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Od początku działalności Barlinek 
angażuje się w wiele akcji 
proekologicznych, realizując m.in. 
program sadzenia drzew. Jako lider 
w produkcji podłóg drewnianych, 
Barlinek wie także, że nieprzeceniony 
wpływ na oszczędność odnawialnych 
zasobów leśnych, ma proces 
optymalizacji produkcji 
i wykorzystanie surowca 
w procesach technologicznych. 

ekologia
w działaniu

Za jedno opakowanie
Deski Barlineckiej
sadzimy jedno drzewo

Ratujemy
Sokoła Wędrownego

Dąb „Bartek”
pod naszą opieką
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Nasze nowoczesne podłogi winylowe są inspirowane naturą. 
To przyroda i otaczający świat dyktują charakter tej kolekcji,  
bo jako specjaliści od drewna wiemy, że tylko to,  
co prawdziwe jest zawsze modne i stylowe.

Różne zakątki świata, rozmaite gatunki drzew, inna szerokość 
geograficzna, ale wciąż to samo pragnienie – posiadanie 
nowoczesnej i wyjątkowo wytrzymałej podłogi. 

Tylko dzięki tym wzorom, pięknym i ponadczasowym,  
idealnie wkomponowanym w moc drewna i kamienia,  
można cieszyć się nowoczesną podłogą winylową  
przez wiele lat. 

perfekcyjne 
odwzorowanie 
natury 
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sztywne  
i ekstremalnie 
wytrzymałe 
Podłogi winylowe Next Step charakteryzują się wyjątkową 
wytrzymałością – gwarantuje to rdzeń DENSCORE™, który 
w 100% zbudowany jest z przyjaznych dla środowiska 
składników. Tak skonstruowana podłoga posiada wybitną 
stabilność i nie odkształca się pod wpływem temperatury. 

Zaletą naszych nowoczesnych podłóg winylowych  
jest również ponadprzeciętna odporność na intensywne 
użytkowanie, dzięki czemu to właśnie te podłogi uznawane  
są za najbardziej trwałe na rynku! 

Dodatkowym atutem jest zabezpieczenie paneli ochroną 
poliuretanowo-mineralną Diamond Shield, co w rezultacie 
tworzy ponadprzeciętnie odporne podłogi. 

Co ważne, przy montażu zgodnym z instrukcją i zaleceniami 
Barlinek S.A., podłogi nie wymagają dylatacji progowych, 
a maksymalna powierzchnia, na której można je ułożyć to 
nawet 225 m2!
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Nasze podłogi są idealnym rozwiązaniem na ogrzewanie 
podłogowe. Rdzeń mineralny DENSCORE™ odpowiada za 
bardzo dobre parametry przewodzenia ciepła – podłogi 
szybko się nagrzewają i wolno stygną, zwiększając efektywność 
energetyczną instalacji grzewczej.

Jednocześnie najwyższe parametry powodują, że podłogi  
Next Step nie odkształcają się i nie zmieniają wymiarów,  
są więc nadzwyczaj stabilne. 

Jest to zatem najlepsze rozwiązanie do zastosowania 
w pomieszczeniach, w których planowany jest montaż 
ogrzewania podłogowego.

na 
ogrzewanie 
podłogowe 
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Winylowe podłogi Next Step są w pełni odporne  
na działanie wody. 

Wyprodukowane w 100% z materiałów wodoodpornych,  
nie są podatne na działanie wilgoci, a zamek łączący 
poszczególne panele jest wodoszczelny.*

Tym samym podłogi Next Step świetnie nadają się do 
pomieszczeń, takich jak kuchnia, łazienka czy korytarz.  
Można montować te nowoczesne podłogi winylowe  
bez ograniczeń i we wszystkich pomieszczeniach w Twoim 
domu, według wybranych preferencji.

100%
wodoodporna

*Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji montażu i karcie gwarancyjnej.
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PERFEKCYJNE 
ODWZOROWANIE 
NATURY
To przyroda i otaczający świat dyktują 
charakter tej kolekcji, bo jako specjaliści od 
drewna wiemy, że tylko to, co naturalne 
jest zawsze modne i stylowe. Realistyczne 
drewniane wzory, stworzone przez naturę, 
znajdziesz właśnie na tych podłogach.
 

STABILNA KONSTRUKCJA
Podłogi winylowe Next Step charakteryzują 
się wyjątkową sztywnością – gwarantuje to 
rdzeń mineralny DENSCORE™, który w 100% 
zbudowany jest z przyjaznych dla środowiska 
składników. Tak skonstruowana podłoga 
osiąga wybitną stabilność i nie odkształca 
się pod wpływem temperatury. Maksymalna 
powierzchnia,  
na której można ułożyć podłogi to nawet  
225 m2!

zalety
podłogi
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ODPORNA NA INTENSYWNE 
UŻYTKOWANIE
Wyższa niż standardowa odporność na 
mikrozarysowania powstające w wyniku 
działania pyłu, przesuwania mebli czy krzeseł 
na kółkach. Podłogi dedykowane również do 
takich pomieszczeń, jak przedpokój, korytarz czy 
wyjście na taras. Charakteryzuje się niezwykłą 
odpornością dzięki powłoce Diamond Shield.
  

NA OGRZEWANIE 
PODŁOGOWE
Rdzeń mineralny DENSCORE™ odpowiada 
za bardzo dobre parametry przewodzenia 
ciepła – podłogi szybko się nagrzewają i wolno 
stygną. Jest to zatem najlepsze rozwiązanie 
do zastosowania w pomieszczeniach, 
w których planowany jest montaż ogrzewania 
podłogowego.
 

W 100% WODOODPORNA 
Nowoczesne podłogi winylowe to idealne 
rozwiązanie do pomieszczeń, w których kontakt 
z wodą jest najczęstszy. Stawiając na Next Step, 
można wybierać z szerokiej gamy kolorystycznej, 
mając przy tym pewność, że zachlapania czy 
zalania nie są straszne. Elegancka łazienka czy 
kuchnia dopełniona naszymi podłogami to 
piękno i styl na lata. 

10 11



EKOLOGICZNA
Dlaczego? Ponieważ jest to produkt 
zeroemisyjny. Oznacza to, że wszystkie 
komponenty użyte do produkcji podłóg 
podlegają rygorystycznym procedurom 
badawczym zarówno pod kątem emisji 
ftalanów, jak i metali ciężkich. Wytwarzanie 
nowoczesnych podłóg winylowych to bardzo 
zaawansowana technologia, która spełnia 
najbardziej rygorystyczne przepisy dotyczące 
produkcji z udziałem winylu. Co zyskujesz? 
Produkt w pełni bezpieczny oraz przyjazny dla 
Ciebie i wszystkich domowników.
 

CIEPŁA W DOTYKU
Zewnętrzna warstwa z transparentnego winylu 
jest ciepła i miła w dotyku. Montaż takich 
podłóg podnosi komfort otoczenia i dodaje 
wnętrzom uroku. Teraz uczucie przytulności 
zapewniają nowoczesne podłogi winylowe 
z perfekcyjnym odwzorowaniem rysunku 
drewna. Next Step to idealne połączenie 
natury i bezpieczeństwa eksploatacji na 
wiele lat. Dzięki nim Twoje wnętrza stają się 
piękniejsze.

nie zawiera 
formaldehydu
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CICHA PODŁOGA 
Wiemy, jak zapewnić komfort użytkowania 
i dlatego zadbaliśmy o to, aby nasze podłogi 
były wyjątkowo ciche. Nowoczesne podłogi 
winylowe Next Step nie stukają i nie przenoszą 
dźwięków – nie musisz chodzić na palcach, 
gdy Twoje dzieci słodko śpią. Gwarantuje 
to elastyczna struktura wierzchniej warstwy 
winyli, zachowująca najwyższe parametry 
wytrzymałości i specjalnie dobrany podkład 
tłumiący Next Step Extreme. Chodzisz do woli, 
ale Twoje kroki są subtelne i nie przeszkadzają 
nikomu.
 

BEZPIECZNA DLA DZIECI
Każdy z nas marzy o tym, aby stworzyć dom, 
który będzie bezpieczny dla nas i naszych 
dzieci. Jednocześnie chcemy, aby był 
miejscem wyzwalającym kreatywność 
i zapewniającym swobodny rozwój. Dlatego 
panele winylowe to pewność i spokój, jak 
również delikatność w dotyku oraz przyjazna 
temperatura dla tych, których życie dzieje 
się na podłodze. A ponieważ higiena jest 
nieodzownym elementem, jeśli chodzi 
o otoczenie dzieci, zadbaliśmy również o to, 
aby podłogi Next Step były gwarancją 
czystości.
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PRZYJAZNA DLA ZWIERZĄT 
Wiemy, że miłość do pupili jest niezmierzona 
i są oni członkami naszych rodzin. Dlatego, 
wybierając nowoczesne podłogi winylowe 
masz pewność, że tę sprawę załatwiliśmy 
za Ciebie – podłoga jest odporna na 
zarysowania oraz ma wysoki wskaźnik 
odporności chemicznej. To wszystko 
sprawia, że podłogi winylowe są idealne 
do pomieszczeń, w których zwierzęta są 
mile widziane. Nie musisz się też martwić 
o sprzątanie – podłogi Next Step możesz łatwo 
i często myć! 

SZYBKI REMONT
Nowoczesne podłogi winylowe nadają się, 
jak żadne inne, do szybkich remontów, co 
więcej – niemal na każdym podłożu! Dzieje 
się tak dzięki sztywnemu rdzeniowi i super 
mocnemu zamkowi łączącemu panele. 
Panele winylowe z rdzeniem DENSCORE™ 
pozbawione są efektu telegraphingu – nie 
odbijają nierówności podłoża. W połączeniu 
ze specjalnie dobranym podkładem 
tłumiącym EXTREME 1.5, niwelują większość 
nierówności i niedoskonałości podłoża. Jeśli 
chcesz położyć nową podłogę na płytkach 
ceramicznych, podłodze drewnianej, 
posadzce cementowej czy anhydrytowej 
lub na istniejącej podłodze z wykładzin 
elastycznych – teraz jest to możliwe, bez 
skuwania podłoża. 
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Dzięki twardo-elastycznemu rdzeniowi mineralnemu  
DENSCORE™podłoga NEXT STEP jest wysoce odporna 
oraz zwiększa efektywność energetyczną podłogowej 
instalacji grzewczej.

Wszystkie podłogi Next Step posiadają 
czterostronną mikrofazę.

Panele z kolekcji Vast Line 33 posiadają 
synchroniczną strukturę drewna.

Panele z kolekcji Rich Line 31 posiadają 
wierną strukturę drewna.

wyjątkowa
wytrzymałość
rdzenia 
DENSCORE™

x4

mikrofaza

GWARANCJA 25 LAT
Podłogi Next Step to jakość na długie lata. 
Poświadcza to gwarancja udzielana przez producenta 
na wszystkie produkty z tej kolekcji. 
Next Step to solidne podstawy, bez zmartwień.

25

100%
wodoodporna

na ogrzewanie
podłogowe

stabilna 
konstrukcja

perfekcyjne
odwzorowanie 

natury
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Warstwa 
zabezpieczająca 
Diamond Shield
o podwyższonej odporności  
na zaplamienie, mikrozarysowania  
i intensywne użytkowanie.

Warstwa 
użytkowa 
z wytrzymałego, transparentnego 
winylu. Wodoodporna, z idealnie 
odwzorowaną strukturą drewna.

Warstwa 
dekoracyjna
wykonana w technologii idealnego 
odwzorowania drewna w wysokiej 
rozdzielczości.

Płyta nośna 
wykonana w technologii 
mineralnego rdzenia DENSCORE™ 
o bardzo wysokiej wytrzymałości  
termicznej, wodoodporna 
i zapewniająca ekstremalną 
sztywność i stabilność  
wymiarową podłogi.GWARANCJA 25 LAT

Podłogi Next Step to jakość na długie lata. 
Poświadcza to gwarancja udzielana przez producenta 
na wszystkie produkty z tej kolekcji. 
Next Step to solidne podstawy, bez zmartwień.

LARGE 4,5 x 228,6 x 1523 mm

MEDIUM 4,2 x 180 x 1220 mm

VAST LINE 33

RICH LINE 31
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Perfekcyjnie odwzorowująca drewno 
struktura synchroniczna. Podłogi idealne 
do wszystkich pomieszczeń mieszkalnych, 
optymalne do wnętrz komercyjnych 
o dużym natężeniu ruchu (sklepy, biura, 
restauracje, szkolne sale lekcyjne itp.). 
Wykończone mikrofazą. Panele wykonane 
w formacie Large, zabezpieczone 
specjalną poliuretanową powłoką 
ochronną – DIAMOND SHIELD.

vast line
33

LARGE 4,5 x 228,6 x 1523 mm

Panele z kolekcji Vast Line 33 
posiadają synchroniczną strukturę drewna.

GWARANCJA 25 LAT
Podłogi Next Step to jakość na długie lata. 
Poświadcza to gwarancja udzielana przez producenta 
na wszystkie produkty z tej kolekcji. 
Next Step to solidne podstawy, bez zmartwień.

25
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Każdy zakamarek 
kryje tajemnice, 
ale jest też
zapewnieniem 
stabilności i pewności 
użytkowania. 

znajdź  
przestrzeń
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DOVER
BREEZE
1V5000008

Poczuj orzeźwiającą bryzę 
brytyjskiego wybrzeża.  

Ciesz się jasną podłogą 
w kolorach unikalnego 

urwiska, które osiąga wysokość 
ponad 100 metrów, a swój 

niezwykły wygląd zawdzięcza 
kompozycji kredy przeszywanej 
smugami czarnego krzemienia. 

Wytrzymałość tej niezwykłej 
podłogi również można 

przyrównać do skały.

VAST
LINE

33

Każdy zakamarek 
kryje tajemnice, 
ale jest też
zapewnieniem 
stabilności i pewności 
użytkowania. 
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wylało
się i już 

Mały wypadek 
w kuchni? 
Nic się nie stało. 
Szybko sprzątasz 
i zapominasz 
o kłopocie.
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CITY
MIST

1V50000010

Odkryj zachwycające sekrety 
miasta zasnutego mgłą, która 

koi puls nowoczesnej metropolii, 
nadając jej chłodny i stonowany 

odcień. Ta jasna podłoga 
pozwoli Ci okiełznać szarość  

i surowość betonu w przytulności  
własnego domu.

VAST
LINE

33
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Spontaniczna 
domówka? 
Jak najbardziej.
Wszyscy goście 
są mile widziani!

do zadań
specjalnych
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CHAMONIX
SPRING

1V5000009

Majestatyczna mekka 
skialpinizmu, najstarszy ośrodek 
narciarski we Francji, określany 

jako zimowy raj dla narciarzy 
i snowboardzistów, a letni dla 

kolarzy i biegaczy górskich. 
Dzięki tej jasnej podłodze,  

alpejski blask lodowca La Vallée 
kładzie się u Twych stóp.

VAST
LINE

33
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Twój dom to Twój 
azyl. Tutaj czujesz się 
najpewniej i masz 
wszystko, czego Ci
potrzeba. 

jak ryba
w wodzie
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ANATOLIA
PILLAR
1V5000005

Wyżynny krajobraz regionu 
Anatolia jest domem 

prawdziwych cudów natury: 
wygasłych wulkanów i licznych 

wąwozów. To tu leży słynna 
Kapadocja, która przyciąga 

miliony turystów swoimi 
niepowtarzalnymi formami 

skalnymi. Teraz ich kolor,  
siła i moc staną się filarami 

Twojego wnętrza. 

VAST
LINE

33
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Natura to początek 
pragnienia. Siła 
i wytrzymałość 
są spełnieniem, 
które otrzymujesz.

zew 
natury
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SERENGETI
PLAIN
1V5000007

Nieskończona, ciągnąca się 
po horyzont równina, ocean 

jasnożółtej trawy falującej 
w ciepłych podmuchach 

afrykańskiego wiatru.  
Ujarzmij dzikość Tanzanii  
dzięki tej jasnej i ciepłej 

podłodze w Twoim domu.

VAST
LINE

33
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Marzenie o jednolitej 
podłodze w całym 
domu właśnie
się spełnia. Jest tak,
jak sobie życzysz.

bez
ograniczeń
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BARLEY
FLOW

1V5000006

Czy widziałeś fale na 
bezkresnych, złocistych 

oceanach jęczmienia, 
kładzionych wiatrem?  

Znasz ten letni żar, ten zapach 
nadchodzącej burzy? 
 Rozświetl i ogrzej swój  

dom złotym blaskiem tej 
niezwykłej podłogi.

VAST
LINE

33

Marzenie o jednolitej 
podłodze w całym 
domu właśnie
się spełnia. Jest tak,
jak sobie życzysz.
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Zaawansowana 
technologia 
spełnia najbardziej 
wymagające kryteria. 
Naturalnie masz to,
co najlepsze.

w naturalny
sposób
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SUNNY
FLORENCE

1V5000003

Stolica Toskanii to skąpany  
w złocistych promieniach słońca 

klejnot włoskiego renesansu.  
Czaruje swoją malowniczością, 

zabytkami i barwną historią.
Podłoga w jej odcieniach  

z pewnością wzbogaci także  
Twoje wnętrze. 

Zaawansowana 
technologia 
spełnia najbardziej 
wymagające kryteria. 
Naturalnie masz to,
co najlepsze.

VAST
LINE

33w naturalny
sposób
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Jesteś w ciągłym 
biegu i dużo 
się dzieje? 
Nie martw się, 
ta podłoga 
wiele zniesie.

w ciągłym 
ruchu
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CHIANTI
DRY

1V5000004

Odwiedź toskańskie wzgórza 
porośnięte winnicami, gajami 

oliwnymi i cyprysowymi.  
Przejedź się zapomnianą drogą, 

wijącą się po słonecznych 
pagórkach lub po prostu nalej sobie 

lampkę wina, przygotuj świetne 
jedzenie i we własnym domu poczuj 

się jak w zabytkowej,  
włoskiej posiadłości.

VAST
LINE

33
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To uczucie, kiedy 
miękko stąpasz 
po podłodze i czujesz 
delikatność pod 
stopami. Czysta  
przyjemność.

jak
przyjemnie
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CHARMING
LUCCA

1V5000002

Za jej murami odnajdziesz idyllę.  
To niewielkie, urokliwe miasteczko, 

w którym niespiesznie poznasz 
smaki Italii, popijając wino 

w promieniach leniwego słońca 
Toskanii, gdzie jedynie dzwonnice 

ponad stu kościołów przypomną 
Ci o płynącym czasie. Zamień 

swój dom w spokojne i czarujące 
włoskie miasteczko.

VAST
LINE

33
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Nie wyobrażasz 
sobie domu 
bez zwierząt? 
Teraz bez obaw, 
zawsze razem.

przyjaciel
domu
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CALEDONIA
HILLS

1V5000001

Stare, nieokiełznane pasmo górskie 
w północnej Szkocji. Dzikie, otwarte 

przestrzenie zamieszkałe przez 
najtwardszych z ludzi oparły się 

nawet Rzymianom. Siła tej ciemnej 
podłogi tym bardziej nie ugnie się 
przed pazurami Twojego, pełnego 

energii, domowego pupila.

VAST
LINE

33

38 39



40



Realistyczne odwzorowanie drewna. 
Podłogi optymalnie do pomieszczeń 
mieszkalnych, nadają się do lekkich 
zastosowań komercyjnych (małe biura, 
pokoje hotelowe, sale przedszkolne itp.). 
Wykończone mikrofazą. Panele wykonane 
w formacie Medium, zabezpieczone 
specjalną poliuretanową powłoką 
ochronną – DIAMOND SHIELD.

rich line
31

MEDIUM 4,2 x 180 x 1220 mm

Panele z kolekcji Rich Line 31 
posiadają wierną strukturę drewna.

GWARANCJA 25 LAT
Podłogi Next Step to jakość na długie lata. 
Poświadcza to gwarancja udzielana przez producenta 
na wszystkie produkty z tej kolekcji. 
Next Step to solidne podstawy, bez zmartwień.

25
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świat 
u stóp

Masz wszystko, 
czego Ci potrzeba:
naturę i nowoczesność. 
Korzystaj i ciesz się 
każdą chwilą.
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SANTORINI
SUN

1V2000001

Santorini uznawane jest za jedno 
z najpiękniejszych miejsc  

na Ziemi. Jej lśniące w słońcu 
białe budynki są obowiązkowym 

punktem wycieczek 
zakochanych par i nowożeńców, 

mając zapewnić im piękne 
i pomyślne życie.  

Jasna podłoga zabierze  
Cię wspomnieniami do tej 

magicznej wyspy. 

świat 
u stóp

RICH
LINE

31
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Świetne miejsce do 
zabaw i rodzinnych 
spotkań. To co, 
widzimy się 
u nas? 

dom pełen
gości
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CARRARA 
STONE
1V2000003

Carrara z jednej strony graniczy  
ze śnieżnobiałymi Alpami,  

z drugiej z turkusowymi wodami 
Morza Liguryjskiego. Od czasów 

Imperium Rzymskiego jest 
źródłem niepowtarzalnego 

w swej urodzie marmuru. 
Sam Michał Anioł osobiście 

odwiedzał kamieniołomy, 
wybierając materiały do swych 

rzeźb. Ta piękna i odporna  
podłoga pozwoli Ci beztrosko 

cieszyć się nią latami.

RICH
LINE

31
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jak makiem 
zasiał 

Cicho i błogo 
– takie poranki 
uwielbiasz. 
Świt płynie wolno, 
masz chwilę 
dla siebie.
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PACIFIC
ISLAND

1V2000005

Pacyfik jest domem ponad  
25 000 wysp, często dziewiczych, 

niezbadanych, zapomnianych.  
To Magellan nazwał te wody 
„mar pacifico” czyli morzem 
spokoju. Ta niezwykle cicha 

podłoga ukoi codzienne nerwy 
wtedy, gdy pragniesz jedynie 

odpoczynku i odprężenia.

RICH
LINE

31

46 47



Wszędzie dobrze, 
ale w domu 
najlepiej. 
Poczuj ciepło
domowego 
ogniska.

grzej 
do domu
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CORAL
BAY

1V2000002

Najpopularniejszy kurort na 
Cyprze z malowniczą zatoką, 
która skłania do nurkowania, 

a rozległa plaża, błękitne 
i czyste morze – do opalania  

lub długich spacerów po 
rozgrzanym piasku. Rozbudź te 
wspomnienia dzięki podłodze 

idealnie nadającej się na 
ogrzewanie podłogowe.

RICH
LINE

31
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złap 
oddech

Tutaj odpoczywasz 
i ładujesz akumulatory, 
dlatego wszystkie 
elementy wyposażenia 
muszą być 
ekologiczne. 
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RIVIERA 
MAYA
1V2000004

Karaiby to krystalicznie czyste 
wody, obmywające biały 

piasek szerokich plaż. Rafy 
koralowe ciągnące się wzdłuż 

brzegów półwyspu Jukatan, 
klasyfikowane są jako drugie 

pod względem długości na 
świecie. Korzystaj z podłogi, 

będąc pewnym, że wykonano 
ją z poszanowaniem natury 

i piękna, które ma Ci do 
zaoferowania.

RICH
LINE

31
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niech 
żyje dom

Podłogi stworzone 
również z myślą 
o dzieciach. 
Można beztrosko 
i bezpiecznie 
eksplorować świat. 
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MYSTIC 
ELBA

1V2000006

Wyspa uznawana za jeden  
z najpiękniejszych zakątków  

Toskanii, leży bardzo niedaleko od 
głównego lądu Italii. To spokojna 
oaza, z dala od zgiełku i tłumów 

turystów. Starszych zachwyci 
toskańską zabudową malowniczych 

uliczek, a młodszym zapewni 
bezpieczny i aktywny wypoczynek 

na ponad 150 plażach. Jasna, 
urokliwa podłoga jest również 

wyjątkowo bezpiecznym produktem 
dla domu z dziećmi.

RICH
LINE

31niech 
żyje dom
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chwila
odprężenia

To Twoje domowe 
SPA i rozkoszny 
relaks. Ciepło, 
aromatyczne 
zapachy i chwila 
odprężenia.

54



NEVADA
HEAT

1V2000008

Wypalone słońcem skały i piaski 
pustyni Mojave dopiero przed 
zmrokiem zyskują ukojenie po 

gorącym dniu. Nevada to drugi 
producent złota na świecie. 

Wyruszysz by znaleźć swój skarb  
w rozświetlonym Las Vegas  

czy potrzebujesz odprężenia?  
Ta piękna, złocista podłoga  

świetnie sprawdzi się na  
ogrzewaniu podłogowym.

RICH
LINE

31
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gotowy
do zmian 

To takie łatwe. 
Szybki remont, 
zmiana podłogi,
kiedy tylko 
chcesz.
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CAIRO
DUSK

1V2000007

W ciągu swojej tysiącletniej historii 
był stolicą wielkich średniowiecznych 

dynastii egipskich, brytyjską 
enklawą kolonialną i nowoczesnym, 

uprzemysłowionym miastem. 
Adaptując się do zmian, nigdy nie 

utracił swojego ducha i historii. 
Ta ciemna podłoga jest również 

gotowa do błyskawicznego remontu 
i odmiany Twojego domu.

RICH
LINE

31gotowy
do zmian 

56 57



fundament
życia

Jest podstawą 
każdego wnętrza. 
Piękna i wytrzymała 
podłoga. 
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PORT 
ROTTERDAM

1V2000010

Port w Rotterdamie jest 
największym portem Europy, 

a długo był także największym 
portem świata. To mocny 

fundament gospodarki 
światowej, a jednocześnie 
kolorowy dom ponad 160 

narodowości i wielu kultur. 
Ciemna, oparta na stabilnej 

konstrukcji podłoga będzie silną 
bazą dla Twojego wnętrza.

RICH
LINE

31
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śladem
natury

Wciąż blisko natury, 
podążając jej tropem  
w stronę najlepszych 
nowoczesnych 
podłóg.
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MODERN
HAVANA

1V2000009

Hawana jest największym 
miastem Kuby pod względem 

powierzchni i trzecią co do 
wielkości metropolią Karaibów. 

Jednocześnie na Kubie 
rośnie około 7000 różnych 
gatunków roślin, z których 

połowa występuje tylko na tej 
wyspie. Rysunek ciemnej, jak 

kubański tytoń podłogi idealnie 
odwzorowuje naturę 

 i prawdziwe drewno.

śladem
natury

RICH
LINE

31
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CALEDONIA
HILLS
1V5000001

DOVER 
BREEZE
1V5000008

ANATOLIA
PILLAR
1V5000005

SUNNY
FLORENCE
1V5000003

CITY
MIST
1V50000010

SERENGETI
PLAIN
1V5000007

CHAMONIX
SPRING
1V5000009

BARLEY
FLOW
1V5000006

CHARMING
LUCCA
1V5000002

CHIANTI
DRY
1V5000004

VAST
LINE

33

LARGE 4,5 x 228,6 x 1523 mm

Panele z kolekcji Vast Line 33 
posiadają synchroniczną strukturę drewna.
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MODERN
HAVANA
1V2000009

SANTORINI
SUN
1V2000001

CORAL 
BAY
1V2000002

NEVADA
HEAT
1V2000008

CARRARA 
STONE
1V2000003

RIVIERA
MAYA
1V2000004

PACIFIC
ISLAND
1V2000005

MYSTIC
ELBA
1V2000006

PORT
ROTTERDAM
1V2000010

CAIRO
DUSK
1V2000007

RICH
LINE

31

MEDIUM 4,2 x 180 x 1220 mm

Panele z kolekcji Rich Line 31 
posiadają wierną strukturę drewna.
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Aby móc w pełni cieszyć się swoją 
nową podłogą, zastosuj do jej montażu 
systemowy podkład EXTREME 1.5, 
który gwarantuje najlepsze 
parametry użytkowania.

>500
kPa

CS
kg
!

• chroni połączenia desek
• wycisza 
• idealny na ogrzewanie podłogowe
• jest ekologiczny

EXTREME 1.5

podkład
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Panele LVT zapewniają wyższy komfort 
termiczny niż płytki ceramiczne. Są zawsze 
ciepłe i miłe w dotyku.

Świetnie współpracują z systemami ogrzewania 
podłogowego, błyskawicznie nagrzewając się 
i przenosząc przyjemne ciepło pod stopami.

Nasze podłogi winylowe zapewniają bardzo 
dobre właściwości antypoślizgowe oraz są 
całkowicie antystatyczne – nie przyciągają  
i nie kumulują kurzu.

Dzięki powłoce Diamond Shield bardzo łatwo 
usuniesz z nich wszystkie zabrudzenia czy ślady 
po zachlapaniach.

Twoja łazienka,
Twoja podłoga
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Od początku działalności Barlinek 
angażuje się w wiele akcji 
proekologicznych, realizując m.in. 
program sadzenia drzew. Jako lider 
w produkcji podłóg drewnianych, 
Barlinek wie także, że nieprzeceniony 
wpływ na oszczędność odnawialnych 
zasobów leśnych, ma proces 
optymalizacji produkcji 
i wykorzystanie surowca 
w procesach technologicznych. 

ekologia
w działaniu

Za jedno opakowanie
Deski Barlineckiej
sadzimy jedno drzewo

Ratujemy
Sokoła Wędrownego

Dąb „Bartek”
pod naszą opieką
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nowoczesne
podłogi winylowe

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

20210706

zobacz 
więcej


