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skutočné 
drevo, 
odolnosť 
kameňa
BARLINEK neustále hľadá najbezpečnejšie riešenia 
pre zdravie a životné prostredie. 

HYBRIDNÉ PODLAHY NEXT STEP – kolekcia dosiek, 
ktoré majú úžitkovú vrstvu zo skutočného dreva a jadro 
z minerálneho kompozitu. Výsledkom sú veľmi trvácne, 
pevné a VODOVZDORNÉ PODLAHY.

Spoločnosť Barlinek sa od začiatku svojej existencie zapája 
do mnohých pro-ekologických akcií, okrem iného realizuje 
program sadenia stromčekov.

Spoločnosť, ako líder medzi výrobcami podláh, si dobre 
uvedomuje, aký vplyv na šetrný prístup k lesným zdrojom 
má proces výroby, ktorý zaručuje optimálne využitie surovín.

HYBRIDNÉ PODLAHY sú ďalším krokom spoločnosti Barlinek 
na ceste rozvoja, ktorý spája moderný dizajn, najvyššie úžitkové 
vlastnosti výrobkov a starostlivosť o životné prostredie.

ekológia 
v praxi

Za každé jedno balenie dosky Barlinek 
zasadíme jeden strom.

Zachraňujeme sokola sťahovavého.

Staráme sa o dub „Bartek“.

100% drevo

minerálne jadro
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Vďaka jadru DENSCORETM sú HYBRIDNÉ 
PODLAHY BARLINEK veľmi trvácne 
a vodovzdorné. Dosky sú vďaka vysokému 
súčiniteľu prestupu tepla perfektné na 
systémy podlahového kúrenia a chladenia.

LAK 
ULTRA HARD 
veľmi odolný 
voči oderu

SKUTOČNÉ 
DREVO hlboká 
štrukturalizácia 
kresby

DENSCORETM 
vodovzdorné 
minerálne jadro

PROTIPRUŽNÁ 
VRSTVA

minerálne 
jadro
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matný lak

FAZETOVANIE
Založené na jemnom zrezaní hrany, 
čo umožňuje opticky odlíšiť jednotlivé 
dosky a vytvoriť efekt skutočnej 
drevenej podlahy.

KEFOVANIE Moderná 
metóda na zvýraznenie 
krásy prírodného dreva 
– jeho kresby a štruktúry. 
Štruktúru kefovanej 
podlahy cítiť na dotyk.

UTRA ODOLNÝ LAK
Zaručuje trvácnosť a odolnosť podlahy 
voči intenzívnemu používaniu. 

x4

mikrofazetakefovanie

Naše nové podlahy majú všetky prednosti drevených podláh, 
zaručujú dodatočnú odolnosť. 

hybridná 
barlinecká 
doska
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Povrch HYBRIDNÝCH PODLÁH je úplne odolný voči najčastejším 
typom škvŕn: po červenom víne, oleji či acetóne.

Keramický povlak za svoju tvrdosť vďačí niekoľkým vrstvám 
laku s prísadou KORUNDU, ktorý chráni povlak aj pri intenzívnom 
používaní. Vďaka tomu sa HYBRIDNÉ BARLINECKÉ DOSKY môžu 
používať nielen v obytných priestoroch, ale aj v hoteloch 
a iných verejných miestach, napr. v kanceláriách 
či konferenčných sálach.

Štruktúra laku ULTRA HARD tiež obmedzuje riziko pošmyknutia 
v kúpeľniach, kuchyniach či v kúpeľových miestnostiach.

lak 
ultra hard

bezpečná ťažko 
horľavá podlaha 

podlaha priaznivá 
pre ľudí a životné 

prostredie

bezpečná 
protišmyková 

podlaha

nízka miera uvoľňovania 
formaldehydov 

a prchavých organických 
zlúčenín

8 9



drevená 
úžitková vrstva

Dub Bigar
1H1000009

Antická farba otvára nové možnosti dizajnu interiéru. 
Hĺbka farby a teplé odtiene ideálne ladia 
s bohatstvom nábytku a rôznorodosťou prvkov. 
Celý interiér dodatočne oživuje množstvo rastlín. 

   
JADRO

  

1010 1110 11



1212

vodovzdornosť*

Dub Kukenaam
1H1000002

Podlahy s módnym popolavým odtieňom sú ideálnym 
základom na vytvorenie rozličných interiérov. 
Štruktúrované drevo dáva miestnosti eleganciu 
a ušľachtilosť. Vynikajúco sa hodí do klasických 
interiérov, krásne ladí s módnymi rastlinnými motívmi.

    
JADRO   
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ultra 
odolný lak

Dub Kalambo
1H1000003

Jemná popolavá podlaha rozjasňuje interiér 
a poskytuje neobmedzené možnosti zariadenia. 
V otvorenom priestore sa táto farba perfektne hodí
do modernej kuchyne, ako aj do módnej jedálne. 
Celok vytvára eleganciu v modernom štýle.

   
JADRO   
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stabilná 
konštrukcia 

Dub Ribbon
1H1000001

Biele sfarbenie dodáva interiéru ľahký a jemný 
charakter. Štruktúra dreva prináša do interiéru prírodný 
prvok. Ideálny základ dizajnu s kontrastujúcimi čiernymi 
či hlbokými sivými odtieňmi. Ideálne sú organické 
doplnky, sklo či kameň.

   
JADRO   
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bezpečnosť

Dub Niagara
1H1000007

Tmavomedový odtieň podláh – krása a trieda. Interiér 
dopĺňa vkusné vybavenie a najkvalitnejšie detaily. 
Priestor je ideálny na elegantnú večeru, ale tiež 
na najlepší detský kútik.

   
JADRO   
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podlahové 
kúrenie

Dub Della
1H1000005

Podlaha svojím sfarbením imituje vzhľad surového 
dreva. Plne prirodzený charakter dopĺňajú sivé odtiene 
a kontrastujúce čierne prvky vybavenia kúpeľne. 
Celok vytvára výnimočnú zónu komfortu.

   
JADRO   
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tiché 
používanie

Dub Lofoi
1H1000004

Krémový odtieň podláh vytvára efekt výnimočne útulného 
interiéru. Teplá farba vrchnej vrstvy jemne prelamuje 
surovosť betónu a chladnú farebnosť zariadenia. 
Ideálny minimalistický interiér – harmonický a priestranný. 

   
JADRO

  

2222 2322 23



priaznivé 
pre zvieratá

Dub Inga
1H1000008

Tradične hnedá podlaha – rafinovaný prvok interiéru 
v duchu Art Déco. Veľký priestor, monumentálne zrkadlo 
a vyberané umenie – elementy, ktoré nemôžu chýbať. 
Výnimočný interiér spájajúci estetiku a krásu.

   
JADRO   
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čistá 
a jednoduchá 
montáž

Dub Tugela
1H1000006

Teplá farba podlahy výnimočne obohacuje interiér. 
Očarúva farebnosťou a miestnosti zariadenej v štýle retro 
či vintage dodáva šmrnc. Otvorený priestor – ideálna 
alternatíva pre všetkých, ktorí milujú slobodu  
a živé farby. 

    
JADRO   
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30-ročná 
záruka

Dub Mackay
1H1000010

Orechový odtieň podlahy s ozdobnou kresbou a 
letokruhmi vytvára teplý interiér. Aj tu sa používajú 
rôznorodé materiály a textúry. Etno doplnky obohatia 
a doplnia dizajn interiéru. Eklektický štýl umožňuje 
jednoducho kombinovať mnoho štýlov.

ZÁRUKA

ROKOV
30

   
JADRO   
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DREVENÁ ÚŽITKOVÁ VRSTVA
Vrchná vrstva podlahy – prírodná dyha z dubového 
dreva. Naše nové výrobky majú všetky prednosti 
drevených podláh, súčasne zaručujú vysokú odolnosť. 

VODOVZDORNOSŤ*
Hybridné podlahy  sú odolné voči poliatiu a 
postriekaniu vodou. Dokonalá voľba do kuchyne, na 
chodbu, a dokonca do kúpeľne. Umožňuje vytvoriť 
jednoliatu podlahu v celom dome.

UTRA ODOLNÝ LAK
Vrchná drevená vrstva je natretá špeciálnym lakom 
Ultra Hard, ktorý je veľmi odolný voči oderu. Povlak 
tvorí niekoľko vrstiev laku spevneného korundom 
(oxidom hlinitým) na získanie dodatočnej pevnosti.

STABILNÁ KONŠTRUKCIA
Dokonca ani na veľmi veľkých plochách nie sú 
potrebné prahové a medziľahlé dilatačné škáry. 
Vďaka tomu môže byť rovnaká podlaha  
v miestnostiach s rôznymi úžitkovými funkciami, napr.  
v obývačke a kuchyni, či v chodbe a kúpeľni. 

prednosti 
hybridných 
podláh Barlinek

BEZPEČNOSŤ
Podlahy získali certifikát A+, ktorý potvrdzuje veľmi 
nízke uvoľňovanie VOC (prchavých organických 
zlúčenín). Jadro dosky DENSCORETM je vytvorené 
z polymérovo-minerálnej zmesi, ktorá neobsahuje 
žiadne zdraviu škodlivé ftaláty ani ťažké kovy. 

NA PODLAHOVÉ KÚRENIE
Hybridné podlahy sú ideálne pri podlahovom kúrení, 
ale aj chladiacich systémoch.

TICHÉ POUŽÍVANIE
Hybridná Barlinecká doska používaná s tlmiacim 
podkladom EXTREME 1.5 zaručuje perfektné tlmenie 
zvukov. 

PRIAZNIVÁ PRE ZVIERATÁ 
Lak Ultra Hard a jadro DENSCORETM – vyššia odolnosť 
podlahy voči odretiu a poškriabaniu. Je to tiež záruka 
ľahkého udržiavania čistoty v byte či dome.

ČISTÁ A JEDNODUCHÁ MONTÁŽ 
Pri kladení plávajúcich podlahách nie sú potrebné 
žiadne špeciálne nástroje a vykonáva sa bez 
zbytočného prášenia.

30-ROČNÁ ZÁRUKA
Hybridné podlahy Next Step sú navrhnuté tak, aby 
slúžili a pekne vyzerali mnoho rokov – predovšetkým 
pri používaní ošetrovacích prostriedkov Barlinek.

*Vodovzdornosť podlahy znamená odolnosť výrobku na dočasné pôsobenie vody. Bližšie 
informácie sú uvedené v Návode na montáž, Záručnom liste a Podmienkach používania 
lakovaných podláh Next Step.
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dubová dyha: 1 mm
jadro stone polymer composite: 6 mm
hrúbka podlahy: 7 mm
šírka: 190 mm
dĺžka:  400 – 1200 mm 

Drevo je prírodný materiál, ktorý je prirodzene neopakovateľný. 
Jednotlivé fotografie dosiek v tomto katalógu nemusia v plnej miere predstavovať sku-
točný vzhľad výrobkov. Sfarbenie objednaného výrobku sa môže líšiť od vzorkovnice, 

ktorá je dostupná v predajnom mieste.

Dub Bigar 
1H1000009

Lišta výš. 60 mm 
Dub Bigar P6P01472A

Dub Kalambo
1H1000003 

Lišta výš. 60 mm
Dub Kalambo P6P01492A

Dub Mackay
1H1000010

Lišta výš. 60 mm
Dub Mackay P6P01482A

Dub Ribbon
1H1000001

Lišta výš. 60 mm 
Dub Gentle P6P01312A

Dub Lofoi 
1H1000004 

Lišta výš. 60 mm
Dub Harmony P6P01342A

Dub Inga
1H1000008

Lišta výš. 60 mm
Dub Terra P6P01212A

Dub Kukenaam
1H1000002

Lišta výš. 60 mm
Dub Touch P6P01242A

Dub Niagara
1H1000007

Lišta výš. 60 mm 
Dub Still P6P01422A

Dub Tugela 
1H1000006

Lišta výš. 60 mm
Dub Lak P6P01011A

Dub Della
1H1000005

Lišta výš. 60 mm 
Dub Harmony P6P01342A

prirodzené 
doplnenie 
hybridných 
podláh

Doplnením hybridných podláh sú soklové lišty 
z ponuky firmy Barlinek. 100 % drevené, lakované 
a farebne sa hodiace k HYBRIDNÝM PODLAHÁM.

EXTREME 1.5

podklad

• chráni spoje podláh 
• znižuje hlučnosť 
• perfektný na podlahové kúrenie
• ekologický

parametre HYBRIDNEJ BARLINECKEJ DOSKY 

>500
kPa

CS
kg
!



Spoločnosť Barlinek sa od začiatku svojej existencie zapája 
do mnohých pro-ekologických akcií, okrem iného realizuje 
program sadenia stromčekov.

Spoločnosť, ako líder medzi výrobcami podláh, si dobre 
uvedomuje, aký vplyv na šetrný prístup k lesným zdrojom 
má proces výroby, ktorý zaručuje optimálne využitie surovín.

HYBRIDNÉ PODLAHY sú ďalším krokom spoločnosti Barlinek 
na ceste rozvoja, ktorý spája moderný dizajn, najvyššie úžitkové 
vlastnosti výrobkov a starostlivosť o životné prostredie.

ekológia 
v praxi

Za každé jedno balenie dosky Barlinek 
zasadíme jeden strom.

Zachraňujeme sokola sťahovavého.

Staráme sa o dub „Bartek“.

100% drevo

minerálne jadro
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