
moderní vinylové 
podlahy
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Naše moderní vinylové podlahy jsou inspirovány přírodou.  
Je to příroda a okolní svět, které diktují charakter této 
kolekce, jelikož jako specialisté na dřevo víme, že pouze to, 
co je skutečné, je vždy módní a stylové.

Různá zákoutí světa, různé druhy stromů, jiná zeměpisná 
šířka, ale stále stejná touha - mít moderní a extrémně 
odolnou podlahu. 

Pouze díky těmto vzorům, krásným a nadčasovým, 
 dokonale zapadajícím do síly dřeva a kamene,  
si můžete užívat moderní vinylové podlahy po mnoho let. 

dokonalá  
reprodukce 
přírody

2 3



4 5



tuhé  
a extrémně 
odolné 
Vinylové podlahy Next Step se vyznačují mimořádnou 
trvanlivostí - zaručuje to jádro Eco Stone, které je vyrobeno 
ze 100% příznivých složek. Takto konstruovaná podlaha 
má vynikající stabilitu a nedeformuje se vlivem teploty. 

Předností našich moderních vinylových podlah je také 
nadprůměrná odolnost vůči intenzivnímu používání, díky 
čemuž jsou tyto podlahy považovány za nejodolnější na 
trhu! 

Další předností je ochrana panelů polyuretanově-minerální 
ochranou Diamond Shield, což ve výsledku vytváří 
nadprůměrně odolné podlahy. 

Důležité je, že v případě montáže podle pokynů 
a doporučení společnosti Barlinek S.A., podlahy nevyžadují 
prahové dilatace a maximální povrch, na jakém mohou 
být položeny, je až 225 m2!
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Naše podlahy jsou dokonalým řešením pro podlahové 
vytápění. Minerální jádro Eco Stone je zodpovědné za velmi 
dobré parametry tepelné vodivosti - podlahy se rychle 
zahřívají a pomalu ochlazují, což zvyšuje energetickou 
účinnost topného systému.

Díky nejvyšším parametrům se navíc podlahy Next Step 
nedeformují a nemění rozměry, jsou tedy neobyčejně 
stabilní.

Jedná se tedy o nejlepší řešení pro použití v místnostech, 
kde je plánováno podlahové vytápění.

pro 
podlahové 
vytápění 
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Vinylové podlahy Next Step jsou plně odolné vůči vodě.

Vyrobeny ze 100% voděodolných materiálů, nejsou citlivé 
na vlhkost a zámek spojující jednotlivé panely je plně 
vodotěsný.*

Podlahy Next Step jsou tedy ideální pro místnosti, jako jsou 
kuchyně, koupelny nebo chodby. Tyto moderní vinylové 
podlahy můžete montovat bez omezení a ve všech 
místnostech ve Vašeho domu, podle Vašich preferencí.

100% 
vodotěsná

*Podrobné informace naleznete v montážním manuálu a záručním listu.     
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DOKONALÁ REPRODUKCE 
PŘÍRODY
Je to příroda a okolní svět, které diktují 
charakter této kolekce, jelikož jako specialisté 
na dřevo víme, že pouze to, co je přirozené, 
je vždy módní a stylové. Realistické dřevěné 
vzory vytvořené přírodou najdete právě na 
těchto podlahách.
 

STABILNÍ KONSTRUKCE
Vinylové podlahy Next Step se vyznačují 
mimořádnou tuhostí - zaručuje to minerální 
jádro Eco Stone, které je vyrobeno ze 
100% příznivých složek. Takto konstruovaná 
podlaha dosahuje vynikající stabilitu 
a nedeformuje se vlivem teploty. Maximální 
plocha, na které můžete položit podlahu je 
až  225 m2!!

výhody podla-
hy
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ODOLNÁ VŮČI 
INTENZIVNÍMU POUŽÍVÁNÍ
Vyšší než standardní odolnost proti 
mikroškrábancům způsobených prachem, 
přesouváním nábytku nebo křesel na 
kolečkách. Podlahy jsou rovněž vhodné pro 
takové místnosti, jako je předsíň, chodba nebo 
východ na terasu. Vyznačuje se neobvyklou 
odolností díky povlaku Diamond Shield.

PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
Minerální jádro Eco Stone je zodpovědné za 
velmi dobré parametry tepelné vodivosti - 
podlahy se rychle zahřívají a pomalu ochlazují. 
Jedná se tedy o nejlepší řešení pro použití v 
místnostech, kde je plánováno podlahové 
vytápění.

100% VODOTĚSNÁ
Moderní vinylové podlahy jsou dokonalým 
řešením pro místnosti, ve kterých dochází 
nejčastějí ke kontaktu s vodou. Vybírajíc Next 
Step můžete si vybrat ze široké škály barev, 
přičemž si můžete být jisti, že postříkání nebo 
rozlití nejsou hrozné. Elegantní koupelna nebo 
kuchyň doplněná o naše podlahy představuje 
krásu a styl, který vydrží roky.
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EKOLOGICKÁ
Proč? Jelikož se jedná o produkt s nulovými 
emisemi. Co to znamená? Že všechny 
komponenty používané při výrobě podlah 
podléhají přísným testovacím postupům s 
ohledem na emise ftalátů, i emise těžkých 
kovů. Výroba moderních vinylových podlah 
je velmi pokročilá technologie, která splňuje 
nejpřísnější předpisy týkající se výroby s 
využitím vinylu. Co získáváte? Produkt zcela 
bezpečný a příznivý pro Vás i všechny členy 
domácnosti.

TEPLÁ NA DOTYK
Vnější vrstva z průhledného vinylu je teplá 
a příjemná na dotek. Instalace takových 
podlah zvyšuje komfort prostředí a dodává 
kouzlo interiéru. Pocit útulnosti nyní zajišťují 
moderní vinylové podlahy s dokonalou 
reprodukcí vzoru dřeva. Next Step je perfektní 
kombinací přírody a provozní bezpečnosti na 
dlouhá léta. Díky nim se Vaše interiéry stanou 
krásnějšími.

neobsahuje 
formaldehyd 
ANI ŽÁDNÉ 
TĚŽKÉ KOVY
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TICHÁ PODLAHA
Víme, jak zajistit komfort používání, a proto 
jsme se postarali o to, aby byly naše podlahy 
výjimečně tiché. Moderní vinylové podlahy 
Next Step neklepou ani nepřenášejí zvuky - 
nemusíte chodit po špičkách když Vaše děti 
sladce spí. To je zaručeno pružnou strukturou 
horní vrstvy vinylu, která zachovává nejvyšší 
parametry trvanlivosti, a speciálně vybraný 
tlumicí podklad Next Step Extreme. Můžete 
chodit podle libosti, ale Vaše kroky budou 
jemné a nikoho nebudou obtěžovat.

BEZPEČNÁ PRO DĚTI
Každý z nás sní o vytvoření domova, který 
bude bezpečný pro nás i naše děti. Zároveň 
chceme, aby to bylo místo, které uvolňující 
kreativitu a zajišťující svobodný rozvoj. 
Vinylové panely proto znamenají jistotu a klid, 
stejně jako jemnost na dotek a příjemnou 
teplotu pro ty, jejichž život se odehrává na 
podlaze. A protože je hygiena nezbytným 
prvkem pokud jde o dětské prostředí, 
postarali jsme se rovněž o to, aby byly 
podlahy Next Step záruku čistoty.
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PŘÍZNIVÁ K DOMÁCÍM 
MAZLÍČKŮM
Víme, že láska k domácím mazlíčkům je 
nezměrná, a že jsou členy našich rodin. Při 
výběru moderních vinylových podlah si proto 
můžete být jisti, že jsme se o tuto záležitost 
postarali za Vás - podlaha je odolná proti 
poškrábání a má vysoký index chemické 
odolnosti. Díky tomu jsou vinylové podlahy 
ideální pro místnosti, ve kterých jsou domácí 
mazlíčci vítáni. Ani s úklidem si nemusíte 
lámat hlavu - podlahy Next Step lze čistit 
snadno a často!

RYCHLÁ RENOVACE
Moderní vinylové podlahy jsou vhodné 
pro rychlou renovaci jako žádné jiné, 
a navíc - téměř na každý typ podkladu! 
Vděčí za to tuhému jádru a super silným 
zámkům spojujícím panely. Vinylové panely 
s jádrem Eco Stone nemají telegrafický 
efekt - neodrážejí nerovnosti podkladu. Ve 
spojení se speciálně vybraným tlumicím 
podkladem EXTREME 1.5 eliminují většinu 
nerovností a nedokonalostí podkladu. Pokud 
chcete položit novou podlahu na keramické 
dlaždice, dřevěné podlahy, cementové 
nebo anhydritové podlahy nebo na stávající 
elastickou podlahovou krytinu - nyní je to 
možné bez odstraňování podkladu.
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Díky tvrdě-elastickému minerálnímu jádru ECO STONE je 
podlaha NEXT STEP vysoce odolná a zvyšuje energetickou 
účinnost systému podlahového vytápění.

Všechny podlahy Next Step mají 
čtyřstrannou mikrofázi.

Panely z kolekce Vast Line 33 mají 
synchronní strukturu dřeva.

Panely z kolekce Rich Line 31 mají 
věrnou strukturu dřeva.

výjimečná  
trvanlivost 
jádra 
ECO STONE

x4

mikrofáze

ZÁRUKA 25 LET
Podlahy Next Step kvalita na dlouhá léta
Potvrzuje to záruka poskytovaná výrobcem  
pro všechny produkty v této kolekci.
Next Step znamená solidní základ, bez starostí.

25

100%  
vodotěsná

Pro  
podlahové  
vytápění

stabilní  
konstrukce

dokonalá  
reprodukce  

přírody
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Ochranná 
vrstva 
Diamond Shield
se zvýšenou odolností vůči 
skvrnám, mikroškrábancům 
a intenzivnímu používání.

Užitková 
vrstva
z odolného transparentního 
vinylu. Voděodolná, s dokonale 
reprodukovanou strukturou dřeva.

Dekorativní 
vrstva
vyrobená v technologii dokonalé 
reprodukce dřeva ve vysokém 
rozlišení.

Nosná 
deska
vyrobená v technologii minerálního 
jádra ECO STONE, s velmi vysokou 
tepelnou odolností, vodotěsná 
a zaručující extrémní tuhost 
a stabilitu rozměrů podlahy.

VAST LINE 33

RICH LINE 31

LARGE 4,5 x 228,6 x 1523 mm

MEDIUM 4,2 x 180 x 1220 mm
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vast line
33

Panely z kolekce Vast Line 33 mají synchronní strukturu dřeva.

ZÁRUKA 25 LET
Podlahy Next Step kvalita na dlouhá léta 
Potvrzuje to záruka poskytovaná výrobcem  
pro všechny produkty v této kolekci. 
Next Step znamená solidní základ, bez starostí.

25

LARGE 4,5 x 228,6 x 1523 mm

Synchronní struktura dokonale napodobující 
dřevo. Ideální podlahy pro všechny obytné 
prostory, ideální pro vysoce frekventované 
komerční interiéry (obchody, kanceláře, 
restaurace, školní učebny atd.). 
Povrchová úprava mikrofází. Panely 
vyrobené ve formátu Large, chráněné 
speciální polyuretanovou ochrannou 
vrstvou - DIAMOND SHIELD.
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Každé zákoutí 
skrývá tajemství, 
ale je také 
jistotou stability  
a jistoty 
používání. 

nejděte 
prostor
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DOVER 
BREEZE
1V5000008

Poznejte osvěžující vánek 
britského pobřeží. Užijte si světlou 

podlahu v barvách unikátního 
útesu, který dosahuje výšky přes 

100 metrů a za svůj neobvyklý 
vzhled vděčí kompozici křídy 

prošívané černým křemenem. 
Odolnost této neobvyklé 

podlahy se dá srovnávat se 
skálou.

VAST 
LINE

33
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rozlilo se,
ojej 

Malá nehoda  
v kuchyni?
Nic se nestalo.
Rychle uklidíte  
a zapomenete  
o problému.
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CITY 
MIST

1V50000010

Objevte okouzlující tajemství 
města zahaleného mlhou, 

která uklidňuje puls moderní 
metropole, dodávajíc jí chladný, 

tlumený odstín. Tato světlá 
podlaha Vám umožní zkrotit šeď 

a surovost betonu v útulnosti 
vlastního domova.

VAST 
LINE

33
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Spontánní  
domácí párty?
Samozřejmě.
Všichni hosté  
jsou vítáni!

pro speciální 
úkoly

24 2524 25



CHAMONIX 
SPRING

1V5000009

Majestátní mekka skialpinismu, 
nejstarší lyžařské středisko ve 

Francii, nazývané zimním rájem 
pro lyžaře a snowboardisty 
a tením pro horské cyklisty 

a běžce. Díky této světlé 
podlaze alpská záře ledovce La 

Vallée leží u Vašich nohou.

VAST 
LINE

33
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jako ryba  
ve vodě

Váš domov 
je Váš azyl.  
Zde se cítíte  
sebevědomě  
a máte vše,  
co potřebujete. 
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ANATOLIA 
PILLAR
1V5000005

Horská krajina regionu Anatolia 
je domovem skutečných 

přírodních divů, vyhaslých sopek 
a četných roklí. Nachází se zde 
slavná Kappadokie, která láká 

miliony turistů svými jedinečnými 
skalními útvary. Jejich barva 

síla a ohrom se nyní stanou pilíři 
Vašeho interiéru. 

VAST 
LINE

33
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Příroda je 
počátkem touhy, 
síla a vytrvalost 
jsou naplněním, 
které dostáváš.

volání  
příroda
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SERENGETI 
PLAIN
1V5000007

Nekonečná rovina, táhnoucí se 
k obzoru, oceán jasně žluté trávy 

vlnící se v teplých poryvech 
afrického větru. Zkrotíte divokost 
Tanzanie díky této světlé a teplé 

podlaze ve Vašem domě.

VAST 
LINE

33
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Sen o jednotné  
podlaze v celém 
domu se právě 
splnil. Je přesně 
tak, jak si přejete.

bez  
omezení

30 31



BARLEY 
FLOW

1V5000006

Viděli jste vlny na nekonečných 
zlatých oceánech ječmene, 

kladených větrem?  
Znáš ten letní žár, tu vůni 

nadcházející bouře? 
 Rozjasněte a zahřejte svůj 

domov zlatou záři této 
mimořádné podlahy.

VAST 
LINE

33
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Pokročilá technologie 
splňuje nejnáročnější 
kritéria. Přirozeně máte 
to nejlepší.

přirozený 
způsob
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SUNNY 
FLORENCE

1V5000003

Hlavní město Toskánska je 
zalitý zlatými paprsky slunce 

klenot italské renesance. 
Okouzlí svou malebností, 

památkami a pestrou historií. 
Podlaha v jejích odstínech 
zajisté obohatí rovněž Váš 

interiér. 

VAST 
LINE

33přirozený 
způsob
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Jste neustále  
v běhu a hodně  
se toho děje? 
Nebojte se,  
tato podlaha  
vydrží hodně.

neustále  
v pohybu
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CHIANTI 
DRY

1V5000004

Navštivte toskánské kopce 
pokryté vinicemi, olivovými 

a cypřišovými háji. Projeďte se 
zapomenutou cestou klikatící 
se na slunných kopcích nebo 

si jen nalijte sklenku vína, 
připravte si skvělé jídlo a budete 

ve vlastním domu cítit jako v 
historickém Italská usedlosti.

VAST 
LINE

33
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Ten pocit, když měkce 
stoupáte po podlaze 
a cítíte tu jemnost 
pod nohami. Čisté 
potěšení.

jak 
příjemně
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CHARMING 
LUCCA

1V5000002

Za jeho zdmi najdete idylu.  
Tohle malé, okouzlující 

městečko, kde budete bez 
spěchu objevovat příchutě itálie 
a popíjet víno v paprscích líného 

toskánského slunce, kde Vám 
plynoucí čas budou připomínat 
pouze zvonice více než stovky 

kostelů. Proměňte svůj domov v 
klidné, okouzlující, italské město.

VAST 
LINE

33
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Nedokážete si 
představit svůj 
domov bez 
zvířat? Nyní 
bez obav, 
vždy spolu.

příteli 
domova
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CALEDONIA 
HILLS

1V5000001

Staré, nezkrotné horské pásmo 
na severu Skotska. Divoký 

otevřenému prostoru obývané 
nejtvrdšími lidmi odolávalo 
i Římanům. Síla této tmavé 

podlahy se tím spíše nepoddá 
drápům Vašeho domácího 
mazlíčka plného, energie.

VAST 
LINE

33

38 39
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rich line
31

Panely z kolekce Rich Line 31 mají věrnou strukturu dřeva.

Realistická reprodukce dřeva. Podlaha je 
ideální pro obývací pokoje, vhodná pro 
lehké komerční aplikace (malé kanceláře, 
hotelové pokoje, pokoje ve školkách 
atd.) Povrchová úprava mikrofází. Panely 
vyrobené ve formátu Medium, chráněné 
speciální polyuretanovou ochrannou 
vrstvou - DIAMOND SHIELD.

MEDIUM 4,2 x 180 x 1220 mm

ZÁRUKA 25 LET
Podlahy Next Step kvalita na dlouhá léta 
Potvrzuje to záruka poskytovaná výrobcem  
pro všechny produkty v této kolekci. 
Next Step znamená solidní základ, bez starostí.

25
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svět 
u nohou

Máte všechno 
co potřebujete: 
přírodu a modernost. 
Využijte to a užívejte 
si každý okamžik.

42 4342 43



SANTORINI 
SUN

1V2000001

Santorini je považováno za 
jedno z nejkrásnějších míst na 
Zemi. Jeho bílé budovy zářící 

ve slunci jsou povinným bodem 
výletů zamilovaných párů 

a novomanželů, který jim má 
zajistit krásný a blahý život.  

Světlá podlaha Vás přenese ve 
vzpomínkách na tento magický 

ostrov. 

svět 
u nohou

RICH 
LINE

31
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Skvělé místo pro 
zábavu a rodinné 
rodinná setkání. 
Tak co, uvidíme 
se u nás? 

dům plný 
hostů
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CARRARA 
STONE
1V2000003

Carrara z jedné strany hraničí se 
sněžně bílými Alpami, a na druhé 

straně s tyrkysovými vodami 
Ligurského moře. Již od dob 

Římského impéria je zdrojem 
mramoru, jedinečného svou 

krásou. Samotný Michelangelo 
navštěvoval lomy, vybírajíc zde 

materiály pro své sochy. Tato 
krásná a odolná podlaha Vám 
umožní si ji bezstarostné užívat 

po dlouhá léta.

RICH 
LINE

31
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jako mákem 
poseté 

Tichá a blažená 
- taková rána 
miluješ. 
Úsvit se pomalu 
probouzí, máte 
chvilku pro sebe.
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PACIFIC 
ISLAND

1V2000005

Pacifik je domovem více  
než 25 000 ostrovů, 

často nedotčených, 
neprozkoumaných 

a zapomenutých. Byl to 
Magellan, kdo tyto vody nazval 

„mar pacifico“ neboli moře míru. 
Tato neobyčejne tichá podlaha 
uklidní Vaše každodenní nervy, 

když jediné po čem toužíte, je 
odpočinek a relaxace.

RICH
 LINE

31
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Všude dobře, 
doma nejlíp.
Poznejte teplo 
domácího 
ohniště.

spěchejte 
domů

48 49



CORAL 
BAY

1V2000002

Nejoblíbenější letovisko na Kypru 
s malebnou zátokou Vás zve k 

potápění a rozlehlá pláž, modré 
a čisté moře - k opalování 

nebo dlouhým procházkám 
po horkém písku. Oživte tyto 

vzpomínky podlahou, dokonalou 
pro podlahové vytápění.

RICH 
LINE

31
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chyťte 
dech

Zde odpočíváte 
a nabíjíte baterie,
 tedy musí být 
všechny prvky 
vybavení ekologické. 
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RIVIERA 
MAYA
1V2000004

Karibik, to jsou křišťálově 
čisté vody, které omývají bílý 
písek širokých pláží. Korálové 

útesy táhnoucí se podél břehů 
poloostrova Yucatán, jsou 

klasifikovány jako druhé nejdelší 
na světě. Používejte podlahu 
s jistotou, že byla vyrobena s 
ohledem na přírodu a krásu, 

kterou Vám nabízí.

RICH
 LINE

31

50 5150 51



ať žije 
dům

Podlahy vyrobené 
rovněž s ohledem na 
děti. Můžete bezsta-
rostně a bezpečně 
zkoumat svět. 
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MYSTIC 
ELBA

1V2000006

Ostrov uznávaný za jedno 
z nejkrásnějších míst Toskánska 
je velmi blízko italské pevniny. 

Je to klidná oáza, daleko od 
shonu a davů turistů. Starší osoby 

okouzlí toskánská zástavba 
malebných uliček a mladší 
si budou užívat bezpečnou 

a aktivní dovolenou na více než 
150 plážích. Světlá, půvabná 
podlaha je také mimořádně 
bezpečným produktem pro 

domov s dětmi.

RICH 
LINE

31ať žije 
dům

52 53



okamžik 
uvolnění

Je to Vaše domácí 
SPA a nádherná 
relaxace. Teplo, 
aromatická vůně  
a okamžik  
uvolnění.

54 5554 55



NEVADA 
HEAT

1V2000008

Sluncem spálené kameny 
a písky Mohavské pouště si 

uleví od horkého dne až před 
soumrakem. Nevada je druhým 

největším producentem zlata 
na světě. Vydáte se hledat svůj 

poklad v osvětleném Las Vegas, 
nebo potřebujete uvolnění?  

Ta krásná, zlatistá podlaha bude 
skvělá pro podlahové topení.

RICH 
LINE

31
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připraven 
na změny 

Je to tak snadné. 
Rychlá renovace, 
výměna podlahy, 
kdykoli chete.

56 57



CAIRO 
DUSK

1V2000007

Během své tisícileté historie 
byla hlavním městem velkých 

středověkých egyptských 
dynastií, britskou koloniální 

enklávou a moderním 
průmyslovým městem. 

Přizpůsobujíc se změnám, 
nikdy neztratila duši a historii. 

Tato tmavá podlaha je rovněž 
připravena na rychlou renovaci 

a změnu Vašeho domova.

RICH LINE
31připraven 

na změny 

56 57



základ 
život

Je to základ 
každého interiéru. 
Krásná a odolná 
podlaha. 

58 5958 59



PORT 
ROTTERDAM

1V2000010

Přístav v Rotterdam je největším 
přístavem v Evropě a dlouho 

byl rovněž největším přístavem 
na světě. Je silným základem 

globální ekonomiky a zároveň 
barevným domovem více než 

160 národností a mnoha kultur. 
Tmavá podlaha založená na 

stabilní konstrukci bude silnou 
základnou pro Váš interiér.

RICH LINE
31

58 5958 59



po stopách 
přírody

Stále blízko k přírodě 
stoupajíc v jejích 
stopách směrem k těm 
nejlepším moderním 
podlahám.

60 61



MODERN 
HAVANA

1V2000009

Havana je největším kubánským 
městem podle povrchu a třetí 
největší metropolí v Karibiku. 

Současně na Kubě roste asi  
7 000 různých druhů rostlin, 

z nichž polovina se nachází 
pouze na tomto ostrově. Kresba 
podlahy, tmavé jako kubánský 
tabák, dokonale odráží přírodu  

a skutečné dřevo.

po stopách 
přírody

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
Panely z kolekce Vast Line 33 mají synchronní strukturu dřeva.

LARGE 4,5 x 228,6 x 1523 mm

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

Panely z kolekce Rich Line 31 mají věrnou 
strukturu dřeva.

MEDIUM 4,2 x 180 x 1220 mm

62 63



Abyste si mohli svou novou podlahu 
plně užívat, použijte k instalaci 
systémový podklad EXTREME 1.5, který 
zaručuje ty nejlepší užitkové parametry.

>500
kPa

CS
kg
!

• chrání spoje desek
• izoluje zvuk 
• ideální pro podlahové vytápění
• je ekologický

EXTREME 1.5

podklad

64 65



Panely LVT poskytují větší tepelný komfort než 
keramické dlaždice. Jsou vždy teplé a příjemné 
na dotek.

Fungují skvěle s podlahovými topnými systémy, 
rychle se zahřívají a přenášejí příjemné teplo 
pod nohama.

Naše vinylové podlahy zaručují velmi dobré 
protiskluzové vlastnosti a jsou zcela antistatické 
- nepřitahují a nehromadí prach.

Díky povlaku Diamond Shield z nich velmi 
snadno odstraníte veškeré nečistoty a stopy po 
postříkání.

Vaše koupelna, 
Vaše podlaha

64 65
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Od začátku svého působení se Barlinek 
účastnil mnoha proekologických akcí, 
mimo jiné i realizací programu výsadby 
stromů. Jako lídr ve výrobě dřevěných 
podlah Barlinek rovněž ví, že proces 
optimalizace výroby má neocenitelný 
dopad na úsporu obnovitelných  
lesních zdrojů a využívání surovin  
v technologických procesech. 

ekologie  
v akci

Za jedno balení  
Desky Barlinek zasadíme 
jeden strom

Zachraňujeme  
Sokola stěhovavého

Dub "Bartek"  
v naší péči
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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
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