
moderné vinylové 
podlahy
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Naše moderné vinylové podlahy sú inšpirované prírodou. 
Príroda a okolitý svet rozhodujú o charaktere tejto kolekcie, 
keďže ako odborníci na drevo vieme, že iba to čo je 
skutočné, môže byť vždy módne a štýlové.

Rôzne zákutia po celom svete, rozličné druhy dreva, rôzna 
geografická šírka, avšak stále rovnaká túžba – mať modernú 
a výnimočne odolnú podlahu. 

Iba vďaka týmto vzorom, krásnym a nadčasovým, v ideálnej 
harmónii so silou dreva a kameňa, môžu moderné vinylové 
podlahy spôsobovať radosť a vzbudzovať obdiv mnoho 
rokov. 

perfektná 
imitácia 
prírody
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pevné 
a extrémne 
odolné 
Vinylové podlahy Next Step sa vyznačujú výnimočnou 
pevnosťou – zaručuje to jadro Eco Stone, ktoré je 100 % 
vyrobené z priaznivých surovín. Podlaha s takou konštrukciou 
je mimoriadne stabilná a nedeformuje sa vplyvom teploty. 

Prednosťou našich moderných vinylových podláh je aj ich 
nadpriemerná odolnosť voči intenzívnemu používaniu, preto 
sa práve tieto podlahy považujú za najtrvácnejšie na trhu! 

Dodatočnou výhodou je zabezpečenie panelov 
polyuretánovo-minerálnou ochranouDiamond Shield, vďaka 
čomu môžu vzniknúť nadpriemerne odolné podlahy. 

Čo je dôležité, pri montáži vykonanej v súlade s návodom 
a pokynmi spoločnosti Barlinek S.A., podlahy nepotrebujú 
prahové dilatácie, a maximálna plocha, na ktorej môžete 
vytvoriť súvislú podlahu je až 225 m2!
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Naše podlahy sú ideálnym riešením na podlahové kúrenie. 
Minerálne jadro Eco Stone zodpovedá za veľmi dobré 
parametre prenosu tepla – podlaha sa rýchlo zohrieva a 
pomaly chladne, čo umožňuje zvýšiť energetickú efektívnosť 
vykurovania.

Súčasne, vďaka najvyšším parametrom, podlahy Next Step 
sa nedeformujú a nemenia rozmery, preto sú mimoriadne 
stabilné.

Takže je to najlepšie riešenie na použitie v miestnostiach,  
v ktorých sa bude používať podlahové kúrenie.

na podlahové 
kúrenie 
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Vinylové podlahy Next Step sú plne odolné voči pôsobeniu 
vody.

100 % vyrobené z vodovzdorných materiálov, neovplyvňuje 
ich vlhkosť, a zámok spájajúci jednotlivé panely je tiež 
vodotesný.*

Vďaka tomu sa podlahy Next Step vynikajúco hodia do 
takých miestností, ako sú kuchyne kúpeľne či chodby.  
Tieto moderné vinylové podlahy sa môžu montovať bez 
akýchkoľvek obmedzení a vo všetkých miestnostiach vášho 
domu tak, ako si to prajete.

100 %  
vodovzdorná

*Podrobné informácie nájdete v montážnom návode a záručnom liste.
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PERFEKTNÁ  
IMITÁCIA  
PRÍRODY
Príroda a okolitý svet rozhodujú o charaktere 
tejto kolekcie, keďže ako odborníci na drevo 
vieme, že iba to čo je prirodzené, môže byť 
vždy módne a štýlové. Realistické drevené 
vzory vytvorené prírodou, nájdete práve na 
týchto podlahách.
 

STABILNÁ KONŠTRUKCIA
Vinylové podlahy Next Step sa vyznačujú 
výnimočnou pevnosťou – zaručuje to 
minerálne jadro Eco Stone, ktoré je 100 % 
vyrobené z šetrných surovín. Podlaha s 
takou konštrukciou je mimoriadne stabilná a 
nedeformuje sa vplyvom teploty. Maximálna 
plocha, na akej môže byť položená súvislá 
podlaha je až 225 m2!

prednosti  
podlahy
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ODOLNÁ VOČI 
INTENZÍVNEMU POUŽÍVANIU
Vyššia než štandardná odolnosť voči 
mikropoškriabaniu, ktoré spôsobuje špina 
a prach, presúvanie nábytku či kresiel na 
kolieskach. Podlahy sú určené aj do takých 
miestností, ako sú predsiene chodby, či 
východy na terasy. Vyznačujú sa mimoriadnou 
odolnosťou vďaka povlaku Diamond Shield.

NA PODLAHOVÉ KÚRENIE
Minerálne jadro Eco Stone zodpovedá za veľmi 
dobré parametre prenosu tepla – podlaha sa 
rýchlo zohrieva a pomaly chladne. Takže je to 
najlepšie riešenie na použitie v miestnostiach, v 
ktorých sa bude používať podlahové kúrenie.

100 % VODOVZDORNÁ
Moderné vinylové podlahy sú perfektné riešenie 
do miestností, v ktorých najčastejšie dochádza 
ku kontaktu s vodou. Stavte na Next Step a 
vyberte si zo širokej farebnej palety, a pritom 
máte istotu, že podlaha sa nezľakne zafŕkania či 
poliatia. Vkusná kúpeľňa či kuchyňa doplnená 
našimi podlahami – krása a štýl na mnohé roky.
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EKOLOGICKÁ
Prečo? Pretože je to výrobok s nulovými 
emisiami. Čo to znamená? Že všetky 
komponenty použité na výrobu podláh 
podliehajú prísnym výskumným procedúram, 
tak ohľadne emisie ftalátov, ako aj ťažkých 
kovov. Pri výrobe moderných vinylových 
podláh sa používa veľmi pokroková 
technológia, ktorá spĺňa najprísnejšie 
predpisy ohľadne výroby s použitím vinylu. Čo 
získavate? Úplne bezpečný výrobok pre vás a 
všetkých členov domácnosti.

TEPLÁ NA DOTYK
Vonkajšia vrstva z transparentného vinylu 
je na dotyk teplá a príjemná. Montáž 
takýchto podláh zvyšuje komfort prostredia 
a interiérom dodáva šmrnc. Teraz pocit 
útulnosti zaručujú moderné vinylové podlahy 
s perfektnou imitáciou kresby dreva. 
Next Step je ideálne spojenie prírody a 
bezpečného používania na mnoho rokov. 
Vďaka nim sa vaše interiéry stávajú ešte 
krajšie.

nie zawiera 
formaldehydu

neobsahuje 
formaldehyd 
ANI ŽIADNE 
ŤAŽKÉ KOVY
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TICHÁ PODLAHA
Vieme, ako zaručiť úžitkový komfort, preto 
sme sa postarali o to, aby boli naše podlahy 
výnimočne tiché. Moderné vinylové 
podlahy Next Step nevŕzgajú, neklopú 
a neprenášajú zvuky – nemusíte chodiť 
na špičkách, keď vaše deti sladko spia. 
Zaručuje to elastická štruktúra vrchnej vrstvy 
vinylov, ktorá si pritom zachováva najvyššie 
parametre pevnosti a odolnosti, a k tomu 
špeciálne zvolený tlmiaci podklad Next Step 
Extreme. Môžete chodiť koľko len chcete, 
vaše kroky sú tiché a nikomu nevadia.

BEZPEČNÁ PRE DETI
Každý z nás túži vytvoriť domov bezpečný 
pre nás a naše deti. Súčasne chceme, 
aby to bolo miesto, v ktorom je kreativita 
nespútaná a rozvoj slobodný. Preto sú 
vinylové panely synonymom istoty a pokoja, 
ako aj jemnosti na dotyk a priaznivej teploty 
pre tých, ktorých život sa deje na podlahe. 
A keďže hygiena je neoddeliteľnou 
súčasťou, čo sa týka prostredia detí, 
postarali sme sa aj o to, aby boli podlahy 
Next Step zárukou čistoty.
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PRIAZNIVÁ PRE ZVIERATÁ
Vieme, že láska k domácim zvieratám 
je nesmierna, a stávajú sa členmi našich 
rodín. Vyberte si moderné vinylové podlahy 
a získajte istotu, že sme túto záležitosť vybavili 
za vás – podlaha je odolná voči poškriabaniu 
a má vysoký koeficient chemickej odolnosti. 
Vďaka tomu sú vinylové podlahy ideálne 
do miestností, v ktorých sú zvieratá vždy 
vítané. A už sa nemusíte trápiť upratovaním 
– vinylové podlahy Next Step sa dajú ľahko 
a často umývať!

RÝCHLA REKONŠTRUKCIA
Moderné vinylové podlahy sú vhodné, ako 
žiadne iné, na rýchle rekonštrukcie, ba čo 
viac – prakticky na každom podklade! Je 
to možné vďaka pevnému jadru a super 
silnému zámku, ktorý spája panely. Vo 
vinylových paneloch s jadrom Eco Stone 
nedochádza k efektu elegraphingu 
– neodrážajú nerovnosti podkladu. V 
kombinácii so špeciálne zvoleným tlmiacim 
podkladom EXTREME 1.5 vyrovnávajú väčšinu 
nerovností a nedokonalostí podkladu. Ak 
chcete položiť novú podlahu na keramickej 
dlažbe, drevných doskách, cementovom či 
anhydritovom potere, alebo na existujúcej 
elastickej podlahe – teraz je to možné, bez 
toho, aby ste museli odstrániť pôvodný 
podklad.
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Vďaka tvrdo-elastickému minerálnemu jadru ECO STONE 
je podlaha NEXT STEP vysokoodolná a zvyšuje energetickú 
efektívnosť podlahového kúrenia.

Všetky podlahy Next Step majú 
mikrofazetu na štyroch stranách.

Panely z kolekcie Vast Line 33  
majú synchrónnu štruktúru dreva.

Panely z kolekcie Rich Line 31  
verne imitujú štruktúru dreva.

výnimočná  
pevnosť  
jadra  
ECO STONE

x4

mikrofazeta

25-ROČNÁ ZÁRUKA
Podlahy Next Step – kvalita na mnohé roky.
Svedčí o tom záruka výrobcu poskytovaná  
na všetky výrobky z tejto kolekcie.
Next Step – solídne základy, bez starostí.

25

100 %  
vodovzdorná

na podlahové  
kúrenie

stabilná  
konštrukcia

perfektná  
imitácia  
prírody

16 17



Ochranná 
vrstva 
Diamond Shield
so zvýšenou odolnosťou voči 
škvrnám, mikropoškriabaniu a voči 
intenzívnemu používaniu.

Úžitková 
vrstva
z pevného transparentného vinylu. 
Vodovzdorná, ideálne imitujúca 
štruktúru dreva.

Dekoračná 
vrstva
zhotovená technológiou, ktorá 
dokáže ideálne imitovať drevo s 
vysokým rozlíšením.

Nosná 
doska
zhotovená technológiou 
minerálneho jadra ECO STONE s 
veľmi vysokou tepelnou odolnosťou, 
vodovzdorná a zaručujúca 
extrémnu pevnosť a rozmerovú 
stabilitu podlahy.

25-ROČNÁ ZÁRUKA
Podlahy Next Step – kvalita na mnohé roky.
Svedčí o tom záruka výrobcu poskytovaná  
na všetky výrobky z tejto kolekcie.
Next Step – solídne základy, bez starostí.

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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Synchrónna štruktúra perfektne imitujúca 
drevo. Ideálne podlahy do všetkých 
obytných miestností, optimálne do 
intenzívne používaných komerčných 
priestorov (obchody, kancelárie, 
reštaurácie, triedy ap.). S mikrofazetou. 
Panely zhotovené vo formáte Large, 
zabezpečené špeciálnym polyuretánových 
ochranným povlakom – DIAMOND SHIELD.

vast line
33

LARGE 4,5 x 228,6 x 1523 mm

Panely z kolekcie Vast Line 33 
majú synchronickú štruktúru dreva.

25-ROČNÁ ZÁRUKA
Podlahy Next Step – kvalita na mnohé roky. 
Svedčí o tom záruka výrobcu poskytovaná 
na všetky výrobky z tejto kolekcie. 
Next Step – solídne základy, bez starostí.

25

18 19



Každý kútik 
skrýva tajomstvá, 
ale tiež zaručuje 
stabilitu a istotu 
pri používaní. 

nájdite  
priestor

20 2120 21



DOVER 
BREEZE
1V5000008

Pocíťte osviežujúci vánok 
britského pobrežia. Nechajte 

sa očariť jasnou podlahou 
v odtieňoch jedinečného 

útesu, ktorý dosahuje výšku 
viac než 100 metrov, a za svoj 
neopakovateľný vzhľad vďačí 

kompozícii kriedy prelínanej 
pásmami čierneho kremeňa. 
Aj pevnosť tejto neobyčajnej 

podlahy môžete prirovnať k 
skale.

VAST 
LINE

33
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Malá nehoda  
v kuchyni?
Nič sa nestalo.
Rýchlo poupratujete 
a zabudnete 
na problém.

vylialo sa, 
nevadí 
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CITY 
MIST

1V50000010

Odhaľte úchvatné tajomstvá 
mesta zahaleného do hmly, 

ktorá tlmí pulz modernej 
metropoly, dávajúc jej chladný 

vyrovnaný odtieň. Táto jasná 
podlaha vám umožní skrotiť sivé 

odtiene a surovosť betónu vo 
vašom útulnom dome.

VAST 
LINE

33
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Spontánna  
domáca párty?
Prečo nie.
Všetci hostia  
sú milo vítaní!

na špeciálne 
úlohy
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CHAMONIX 
SPRING

1V5000009

Majestátna mekka skialpinizmu, 
najstaršie lyžiarske stredisko vo 
Francúzsku, nazývané zimným 

rajom pre lyžiarov, a letným 
rajom pre horských cyklistov 
a bežcov. Vďaka tejto jasnej 

podlahe žiarivý alpský ľadovec 
La Vallée leží pri vašich nohách.

VAST 
LINE

33
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Váš dom, Váš  
hrad. Cítite sa  
v ňom najistejšie 
a máte všetko,  
čo potrebujete. 

ako ryba  
vo vode
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ANATOLIA 
PILLAR
1V5000005

Kopcovitá krajina Anatólie je 
domovom skutočných zázrakov 

prírody – vyhasnutých sopiek 
a množstva tiesňav a údolí. 

Práve tu leží slávna Kapadócia, 
ktorá priťahuje milióny turistov 

svojimi neopakovateľnými 
skalnými formáciami. Teraz 

sa ich farba, moc a sila stanú 
piliermi vášho interiéru. 

VAST 
LINE

33
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Príroda je 
začiatok túžby, 
sila a pevnosť 
splnením, ktoré 
dostávate.

volanie  
prírody

28 2928 29



SERENGETI 
PLAIN
1V5000007

Nekonečná rovina až po 
horizont, oceán svetložltej trávy 
vlniacej sa na teplom africkom 

vánku. Skroťte divokosť Tanzánie 
vďaka tejto jasnej a teplej 
podlahe vo vašom dome.

VAST 
LINE

33
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Váš sen o jednoliatej 
podlahe v celom 
dome sa vám práve 
spĺňa. Tak, ako si 
prajete.

bez žiadnych  
obmedzení
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BARLEY 
FLOW

1V5000006

Videli ste vlnenie nedozerného 
zlatistého oceánu jačmeňa 
vo sviežom vetre? Poznáte 
pocit letnej páľavy a vôňu 

prichádzajúcej búrky? Rozjasnite 
a zohrejte svoj dom zlatou žiarou 

tejto neobyčajnej podlahy.

VAST 
LINE

33
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Pokroková 
technológia spĺňa 
najnáročnejšie 
kritériá. Prirodzene 
máte to, čo je 
najlepšie.

prirodzeným  
spôsobom
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SUNNY 
FLORENCE

1V5000003

Hlavné mesto Toskánska 
ponorené do zlatistých 

lúčov slnka, skutočný klenot 
renesancie. Očarúva svojou 

malebnosťou, historickými 
budovami a pestrými dejinami.

Podlaha s týmito odtieňmi isto 
obohatí aj váš interiér. 

VAST 
LINE

33prirodzeným  
spôsobom
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Neustále beháte 
a stále sa niečo deje?
Netrápte sa, táto 
podlaha znesie  
veľmi veľa.

neustále  
v pohybe
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CHIANTI 
DRY

1V5000004

Navštívte toskánske kopce zarastené 
vinicami, olivovými a cyprusovými 

hájmi. Zajazdite si po zabudnutej 
ceste, ktorá sa vinie po slnečných 

pahorkoch alebo si jednoducho 
nalejte pohár vína, pripravte chutné 

jedlo a vo vlastnom dome sa cíťte 
ako v starodávnej talianskej vile.

VAST 
LINE

33
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Je to pocit, keď 
mäkko stúpate po 
podlahe a cítite 
jemnosť pod nohami. 
Čisté potešenie.

ako príjemne
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CHARMING 
LUCCA

1V5000002

Za jej múrmi objavíte idylu.  
Je to neveľké malebné mestečko, 

v ktorom bez náhlenia spoznáte 
chute Talianska, popíjajúc víno 
v lúčoch lenivého toskánskeho 

slnka, keď iba zvuk zvonov viac 
než sto kostolov pripomína plynúci 
čas. Zmeňte svoj dom na pokojné 

očarujúce talianske mestečko.

VAST 
LINE

33
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Neviete si 
predstaviť dom 
bez zvierat? 
Žiadny problém,  
vždy spolu.

priateľ domu

38 39



CALEDONIA 
HILLS

1V5000001

Staré neskrotené horské pásmo v 
severnom Škótsku. Divoké otvorené 

priestory obývané najtvrdšími ľuďmi, 
ktorí sa nebáli vzoprieť ani Rimanom. 
Sila tejto tmavej podlahy sa o to viac 
nezľakne pazúrov vášho domáceho 

miláčika plného energie.

VAST 
LINE

33
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Realistická imitácia dreva. Podlahy 
optimálne do obytných miestností, sú 
tiež vhodné na ľahké komerčné použitie 
(malé kancelárie, hotelové izby, triedy v 
materských školách ap.). S mikrofazetou. 
Panely zhotovené vo formáte Medium, 
zabezpečené špeciálnym polyuretánovým 
ochranným povlakom – DIAMOND SHIELD.

rich line
31

MEDIUM 4,2 x 180 x 1220 mm

Panely z kolekcie Rich Line 31
majú vernú imitáciu štruktúry dreva.

25-ROČNÁ ZÁRUKA
Podlahy Next Step – kvalita na mnohé roky. 
Svedčí o tom záruka výrobcu poskytovaná 
na všetky výrobky z tejto kolekcie. 
Next Step – solídne základy, bez starostí.

25
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svet pod 
nohami

Máte všetko, čo 
potrebujete: prírodu 
a modernosť. 
Využívajte 
a vychutnávajte 
každú chvíľu.

42 4342 43



SANTORINI SUN
1V2000001

Ostrov Santoríny je považovaný 
za jedno z najkrajších miest na 

celej Zemi. Prechádzka pomedzi 
biele domy na žiariacom 
slnku je už stálym cieľom 

dovoleniek zamilovaných párov 
a novomanželov, túžiacich 

po krásnom a šťastnom 
živote. Jasná podlaha vás v 

spomienkach zoberie na tento 
čarovný ostrov. 

svet pod 
nohami

RICH 
LINE

31
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Vynikajúce miesto 
na zábavu a rodinné 
stretnutia. Takže, vidí-
me sa u nás? 

dom plný 
hostí

44 45



CARRARA STONE
1V2000003

Mesto Carrara na jednej strane 
hraničí so snehobielymi Alpami, 
na druhej s tyrkysovými vodami 

Ligúrskeho mora. Od čias 
Rímskeho impéria je zdrojom 
mramoru s neopakovateľnou 

malebnosťou. Sám Michelangelo 
osobne navštevoval 

kameňolomy, vyberal surovinu 
na svoje sochy. Táto krásna 

a odolná podlaha vás bude tešiť 
a bez problémov slúžiť mnohé 

roky.

RICH 
LINE

31
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ako vysiate 
makom 

Ticho a blažene – 
také rána milujete. 
Svetlo prichádza 
pomaly, máte 
chvíľku pre seba.
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PACIFIC ISLAND
1V2000005

Tichomorie je domovom viac 
než 25 000 ostrovov, často 

panenských, nepreskúmaných, 
zabudnutých. Magellan nazval 
tieto vody „mar pacifico”, to je 
Tichý oceán. Táto mimoriadne 

tichá podlaha upokojuje 
každodennú nervozitu, keď 

túžite iba po oddychu, pohode 
a uvoľnení.

RICH 
LINE

31
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Všade dobre, 
ale doma najlepšie.
Pocíťte teplo 
rodinného kruhu.

rýchlo 
domov

48 49



CORAL BAY
1V2000002

Najpopulárnejšia destinácia 
na Cypre s malebnou zátokou 

nabáda k potápania, a rozľahlá 
pláž, azúrové čisté more – k 

opaľovaniu alebo k dlhým 
prechádzkam po rozpálenom 

piesku. Zobuďte tieto spomienky 
vďaka podlahe, ktorá je ideálna 

na podlahové kúrenie.

RICH 
LINE

31

48 49



nadýchnite 
sa

Tu oddychujete 
a dobíjate sa, 
preto všetky 
prvky vybavenia 
musia byť 
ekologické. 

50 5150 51



RIVIERA MAYA
1V2000004

Karibik – krištáľovo čistá voda 
obmývajúca biely piesok na 

širokých plážach. Koralové 
útesy tiahnuce sa pozdĺž brehov 

polostrova Yukatan, považované 
za druhé najdlhšie na svete 
Tešte sa z krásy, ktorú vám 

poskytuje podlaha, s istotou, že 
je vyrobená šetrne k životnému 

prostrediu.

RICH 
LINE

31

50 5150 51



nech žije dom

Podlahy vytvorené 
aj pre deti.
Svet sa teraz 
dá objavovať 
bezstarostne 
a bezpečne. 

52 53



MYSTIC ELBA
1V2000006

Ostrov považovaný za jeden 
z najkratších kútov Toskánska leží 

blízko k hlavnej pevnine Talianska. 
Je to pokojná oáza, ďaleko od 

hluku a davu turistov. Starších očarí 
toskánska zástavba malebných 

uličiek, a mladším zaručí bezpečný 
aktívny oddych na viac než 150 

plážach. Jasná, malebná podlaha 
je tiež výnimočne bezpečným 

výrobkom pre domy, v ktorých 
nechýbajú deti.

RICH 
LINE

31nech žije dom
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chvíľa 
uvoľnenia

Je to vaše domáce 
SPA a úžasný relax. 
Teplo, aromatické 
vône a chvíľka 
uvoľnenia.

54 5554 55



NEVADA HEAT
1V2000008

Slnkom spálené skaly a piesok 
Mohavskej púšte si až pred 

súmrakom môžu vydýchnuť po 
horúcom dni. Štát Nevada je 

druhým výrobcom zlata na svete. 
Vydajte sa na cestu a nájdite 
svoj poklad v rozžiarenom Las 

Vegas. A možno sa potrebujete 
uvoľniť? Táto krásna, zlatistá 

podlaha sa vynikajúco hodí na 
podlahové kúrenie.

RICH 
LINE

31

54 5554 55



pripravené 
na zmeny 

Je to také 
jednoduché. 
Rýchla rekonštrukcia, 
zmena podlahy, 
kedy len chcete.

56 57



CAIRO DUSK
1V2000007

V priebehu svojich tisícročných 
dejín bola Káhira sídlom veľkých 

starovekých egyptských dynastií, 
britskou koloniálnou enklávou 

a moderným priemyselným mestom. 
Hoci sa musela adaptovať na rôzne 

zmeny, nikdy nestratila svoju dušu 
a dejiny. Táto tmavá podlaha je tiež 
pripravená na rýchlu rekonštrukciu 

a zmenu vášho domu.

RICH 
LINE

31pripravené 
na zmeny 

56 57



základ 
života

Je základom 
každého interiéru. 
Krásna a odolná 
podlaha. 

58 5958 59



PORT ROTTERDAM
1V2000010

Prístav v Rotterdame je 
najväčším prístavom v Európe 

a dlho bol aj najväčším 
prístavom na celom svete. Je 

silným základom svetového 
hospodárstva a zároveň 

pestrým domovom viac ako 160 
národností a mnohých kultúr. 
Tmavá podlaha založená na 

stabilnej konštrukcii bude silným 
základom vášho interiéru.

RICH 
LINE

31
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po stopách prí-
rody

Stále blízko prírody, 
po jej stopách 
k najlepším 
moderným 
podlahám.

60 61



MODERN HAVANA
1V2000009

Havana je rozlohou najväčšie 
kubánske mesto a tretia 

najväčšia metropola v Karibiku. 
Súčasne na Kube rastie viac 

než 7 000 rôznych druhov 
rastlín, z ktorých až polovica sa 
vyskytuje iba na tomto ostrove. 

Kresba tmavej, ako kubánsky 
tabak, podlahy, ideálne imituje 

prírodu a skutočné drevo.

po stopách prí-
rody

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

Panely z kolekcie Vast Line 33 
majú synchronickú štruktúru dreva.

62 63



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

Panely z kolekcie Rich Line 31 
majú vernú imitáciu štruktúry dreva.

62 63



Aby ste si mohli naplno vychutnávať 
svoju podlahu, pri jej montáži použite 
systémový podklad EXTREME 1.5, ktorý 
zaručuje najlepšie úžitkové vlastnosti.

>500
kPa

CS
kg
!

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

EXTREME 1.5

podklad

64 65



Panely LVT zaručujú vyšší tepelný komfort ako 
keramické dlaždice. Sú vždy teplé a na dotyk 
príjemné.

Vynikajúco spolupracujú s podlahovým 
kúrením, bleskovo sa zohrievajú, a prenášajú 
príjemné teplo pod nohami.

Naše vinylové podlahy zaručujú veľmi dobré 
protišmykové vlastnosti a sú úplne antistatické – 
nepriťahujú ani nezhromažďujú špinu a prach.

Vďaka povlaku Diamond Shield z nich veľmi 
jednoducho odstránite všetky nečistoty a stopy 
po zafŕkaní.

Vaša kúpeľňa, 
Vaša podlaha

64 65
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Spoločnosť Barlinek sa od začiatku 
svojej existencie zapája do mnohých 
pro-ekologických akcií, okrem iného 
realizuje program sadenia stromčekov. 
Ako líder medzi výrobcami drevených 
podláh si tiež uvedomuje, aký podstatný 
vplyv na šetrný prístup k obnoviteľným 
prírodným zdrojom má proces 
optimalizácie výroby a využívania 
suroviny v technologických procesoch. 

ekológia  
v praxi

Za každé jedno balenie  
dosky Barlinek  
sadíme jeden strom

Zachraňujeme  
sokola sťahovavého

Staráme sa o  
dub „Bartek“

66 67



Barlinek S.A.
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, Poľsko
tel.: +48 413 331 100
+48 413 330 000
e-mail: info@barlinek.com.pl
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