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Найстійкіший лак 
на ринку 

Паркетна дошка компанії Barlinek 
двічі виходила переможцем під 
час випробування якості у Швеції, 
обійшовши підлоги від провідних 
європейських виробників.

Структурна стійкість

Підлоги на основі склеєної, 
багатошарової перехресної структури 
є більш стабільними за розміром, ніж 
цілісні дошки. На практиці це означає 
менший ризик деформації через зміну 
вологості та температури. Таким чином, 
монтаж підлоги може виконуватися 
за допомогою плаваючого методу, без 
приклеювання до основи. 

Швидкий монтаж

Оскільки монтаж із використанням 
плаваючого методу простий і може 
виконуватися без допомоги, це 

набагато зручніше для клієнта. 
Дошка компанії Barlinek є готовим 
продуктом, призначеним для 
використання безпосередньо 
після монтажу.

Зменшення обробки 
деревини

Найкращим рішенням для 
зменшення обробки деревини 
є її склеювання. 

Підігрів підлоги

Стабільна конструкція дошки 
компанії Barlinek означає, що вона 
ідеально підходить для монтажу 
над водяними та електричними 
системами підігріву підлоги.

100% деревина

Паркетна дошка компанії Barlinek 
виконана зі 100% натуральної 
деревини високої якості

Чому дошка компанії 
Barlinek найкраща?

BARLINEK.COM



Колекції компанії Barlinek

Єдиним обмеженням вибору підлоги 
для інтер'єру є уява архітектора. 
Компанія Barlinek пропонує підлоги 
для житлових будинків, громадських 
і комунальних закладів, а також 
спеціальні системи для підлоги 
спортивних споруд. Поверхневий шар 
може мати лакове покриття різного 
ступеня полірування або покриття 
олією.

Паркетна дошка компанії 
Barlinek на стіні

Спеціальна монтажна система 
дозволяє виготовляти з дошки компанії 
Barlinek декоративне покриття стін.  
Використання паркетних дощок на 
стінах – це чудова ідея для незвичного 
інтер'єру. Різноманітність наявних видів 
і ширини дощок Barlinek забезпечують 
нескінченну кількість рішень.

Підлоги для спортивного 
призначення

Sport Extreme – це підлога, спеціально 
розроблена для інтенсивного 
використання. Вона призначена для 
спортивних залів, де проводяться 
професійні спортивні заняття, а також 
інших споруд, які використовуються 
спортсменами або де займаються чи 
тренуються діти.

Дошки для спортивних споруд 
виготовлені повністю з деревини. 
Поверхневий шар дошки вироблено 
з масиву деревини листяних порід 
– дуба або бука, а середні шари 
– з деревини хвойних порід. 
В асортимент продукції Barlinek також 
входять підлоги для танцювальних 
залів. – Підлога для спортивних 
тренувань і гри у сквош – Підлога для 
спортивних занять зі сквошу.

Найширший асортимент 
на ринку
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Екологія, безпека та стійкість
Відсутність алергічних 
реакцій

Дошка компанії Barlinek також повністю 
екологічна, безпечна для природного 
середовища та користувача. Без будь-
яких вагань її можна покласти в дитячій 
спальні. Виготовлена із 100% деревини, 
покрита екологічно безпечним лаком 
або натуральним маслом, вона може 
встановлюватися в приміщеннях, де 
проживають люди, схильні до алергії. 

Підтримка

Відділи інвестицій і продажів, а також 
активна інформаційна лінія – це наші 
фахівці, які підтримують архітекторів та 
інвесторів. Ми завжди надаємо допомогу 
у виборі продукції, технічні консультації 
та навіть пряму підтримку при монтажі 
дерев’яних підлог Barlinek.

Європейський стандарт 
EN 14342

Дерев’яні підлоги компанії Barlinek 
відповідають європейському 
стандарту «Дерев’яні підлоги: 
Характеристики, оцінка відповідності 
та маркування».  Підлоги компанії 
Barlinek є натуральними, про що свідчать 
різноманітні сертифікати, свідоцтва та 
результати досліджень. Сертифікат PZH 
підтверджує, що багатошарова дошка, 
яка виготовлена з натуральної деревини 
й покрита лаком або олією, призначена 
для використання в житлових будинках 
і приміщеннях громадських закладів, 
зокрема дитячих садочків та шкіл.

Відновлення

Звичайно, підлога може бути повністю 
або частково відновлена, а це означає, 
що її можна використовувати протягом 
багатьох років.
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Це кухня та вітальня в просторій квартирі 
для молодої пари. Головний акцент 
зроблено на підлогу. Для цього вибрали 
насичений і свіжий дуб Oak Rustic. У тон 
кухонної стільниці та фартуха. Медовий 
відтінок дуба додає неймовірного 
комфорту в затишний мінімалістський 
інтер’єр.

Senses – дуб Oak Intense

Апартаменти 
Antares
Єкатеринбург01
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Senses – дуб Oak Intense

Апартаменти 
Antares

01
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Це ресторан у стилі ф’южн у самісінькому 
центрі Єкатеринбурга. Тут не бояться 
експериментувати та відкривати для себе 
нові речі. Затишну атмосферу в інтер'єрі 
створюють зручні крісла, домоткані 
килими та старовинна дубова підлога 
ручної обробки.

Jean Marc Artisan – дуб Oak Sommelier

Ресторан  
Le Bourg 190502
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Jean Marc Artisan – дуб Oak Sommelier

Ресторан  
Le Bourg 1905

02
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Jean Marc Artisan – дуб Oak Sommelier

Ресторан  
Le Bourg 1905

02
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Це популярне місце в центрі міста. 
Відкрита кухня з двома дерев’яними 
печами задає ритм і настрій у закладі.
Інтер’єр – продовження кухні. Він 
лаконічний, без зайвих декоративних 
елементів, трохи грубий, але, безумовно, 
інтелігентний і затишний. Паркетна 
підлога Calvados органічно доповнює 
та підкреслює індивідуальний характер 
закладу.

Дуб Oak Calvados Grande

Ресторан 
Gastroli03
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Дуб Oak Calvados Grande

Ресторан 
Gastroli

03
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Дуб Oak Calvados Grande

Ресторан 
Gastroli

03
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The first investment in Poland created from 
the passion of the interior bloggers for native 
producers. Польський дизайн на 100%.

Дуб Oak Delicious Grande

M3 Зроблено в 
Польщі, Варшава04
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Дуб Oak Delicious Grande

M3 Зроблено в 
Польщі, Варшава
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Компанія TUI Travel є лідером ринку 
туристичної галузі в більшості країн 
Європи. Концерн також має свої бренди 
туроператорів, авіакомпаній, круїзних 
суден, готелів і агентств уїзного туризму. 

Дуб Oak Askania Molti

Туристичне агентство 
TUI в Бухаресті05

| 2928 | BARLINEK.COM



Дуб Oak Askania Molti

Туристичне агентство 
TUI в Бухаресті

05
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Національний музей у Вроцлаві містить 
одну з найбільших у країні колекцій 
сучасного мистецтва. Атмосфера 
цього інтер’єру та необробленість його 
елементів створює враження, що ви 
перебуваєте в сучасному приміщенні в 
стилі лофт, а не в музейному оточенні.

Дуб Oak Askania Piccolo

Національний музей
Вроцлав06
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Дуб Oak Askania Piccolo

Національний музей
Вроцлав

06
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Магазини GAP у торговельних центрах і 
центрах міст завжди виділяються своїм 
дизайном найвищого класу. Простота в 
поєднанні із сучасністю додає інтер’єру 
дружності.

Дуб Oak Amazon Grande

Магазин GAP
Варшава07

| 3736 | BARLINEK.COM



Дуб Oak Amazon Grande

Магазин GAP
Варшава

07
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Готель має форму, схожу на корабель, 
носова частина якого спрямована в бік моря. 
Він спроектований таким чином, щоб із 
кожного його номера відкривався чудовий 
вид на Балтику. Відмінний архітектурний 
дизайн готелю заснований на просторовій 
композиції інтер’єрів, які, здається, співіснують 
із зовнішньою територією навколо будівлі. 
Натуральні дерев’яні підлоги компанії Barlinek 
стали ідеальним вибором, щоб доповнити 
інтер’єр. 

Merbau Komodo Grande

Hotel Marine
Колобжег08
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Merbau Komodo Grande

Hotel Marine
Колобжег

08
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Класичний стиль інтер’єру переносить 
назад у давнину, як шафа з книжок про 
Нарнію. Порядок і гармонія – саме ці 
слова визначають особливість цього 
місця. Готель Résidence Bellevue – це 
місце, куди можна втекти й перепочити 
від темпів сучасного життя. 

Дуб Oak Almond Grande

Résidence Bellevue, 
Боппард09
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Дуб Oak Almond Grande

Résidence Bellevue
Боппард

09
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«Музика єднає людей» – ці слова 
написані в Концертному залі Державної 
музичної школи в місті Живець. 
Простота форми ідеально поєднується 
з класичним декором, а правдивість 
цих слів підтверджується численними 
концертами та іншими подіями, які 
проводилися тут.

Ясен Ash Milkshake Molti

Концертний зал
Живець

10
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Ясен Ash Milkshake Molti

Концертний зал
Живець

10
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Місце для відпочинку поруч із 
найкрасивішою польською природою, не 
відмовляючись від сучасних зручностей, 
які надає готель Lemon Resort Spa. Цей 
готель у Бескидах відповідає будь-яким 
потребам. 

Дуб Oak Sunny Grande

Lemon Resort Spa, 
Грудек11
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Дуб Oak Sunny Grande

Lemon Resort Spa
Грудек

11
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Квартира в будинку 19-го століття в місті 
Білосток. Його історія доповнює 
естетику перетворення в лофт. 
Звідси відкрите планування інтер’єру, 
промислові аксесуари та використання 
сировини, такої як стара перероблена 
деревина, цегла з ознаками старіння, 
сталь і чавун. 

Jean Marc Artisan – дуб Oak Visionnaire

Житло з характером, 
Білосток12
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Jean Marc Artisan – дуб Oak Visionnaire

Житло з характером
Білосток

12
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Замість того щоб стиснути простір, 
проект сучасної студії та сміливість у 
виборі домінуючого чорного кольору 
додають шику й елегантності. Скляні 
стіни приміщень надають усьому 
інтер’єру враження відкритості... зокрема 
й усім ідеям команди дизайнерів 
інтер’єру Muc & Scott.

Tastes of Life – дуб Oak Cheesecake 
Grande

Muc & Scott Interior
Варшава13
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Tastes of Life – дуб Oak Cheesecake Grande

Muc & Scott Interior
Варшава

13
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Dekorada – це інноваційна концепція 
використання комерційного простору 
торгового центру Echo Gallery, суть якої 
полягає в тому, щоб призначити весь 
поверх будівлі єдиній лінії – магазинам, 
що продають оздоблювання для 
інтер’єру. 

Дуб Oak Askania Piccolo

Галерея інтер'єрів 
Dekorada Kielce14
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Дуб Oak Askania Piccolo

Галерея інтер'єрів 
Dekorada Kielce

14
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Компанія має свою традицію, яка бере початок 
у 1950-ті роки. Протягом 60 років створювалися 
не тільки меблеві дизайни, а також проекти 
для інтер’єрів з унікальними властивостями, 
заснованими на данських традиціях. Це торгова 
марка, яка символізує високу якість і видатний 
дизайн.

Дуб Oak Sunny Molti

Магазин BoConcept
Варшава

15
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Світлі та просторі приміщення 
студії дизайну – це запрошення 
для кожного довірити свій інтер’єр 
команді фахівців студіїї Dekor 
Projekt. Довіра клієнтів і якість 
виконаної роботи – це пріоритети, які 
визначають діяльність компанії.

Дуб Oak Sunny Grande

Decor Projekt
Варшава16
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Дуб Oak Sunny Grande

Decor Projekt
Варшава

16
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Формат ресторану Yummie полягає 
не тільки у високій якості поданих 
страв, а й у декорі та деталях інтер’єру. 
Жвавий, міський стиль з елементами 
поп-арту відображає особливості та 
філософію компанії. Характер інтер’єру 
створює позитивну атмосферу та 
сприяє зустрічам із друзями та веселому 
проведенню часу.

Дуб Oak Sunny Grande

Ресторан Yummie 
Кельце17
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Дуб Oak Sunny Grande

Ресторан Yummie 
Кельце

17
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Домінування сучасного стилю можна 
спостерігати в збереженні формальної 
простоти та в розташуванні контрастних 
кольорів, таких як чорний і білий. 
Розкіш і елегантність прописані в цьому 
просторі, створеному студією Muc & 
Scott Interior.

Tastes od Life – дуб Oak Panna Cotta 
Piccolo

Дизайнерське 
приміщення Варшава18
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Tastes od Life – дуб Oak Panna Cotta Piccolo

Дизайнерське 
приміщення Варшава

18
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Сонячне світло, яке проходить крізь 
листи скла, надає інтер’єру красу й 
просторість. А розташування поруч із 
природою є додатковим елементом, 
який робить ці апартаменти, що 
належать архітектору, винятковими.

Tastes of Life – дуб Oak Cheesecake 
Grande

Приватні апартаменти
Краків19
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Tastes of Life – дуб Oak Cheesecake Grande

Приватні апартаменти
Краків

19
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Вдихаючи новий дух у старі предмети, 
повертаючи їх до життя як щось нове 
й прекрасне – це вінтажний стиль, 
який надає цьому помешканню свого 
власного характеру. Уявна простота 
та необробленість дерев’яних дощок 
в обстановці, наповненій ретельно 
підібраними деталями, робить цей 
будинок унікальним.

Jean Marc Artisan – дуб Oak Sommelier

Сільський будинок
Бельсько-Бяла20
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Jean Marc Artisan – дуб Oak Sommelier

Сільський будинок
Бельсько-Бяла

20
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Це помешкання, розташоване 
в місті Сопот, зачаровує своєю 
просторістю й красою навколишньої 
території. Пастельні кольори, які 
використовуються в його оздобленні, 
створюють дружню атмосферу.

Jean Marc Artisan – дуб Oak Visionnaire

Апартаменти
Сопот

21
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Jean Marc Artisan – дуб Oak Visionnaire

Апартаменти
Сопот

21
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Маленька квартира, яка оздоблена 
в скандинавському стилі, доводить: 
більше не обов'язково означає краще.

Tastes of Life – дуб Oak Cheesecake 
Molti

Маленька квартира
Варшава22
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Tastes of Life – дуб Oak Cheesecake Molti

Маленька квартира
Варшава22
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Простір, який є не тільки 
функціональним, але й красивим – 
все це завдяки простоті та класичній 
естетиці в поєднанні з практичною 
сучасністю. Архітектурна студія Projekt 
Forma

Senses – дуб Oak Gentle

Зона для приготування 
їжі Варшава

23
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Senses – дуб Oak Gentle

Зона для приготування їжі
Варшава23

| 101100 | BARLINEK.COM



Відкритий простір ресторану та гарна 
атмосфера ідеально підходять для 
зустрічей із друзями або родиною. Це 
місце, яке поєднує традиції із сучасністю та 
елегантністю, розташоване просто в центрі 
Варшави. Архітектурна студія Projekt Forma 

Tastes od Life – дуб Oak Cheesecake Grande

Культурний центр
Варшава24
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Tastes od Life – дуб Oak Cheesecake Grande

Культурний центр
Варшава
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Поєднання необробленої цегли з 
теплотою деревини чудово вписується 
в цей інтер’єр у стилі лофт. Slash Project 
– проектна компанія, чиї характер 
і відкритість утілюються в інтер’єрі 
їхнього офісу в районі Повсін, Forma 
project. Архітектурна студія

Tastes od Life – дуб Oak Toffee Grande

Slash Project
Варшава25
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Tastes od Life – дуб Oak Toffee Grande

Slash Project
Варшава

25
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Поєднання краси та високої 
майстерності в стильному, 
постіндустріальному оздобленні. 
Навколишня територія – це спокій 
і гармонія зелених куточків міста в 
безпосередній близькості до міського 
життя. 
DecorRoom project.

Senses – дуб Oak Gentle

Пентхаус 207
Варшава26
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Senses – дуб Oak Gentle

Пентхаус 207
Варшава
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Пристрасть до танцю призвела до створення 
танцювальної студії Egurrola, яка дозволяє 
танцюристам і любителям танців не тільки 
розвивати свої таланти та навички під 
керівництвом професійних інструкторів, але 
також і навчатися, навіть якщо вони ніколи 
раніше не пробували танцювати.

Спортивна підлога з дуба в системі Sport 
Training

Танцювальна студія
Варшава27
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Інтер’єр у спортивних закладах, куди люди 
хочуть повертатися й почувати себе добре, 
також потребує тепла та естетики.

Спортивна підлога з ясена в системі Sport 
Training

Fitness Hotel Marine
Колобжег28

116 | | 117BARLINEK.COM



Розташовані посеред мальовничих 
краєвидів Пшедборського 
ландшафтного парку, будівлі в цьому 
комплексі були спроектовані відповідно 
до канонів японської архітектури. Це 
єдине місце такого роду в Європі, а 
також унікальне у світовому масштабі, 
яке призначено для спеціалізованої 
підготовки в далекосхідних бойових 
мистецтвах.

Дуб Askania Molti Oak

Центр DOJO
Stara Wieś29
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Головний центр спортивної та 
олімпійської підготовки в місті 
Гіжицько безпосередньо примикає до 
берегів озера Кісайн. Зал оснащений 
професійним обладнанням, що надає 
безмежні можливості для організації 
різних видів спортивних і розважальних 
заходів.

Підлога з дуба для занять спортом у 
системі Sport Extreme

COS 
Гіжицько30
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У будь-якому спортивному клубі 
площадка для відпочинку є такою ж 
необхідністю, як і тренувальна. Місце 
для відпочинку та зустрічі з друзями. 
Розташована таким чином, що кожен 
член клубу може вільно й комфортно 
готуватися до тренувань. 

Tastes of Life – дуб Oak Panna Cotta 
Grande

Korona Squash Club
Кельце31

122 | | 123BARLINEK.COM



Tastes of Life – дуб Oak Panna Cotta Grande

Korona Squash Club 
Кельце

31
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Новітня формула Pure для спортивних 
клубів гарантує підготовку на новітньому 
поколінні обладнання по всій Польщі. 
Клуби дотримуються принципу, що 
відпочинок є таким само важливим, як і 
фізична активність.

Підлога з бука для занять спортом у 
системі 
Sport Training

Fitness Pure
Кельце32
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