barwę drewna.

Mała ilość sęków.

Sapella
Uluru
Molti

3WG000308

Szukaj produktów 
opatrzonych tym znakiem

* Szczegółowe informacje na stronie 13

obrotów*

7.000!Superodporny Lakier Professional

121120

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie



Trzypasmowa deska Jatoba Titicaca Molti 
charakteryzuje się naturalnym zróżnicowaniem 
kolorystycznym przechodzącym od barwy łososiowej, 
poprzez pomarańcz po głęboki brąz. Określane jako 
bardzo twarde drewno jatoba tutaj dodatkowo 
zabezpieczono lakierem półmatowym o podwyższonej 
odporności na ścieranie.

Mała ilość sęków.

Jatoba
Titicaca
Molti

3WG000302

* Szczegółowe informacje na stronie 13

Szukaj produktów 
opatrzonych tym znakiem

obrotów*

7.000!Superodporny Lakier Professional

123122

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie



Egzotyczna podłoga Merbau Komodo Molti jest 
wyjątkowo odporna na zmiany wilgoci i temperatury. 
Produkt w wersji trzypasmowej zabezpieczono 
lakierem półmatowym o podwyższonej  
odporności na ścieranie.

Mała ilość sęków.

Merbau
Komodo
Molti

3WG000310

Szukaj produktów 
opatrzonych tym znakiem

* Szczegółowe informacje na stronie 13

obrotów*

7.000!Superodporny Lakier Professional

125124

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie



Podkreśla naturalny charakter podłogi 
drewnianej i głębię jej wzornictwa.

Superodporny Lakier Professional 
doskonale sprawdza się nawet  
w pomieszczeniach o dużym natężeniu 
ruchu. Zwycięzca szwedzkiego testu 
odporności na ścieranie.

Wyniki testu potwierdzają również,  
że jest to lakier najbardziej odporny 
na plamy spożywcze m.in. z kawy, 
czerwonego wina.

Pogłębia wrażenie  
przytulności i ciepła.

Doskonałe rozwiązanie dla eleganckich, 
reprezentacyjnych wnętrz.

Lakier półmatowy

Superodporny Lakier Professional

Lakier matowy Olej naturalny

Lakier wysoki połysk Olej UV

Wykończenie
podłogi

Fazowanie polega na niewielkim ścięciu 
krawędzi desek, podkreśla ich zarys, 
przez co optycznie zwiększa rozmiary 
pomieszczenia.

Szczotkowanie to nowoczesna metoda 
podkreślania naturalnego piękna usłojenia 
drewna i uwydatniania jego struktury. 
Faktura szczotkowanej podłogi  
jest wyczuwalna w dotyku.

Fazowanie

Szczotkowanie

Podłogi lakierowane

Podłogi olejowane

Olej wnika w strukturę drewna eksponując  
piękno i naturalność tego materiału.

Podstawowe
     różnice !

Wielowarstwowe pokrycie systemem lakiernicznym 
utwardzanym promieniami UV, zabezpiecza podłogę,  
tworząc na niej powłokę chroniącą przed ścieraniem, 
zabrudzeniami i mikrozarysowaniami.

Barwienie

Deski barwione powstają w wyniku 
pokrycia powierzchni desek lakierami 
lub olejami kolorowymi, a także bejcą 
uszlachetnioną i zabezpieczoną lakierem.

Szukaj produktów 
opatrzonych tym znakiem

Tworzy ochronną powłokę olejową  
na powierzchni drewna, zwiększa odporność 
podłogi na zabrudzenia.

Olej naturalny wnika w pory drewna, impregnuje 
je przed wilgocią oraz uwydatnia naturalne 
cechy drewna.

127126



Dowolna kolorystyka, małe, średnie i duże sęki 
zdrowe, małe i średnie sęki wypełnione, biel, błyszcz.

Zróżnicowana kolorystyka, sęki szpilkowe, małe  
i średnie sęki zdrowe, małe sęki wypełnione,  
biel krawędziowa, błyszcz.

Dowolna kolorystyka, małe, średnie i duże sęki zdrowe, 
małe i średnie sęki wypełnione, biel krawędziowa, błyszcz.

Zbliżona kolorystyka, sęki szpilkowe, błyszcz.

Klasyfikacja 
dla Dębu

Duża ilość sęków

Mała ilość sęków

Wpływ światła dziennego na kolor podłogi na przykładzie dębu i jesionu

Średnia ilość sęków

Brak sęków

Klasyfikacja
Deski Barlineckiej

Klasyfikacja 
dla Jesionu

Doppio — podłoga dwupasmowa, szer. 180 mm

Molti — podłoga trzypasmowa, szer. 207 mm

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

Dwa rzędy lamelek na szerokości deski.

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

Średnia ilość sęków

Mała ilość sęków

Brak sęków

Piccolo — podłoga jednopasmowa, szer. 130 mm
Grande — podłoga jednopasmowa, szer. 180 mm

Zróżnicowana kolorystyka, sęki szpilkowe, 
małe, średnie i duże sęki zdrowe, małe 
i średnie sęki wypełnione, zróżnicowana 
twardziel zabarwiona, twardziel 
niezabarwiona, naturalne przebarwienia.

Zróżnicowana kolorystyka, sęki szpilkowe, 
małe i średnie sęki zdrowe, małe sęki 
wypełnione, stonowana twardziel 
zabarwiona, twardziel niezabarwiona.

Zbliżona kolorystyka, sęki szpilkowe, 
twardziel niezabarwiona, śladowe 
ilości twardzieli zabarwionej.

129128



 produkt naturalny i ekologiczny
 dobra przewodność cieplna 
 doskonała przewodność cieplna 
— produkt zalecany  
na ogrzewanie podłogowe

 łatwy i szybki w montażu.

15 m2: POD003002
40 m2: POD003001

 produkt naturalny  
i ekologiczny

 dobra izolacja termiczna  
i akustyczna

 trwały i elastyczny
 nie nasiąka wodą
 łatwy i szybki w montażu
 opakowanie zawiera 10 m2.

POD002001

Klips montażowy metalowy, pozwalający 
na szybki, bezpieczny i łatwy montaż 
każdej wielowarstwowej deski 
barlineckiej o grubości 14 lub 15 mm  
na ścianie. 

KLI002002

Tektura falista

Mata korkowa

Płyta podpodłogowa

Ochronna folia podkładowa

Klips do montażu deski na ścianie

   Podkłady 
do systemu             
   pływajacego

Zestaw montażowy to narzędzia 
niezbędne do ułożenia 
drewnianej deski warstwowej.
W skład zestawu wchodzi:
 metalowa łapa 
 drewniany dobijak.

ZEM001001

Zestaw montażowy Standard

Narzędzia niezbędne do ułożenia 
drewnianej deski warstwowej  
ze złączem 5Gs. W skład  
zestawu wchodzi:
 narzędzie do montażu i demontażu
 drewniany dobijak
 kliny
 wkładki czołowe zamka.

ZEM002001

Zestaw montażowy 5Gs

 produkt naturalny i ekologiczny
 dobra izolacja termiczna  
i akustyczna

 produkt łatwy i szybki  
w montażu.

płyta zielona 5,5 mm: POD001005
płyta szara 4,0 mm: POD001003
płyta szara 5,5 mm: POD001001
płyta szara 7,0 mm: POD001002

Zalety systemu pływającego:

Zalety systemu klejowego:

 bardzo dobra izolacja akustyczna
 brak odgłosu stukania czy skrzypienia
 możliwość układania na dużych powierzchniach  
bez konieczności stosowania dylatacji

 system montażu rekomendowany  
na ogrzewanie podłogowe.

Podstawowe
     różnice !

 możliwość samodzielnego montażu, czyli prosta, tania  
i szybka instalacja

 możliwość układania na starych deskach podłogowych  
i nieodnowionych posadzkach

 podłoga gotowa do użytku natychmiast po instalacji
 możliwość prostej wymiany uszkodzonych desek
 możliwość ułożenia na ogrzewaniu podłogowym.

Jednoskładnikowy grunt poliure-
tanowy przeznaczony do wzmoc-
nienia podłoży: cementowych, 
anhydrytowych i betonowych. 
Stosowany przed klejeniem Deski 
Barlineckiej przy użyciu kleju 
Barlinek 1K STP. Nie zawiera 
rozpuszczalników.

0,9 kg: KLJ001004
6 kg: KLJ001003

Profesjonalny jednoskładnikowy 
klej poliuretanowo-silanowy.  
Przeznaczony do przyklejania 
wszelkiego typu podłóg drewnia-
nych (w tym fabrycznie wykończo-
nych). Wysoce elastyczny. Nadaje 
się na ogrzewanie podłogowe.  
Nie zawiera rozpuszczalników.

8 kg: KLJ001002
16 kg: KLJ001001

Grunt Barlinek 1K STP

Klej Barlinek 1K STP

Niezbędne
   materiały 
do systemu 
  klejowego

Intensywny środek czyszczący 
na bazie alkoholu przeznaczo-
ny do zmywania zabrudzeń 
powstałych w czasie przykle-
jania podłóg drewnianych. 
Usuwa pozostałości niezasch-
nietego kleju z powierzchni 
lakierowanych fabrycznie 
podłóg drewnianych 

KLJ001005

Zmywacz do kleju Barlinek 1K STP

Używany przy montażu drewnianej 
deski warstwowej z każdym rodzajem 
zamka czołowego i wzdłużnego. 
Wykonany z tworzywa sztucznego 
o dużej wytrzymałości, dobrze 
amortyzujący uderzenia młotka,

ZEM003002

Dobijak profesjonalny profilowany

Montaż
podłogi

Pojedynczy, metalowy kluczyk  
do zamykania i otwierania  
zamka 5Gs.

ZEM002002

Narzędzie pojedyncze 5GS Barlinek

Stosowany przy montażu  
drewnianej deski warstwowej,
 wykonany z tworzywa sztucznego  
o dużej wytrzymałości,

 dobrze amortyzuje  
uderzenia młotka.

ZEM003001

Dobijak profesjonalny

131130



Koncentrat do codziennej pielęgnacji 
podłogi lakierowanej. Nie zawiera 
wosków co ułatwia późniejszą renowację 
podłogi. Nie pozostawia zacieków. 
Tworzy na czyszczonej powierzchni 
odporny, antystatyczny, antypoślizgowy 
film ochronny. Można go stosować 
także na podłogach kamiennych i 
ceramicznych.

PRT001002

Profesjonalny zestaw  
do sprzątania wykonany  
z najwyższej jakości aluminium.  
W zestawie 2 pady mocowane  
na rzepy. Produkt trwały,  
łatwy w montażu  
i demontażu.

MOP001001

Jednoskładnikowe lakiery naprawcze,  
szybkoschnące, na bazie wody  
do wykonywania wykończeń napraw  
punktowych na podłogach drewnianych. 

Dostępne w trzech połyskach:
matowy: NPR001002,
półmatowy: NPR001001, 
wysoki połysk: NPR001003.

Ochrona podłogi drewnianej

Protektor Koncentrat

Mop

Lakiery naprawcze

Przeznaczone do naprawy 
punktowej rys, szczelin, 
pęknięć i innych uszkodzeń 
powstałych na powierzch-
niach drewnianych.  
W zestawie ze szpachlą  
szpatułka oraz pad  
do polerowania powierzchni. 

Dostępne w 8 kolorach: 
dąb: NPR002001,  
orzech: NPR002005, 
dąb parzony: NPR002002,  
jesion/klon: NPR002003, 
grafit: NPR002007, 
wenge: NPR002006, 
merbau: NPR002004, 
szary jasny: NPR002008.

Szpachle naprawcze

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. Produkt gotowy do 
użycia w formie nierozcieńczonej
PRT001001

Protektor Blask

Protektor Komplet

Koncentrat intensywnego środka do 
odtłuszczania i dokładnego, okresowego, 
czyszczenia podłóg lakierowanych.
Skutecznie usuwa uporczywy brud, plamy 
i stare powłoki past i innych środków 
konserwujących w tym stara powłokę 
Protektor Blask. Idealny do stosowania przed 
ponownym lakierowaniem podłogi, a także 
przed oświeżaniem środkiem Protektor Blask.

PRT001003

Codzienna pielęgnacja

Oferujemy kompleksową gamę profesjonalnych środków  
do pielęgnacji desek lakierowanych i olejowanych.  
To najpewniejsza ochrona naszych podłóg!

Olej pielęgnacyjny i naprawczy

Olej pielęgnacyjny do wszystkich podłóg 
drewnianych pokrytych olejem UV. Stosowany 
jako preparat odświeżający i pielęgnujący.
Dostępne rodzaje: naturalny: PRT003002,  
biały: PRT003003.  

Olej naprawczy przeznaczony jest głównie 
do miejscowych napraw podłóg drewnianych 
pokrytych olejem UV. Dostępne rodzaje:
naturalny: PRT003005, biały: PRT003006,
cherry: PRT003007.

Olej pielęgnacyjny

Olej pielęgnacyjny przeznaczony 
do podłóg drewnianych pokrytych 
olejem naturalnym. Regeneruje  
i odświeża powierzchnie. 
Ma właściwości antypoślizgowe.

PRT004005

Wash Care

Koncentrat do bieżącego mycia 
podłóg drewnianych wykoń-
czonych olejem naturalnym. 
Odświeża powierzchnię i chroni 
przed ponownym zabrudzeniem.  
Ma właściwości antypoślizgowe.

PRT004003

Intensywny zmywacz

Służy do gruntownego 
czyszczenia podłóg pokrytych 
olejem UV, szczególnie  
przed odświeżaniem podłogi 
Olejem pielęgnacyjnym  
i naprawczym. Usuwa brud, 
tłuszcze i stare warstwy  
mydła podłogowego.

PRT003004

Magic Cleaner

Koncentrat do mocno zabrudzonych 
i zatłuszczonych podłóg drewnianych 
pokrytych olejem naturalnym oraz 
podłóg przed renowacją. Usuwa tłuszcz 
i brud. Produkt nie zawiera środków 
wybielających. Ulega biodegradacji.

PRT004004

Wax Care

Preparat w formie nierozcieńczonej. 
Służy do pierwszej i okresowej 
pielęgnacji podłóg drewnianych 
wykończonych olejami naturalnymi. 
Regularna konserwacja środkiem 
Wax Care chroni powierzchnię, 
regeneruje ją i odświeża. Wykazuje 
właściwości hydrofobowe.

PRT004002

Pielęgnacja i renowacja podłóg
wykończonych lakierem

Pielęgnacja i renowacja podłóg
wykończonych olejem UV

Pielęgnacja i renowacja podłóg
wykończonych olejem
naturalnym

Środek do codziennej pielęgnacji 
do podłóg pokrytych olejem UV:
Nadaje się do podłóg, mebli, blatów 
kuchennych i wszelkiego drewna 
we wnętrzu mieszkania. Zwiększa 
odporność podłogi na zabrudzenia. 
Uporczywe zabrudzenia i plamy 
usuwać Intensywnym zmywaczem, 
a następnie nanieść mydło podłogowe.

PRT003001

Mydło podłogowe

Pielęgnacja
i renowacja

Mata ochronna chroni podłogę  
przed wgnieceniami  
oraz zarysowaniami. 

mata przyciemniana: OCH001002
mata niebiesko-różowa: OCH001003
mata zielono-niebieska: OCH001004
mata przezroczysta: OCH001001
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   Listwy 
 przypodłogowe fornirowane
      (naturalne i barwione)

P1001011A P3001011A

P5001011A

P7101011A P6001011A

P2001011A P6101011AP20  Dąb lakier

P71  Dąb lakier

P10  Dąb lakier P30  Dąb lakier

P50  Dąb lakier

P60  Dąb lakier

P61  Dąb lakier

Klips montażowy

Rozetki

   Listwy 
 specjalne z litego drewna      
   (naturalne i barwione)

Dąb olej biały
P20: P2001041A

Dąb lakier wysoki połysk
P20: P2001081A

Klon lakier
P10: P1014011A,
P20: P2014011A

Bambus ciemny
P20: P2017011A

Dąb Espresso
P20: P2001022A,  

P30: P3001022A, P50: P5001022A

Dąb ciemny
P20: P2001072A

Dąb Beryl
P20: P2001112A

Dąb Terra
P20: P2001212A

Dąb Pearl
P50: P5001152A,
P61: P6101152A

Biała folia
P20: P2018101A, P50: P5018101A, 

P61: P6118101A

Iroko lakier
P20: P2012012A

Sapella lakier
P10: P1003011A, P20: P2003011A, 
P30: P3003011A; P50: P5003011A

Orzech lakier
P10: P1007011A, P20: P2007011A, 
P30: P3007011A, P50: P5007011A

Dąb Miodowy
P20: P2001222A

Jatoba lakier
P10: P1005012A, P20: P2005012A, 

P30: P3005012A

Wenge lakier
P20: P2009012A, P30: P3009012A

Jesion Kawa
P20: P2002062A

Merbau lakier
P10: P1004012A, P20: P2004012A,
P30: P3004012A, P50: P5004012A

Dąb Gentle
P30: P3001312A, P50: P5001312A

P61: P6101312A

Dąb Sense
P30: P3001332A, P50: P5001332A

P61: P6101332A

Jesion Platinium
P30: P3002322A, P50: P5002322A

P61: P6102322A

Dąb Touch
P20: P2001242A, P30: P3001242A, 
P50: P5001242A, P61: P6101242A

Dąb Onyx
P20: P2001162A

Akacja
P20: P2020012A

Dąb lakier biały matowy
P20: P2001031A, P30: P3001031A,
P50: P5001031A, P61: P6101031A

Tali
P10: P1008012A, P20: P2008012A, 

P50: P5008012A

Jesion olej biały
P20: P2002041A

Jesion lakier wysoki połysk
P20: P2002081A

Buk lakier
P10: P1006011A, P20: P2006011A; 

P50: P5006011A

Jesion lakier
P10: P1002011A, P20: P2002011A,
P30: P3002011A, P50: P5002011A,
P60: P6002011A, P61: P6102011A

Listwa schodowa wysoka

Listwa dylatacyjna

Listwa progowa

Listwa schodowa niska

Listwa zakończeniowa

Listwy
drewniane

wykończeniowe
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Dąb Amazon Grande str. 30

1W
G

00
02

54

Jesion Saimaa Grande str. 26

1W
G

00
02

89

Jesion Milkshake Grande str. 22

1W
G

00
02

92

Dąb White Truffle Grande str. 18

1W
G

00
04

34

Dąb Almond Grande str. 28

1W
G

00
02

61

Dąb Creme Brulee Grande  str. 24

1W
G

00
03

81

Jesion Platinium Grande str. 20

1W
10

00
46

3

Dąb Askania Grande  str. 32

1W
G

00
02

56

Dąb Azure Window Grande str. 34

1W
G

00
02

58

Dąb Delicious/Sunny Grande str. 36

1W
G

00
02

59
/1

W
G

00
04

45

Jesion Coffee Grande str. 46

1W
G

00
02

90

Poszczególne 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.

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, 
lakier matowy

szer. 180 mm, dł. 2200 mm,
fazowanie,

lakier matowy

Dąb Caramel Grande str. 40

1W
G

00
02

62

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, 
fazowanie, szczotkowanie,

lakier półmatowy

Dąb Raisins Grande str. 44

1W
G

00
03

66

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, 
fazowanie, szczotkowanie,

lakier matowy

szer. 180 mm, dł. 2200 mm,
szczotkowanie,

lakier półmatowy

szer. 180 mm, dł. 2200 mm,
lakier matowy

szer. 180 mm, dł. 2200 mm,
lakier półmatowy o podwyższonej 

odporności na ścieranie

szer. 180 mm, dł. 2200 mm,
lakier półmatowy o podwyższonej 

odporności na ścieranie

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, 
fazowanie, szczotkowanie, 

lakier matowy

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, 
fazowanie,

olej UV/olej naturalny

Dąb Conchi Grande str. 42

1W
G

00
02

57

szer. 180 mm, dł. 2200 mm,
lakier półmatowy o podwyższonej 

odporności na ścieranie

Dąb Grand Canion Grande str. 38

1W
G

00
04

44

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, 
fazowanie, szczotkowanie,

olej naturalny

szer. 180 mm, dł. 2200 mm,
fazowanie,

olej naturalny

szer. 180 mm, dł. 2200 mm,
szczotkowanie,
lakier matowy

szer. 180 mm, dł. 2200 mm,
lakier półmatowy o podwyższonej 

odporności na ścieranie

nowość!
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Jesion Jeju Piccolo Fazowany str. 48

1W
10

00
14

7

Jesion Saimaa Piccolo Fazowany str. 50

1W
10

00
14

8

Dąb Coriander Piccolo Fazowany str. 60

1W
10

00
10

4

Dąb Conchi Piccolo Fazowany str. 58

1W
10

00
09

3

Dąb Nugat Piccolo Fazowany str. 62

1W
10

00
34

2

Dąb Porto Grande Fazowany str. 68

1W
G

00
04

43

Dąb Ivory Grande Fazowany str. 64

1W
G

00
04

41

Dąb Calvados Grande Fazowany str. 66

1W
G

00
04

42

szer. 180 mm, dł. 2200 mm,
fazowanie,

lakier półmatowy

Dąb Amazon Piccolo Fazowany str. 54

1W
10

00
09

5

szer. 130 mm, dł. 2200 mm, 
fazowanie,

lakier półmatowy

Dąb Askania Piccolo Fazowany str. 52

1W
10

00
09

2

szer. 130 mm, dł. 2200 mm, 
fazowanie,

lakier półmatowy

szer. 130 mm, dł. 2200 mm, 
fazowanie, szczotkowanie,

olej UV

szer. 130 mm, dł. 2200 mm, 
fazowanie,

lakier półmatowy

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, 
fazowanie, szczotkowanie,

olej naturalny

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, 
fazowanie, szczotkowanie,

olej naturalny

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, 
fazowanie, szczotkowanie,

olej naturalny
Dąb Askania Piccolo str. 56

1W
10

00
32

7

szer. 130 mm, mix dł. 1465/725 mm, 
lakier półmatowy

szer. 130 mm, dł. 2200 mm, 
fazowanie, 

lakier półmatowy

szer. 130 mm, dł. 1465 mm, 
fazowanie, szczotkowanie,

lakier matowy

Poszczególne 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.
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Jesion Milkshake Molti str. 74

3W
G

00
02

80

Jesion Glow Molti str. 86

3W
G

00
02

83

Dąb Bianco Molti str. 78

3W
G

00
02

35

Dąb Cappuccino Molti str. 72

3W
G

00
04

88

Dąb Banana Song Molti str. 84

3W
G

00
04

87

Dąb Aurora/White Pepper str. 76

3W
G

00
02

41
/3

W
G

00
03

40

Dąb Marzipan Muffin Molti str. 82

3W
G

00
04

92

Jesion Platinium Molti str. 80

3W
G

00
04

94

Dąb Tafelberg Molti str. 90

3W
G

00
02

38

Dąb Delicious/Sunny Molti str. 94

3W
G

00
02

32
/3

W
G

00
03

39
 

Dąb Azure Window str. 92

3W
G

00
02

39

Dąb Honey Molti str. 98

3W
G

00
04

52

Jesion Coffee Molti str. 100

1W
G

00
02

85

Dąb Affogato str. 102

3W
G

00
04

55

Dąb Atacama Doppio str. 88

2W
80

00
32

0

Dąb Brillance Molti str. 96

3W
G

00
02

40

szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
szczotkowanie,
lakier matowy

szer. 180 mm, dł. 2200 mm,
lakier matowy

szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
lakier matowy

szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
lakier wysoki połysk

szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
szczotkowanie,

lakier półmatowy

szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
olej UV/olej naturalny

szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
szczotkowanie,
lakier matowy

szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
szczotkowanie,
lakier matowy

szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
lakier matowy

szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
lakier matowy

szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
olej UV/olej naturalny

szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
szczotkowanie,
lakier matowy

szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
szczotkowanie,
lakier matowy

szer. 207 mm, dł. 2200 mm
lakier matowy

szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
szczotkowanie,
lakier matowy

szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
lakier wysoki połysk

nowość!

nowość!

nowość!

nowość!

Poszczególne 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.
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Jesion Jeju Molti str. 106

3W
G

00
02

76

Jesion Saimma Molti str. 108

3W
G

00
02

78

Buk Masuria Molti str. 112

3W
G

00
02

96

Buk Feldberg Molti str. 110

3W
G

00
02

95

Orzech Olimpo Molti str. 118

3W
G

00
03

17

Jatoba Tititaca Molti str. 122

3W
G

00
03

02

Sapella Uluri Molti str. 120

3W
G

00
03

08

Merbau Komodo Molti str. 124

3W
G

00
03

10

3W
G

00
02

30

Dąb Askania Molti str. 116Dąb Amazon Molti str. 114

3W
G

00
02

28

szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
lakier półmatowy o podwyższonej 

odporności na ścieranie

szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
lakier półmatowy o podwyższonej 

odporności na ścieranie

szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
lakier półmatowy o podwyższonej 

odporności na ścieranie

szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
lakier półmatowy o podwyższonej 

odporności na ścieranie

szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
lakier półmatowy o podwyższonej 

odporności na ścieranie

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, 
lakier półmatowy o podwyższonej 

odporności na ścieranie

szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
lakier półmatowy o podwyższonej 

odporności na ścieranie

szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
lakier półmatowy o podwyższonej 

odporności na ścieranie

szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
lakier półmatowy o podwyższonej 

odporności na ścieranie

szer. 207 mm, dł. 2200 mm,
lakier półmatowy o podwyższonej 

odporności na ścieranie

Poszczególne 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.



Nasze realizacje

Podłogi z Barlinka znajdują zastosowanie  
nie tylko w prywatnych domach i mieszkaniach, 
ale również w obiektach użyteczności publicznej – 
biurach, hotelach, galeriach handlowych  
i sklepach, kinach, teatrach, muzeach itd.  
Dzięki nowoczesnym technologiom, naszej pasji 
i ponad 40-letniemu doświadczeniu, spełniamy 
marzenia architektów, inwestorów i użytkowników 
o podłogach z prawdziwego drewna — również  
w obiektach o dużym natężeniu ruchu.

Pełną listę obiektów referencyjnych znajdziesz na 
www.barlinek.com

Obiekty
referencyjne

Dąb Amazon Grande
szer. 180 mm, dł. 2200 mm, lakier o podwyższonej odporności na ścieranie

Szukaj produktów 
opatrzonych tym znakiem

* Szczegółowe informacje na stronie 13

obrotów*

7.000!Superodporny Lakier Professional

145144



Kreuj z natury

Barlinek Institute of Design to nowoczesna platforma 
współpracy z projektantami, architektami i miłośnikami 
designu. Pragniemy wyjść naprzeciw naszym Partnerom 
i stworzyć okazję do poszerzania wiedzy i wymiany 
poglądów na temat aktualnych trendów aranżacji 
wnętrz. Działania prowadzone w ramach Instytutu  
są szczególnie mocno ukierunkowane na drewno,  
które jest tak ważnym elementem tożsamości  
Barlinek S.A. Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem  
oraz inspirować architektów i projektantów  
do twórczego wykorzystywania tego surowca.

All in One
Architects
Ideas
Competitions

Barlinek
Institute

of Design
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Za jedno opakowanie
sadzimy jedno drzewo

Ratujemy
Sokoła Wędrownego

Dąb „Bartek”
pod naszą opieką

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

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).


