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БАГАТО

РОКІВ ТОМУ
Історія
Розвиток обробки деревини
почався у м. Барлінек ще
з ХІХ сторіччя. Після ІІ світової
війни в місті працювало
лісопильне виробництво
об’єднане із столярним
і меблевим цехами.
Додатково працювало ще
декілька інших лісопильних
виробництв. Після війни усі
вони були об’єднані в одне
підприємство - Деревообробні
Заводи Державних Лісів у
м. Барлінек. На початковому
етапі виробництва лісопилки
перероблювали
на пиломатеріали
деревину хвойних
і твердолистяних порід.

Марек Костаньчак

R&D Development Section Manager
Творець і винахідник замкових з’єднань для фірми
Barlinek, працює на заводі понад 40 років

BARLINEK.UA

Обсяги переробки деревини
складали близько
100 м3 на день. В той же
час у столярному цеху
виготовлялися меблі
для організацій та шкіл,
протисніжні загорожі і циркулі
для вимірювання земельних
ділянок.
З 1947 року було збільшено
і розширено виробництво
наступного асортименту
продукції: крісла, столярні
вироби, галантерея з деревини.
1 січня 1959 року підприємство
отримало назву Барлінецькі
Заводи Обробки Деревини
в м. Барлінек.

1 червня 1999 р. західнопоморський воєвода
прийняв рішення про пряму
приватизацію державного
Барлінецького Підприємства
Обробки Деревини.
Завдяки значним інвестиціям
та послідовній політиці
розвитку і модернізації фірми
АТ „Барлінек” було досягнуто
значного зростання обсягів
виробництва дерев’яних підлог.
Паркетна Дошка Barlinek стає
у Польші та деяких країнах
світу синонімом багатошарової
паркетної дошки.
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ПОНАД

12 МЛН М2
Група Barinek
Є провідним світовим
виробником багатошарових
дерев’яних підлог із
виробничим потенціалом
понад 12 млн м2 на рік.
Найважливішою продукцією,
яка пропонується, є Паркетна
Дошка Barlinek - багатошарова
підлога із вишуканих сортів
деревини європейських
і екзотичних порід.
Продаж дерев’яних підлог
реалізованo до понад 55 країн
на 5 континентах. Продукція
знайшла своє використання
не тільки в приватних
будинках і квартирах, але
також і на об’єктах комерційної
експлуатації - офісах, готелях,
торговельних центрах
і салонах, кінотеатрах, музеях і т.п.
Портфоліо бренду доповнюють

Кожного року ми
виготовляємо понад
12 млн м2 Паркетної
Дошки Barlinek

BARLINEK.UA

спеціальні підлоги Barkiet
Sport, які використовуються
також в спортивних залах,
фітнес-клубах, танцювальных
залах і майданчиках для гри
в сквош. Торговельна марка
пропонує також повний
асортимент аксесуарів для
монтажу і догляду за підлогами,
а також відомі своєю високою
якістю біопалива із відходів
деревини: деревний
пелет і брикет.
Barlinek приділяє велику
увагу тому, щоб технології,
які використовуються, та
готові вироби підприємств
групи були екологічними і
не впливали”негативно на
навколишнє середовище.
Завдяки постійній реалізації

заходів по модернізації заводу
і інвестиціям у сучасні
технології підприємство
являється одним із найбільш
чистих в галузі у Польщі.
Діяльність фірми Barlinek
демонструє, що охорона
навколишнього середовища
може бути для підприємств
не тільки покладеним на них
законодавчими нормами
окремих держав обов’язком,
а також важливим елементом
довготривалої стратегії
розвитку.
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ПОВНІСТЮ

Із найкращої частини стовбуру
z najszlachetniejszych części
дерева виготовляємо Паркетну Дошку
produkujemy Deskę Barlinecką
Barlinek і плінтуси для підлоги. Решту
oraz listwy resztę
використовуємо для виробництва
wykorzystujemy na PELLET
Пелету і в якості біомаси.
oraz biomasę

BARLINEK.UA

* Детальна інформація щодо монтажу та експлуатацїі Паркетної Дошки Barlinek наведена в
інструкції з монтажу і гарантійній карті.

З ДЕРЕВИНИ
Використовуємо
100 % сировини

Справжня
деревина

Barlinek є єдиним в Європі
заводом весь виробничий
процес якого зосереджено
в одному місці. Це гарантує
повний контроль якості на
кожному етапі переробоки
деревини, а також її економне
використання. Придбавши
таку цінну сировину, якою є
натуральна деревина, Barlinek
прагне використовувати
її на усі 100 %.

Не викликає алергії, міцна
і довговічна, тепла на дотик,
зручна у використаннні,
неповторна, регулює
мікроклімат.

Barlinek Institute of Design - це
платформа співпраці
з дизайнерами, архітекторами
і любителями дизайну. Проекти, які
реалізуються в рамках діяльності
Інституту, направлені на творчий
підхід у використанні деревини.

Паркетна Дошка
Barlinek
Це 100 % деревини, стабільна
конструкція, стійка до змін
температури і вологості,
можливість укладання
на основах з підігрівом,
самостійний і швидкий монтаж,
можливість багаторазового
відновлення лицьового шару,
найкраща якість за добру ціну*.
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ПОНАД

13 МІЛЬЙОНІВ
ДЕРЕВ

Садимо
дерева

Рятуємо
сокола

Дуб «Бартек»
під нашою охороною

За кожну придбану пачку
Паркетної Дошки Barlinek
фінансуємо висадження
1 дерева. Ліс Клієнтів Barlinek,
який росте в Польщі, Росії,
Румунії і в Україні на сьогодні
нараховує вже понад
13 000 000 дерев!

Фінансуємо програму
відновлення популяції соколасапсана. Завдяки реалізованим
за останні декілька років
заходам вдалося повернути до
лісу 55 таких прекрасних птахів.

Поважний дуб «Бартек» - це
найбільш відомий польський
пам’ятник природи, саме тому
ми виділяємо фінансові кошти
для реалізації необхідних
відновлювальних робіт, які
його рятують.

11

BARLINEK.UA

Екополітика фірми

Відповідальність

Турбота про навколишнє
середовище і бережливе
ставлення до екології є одними
із базових цінностей бренду.
Barlinek нерозривно пов’язаний
із навколишнім середовищем.
Саме від природи ми знаходимо
натхнення, від неї отримуємо
сировину для виробництва і саме
з турботою про неї реалізуємо
велику кількість екологічних
проектів.

Ідея екологічності
супроводжує також і нашу
постійну діяльність. Сировину
для виробництва закуповуємо
також на територіях
підпорядкованих принципам
відповідального ведення
лісового господарства, що
підтверджується престижним
сертифікатом організації Forest
Stewardship Council.

За інформацією щодо
сертифікованих виробів
звертайтесь до наших
консультантів

ПЕРЕВАГИ

ДОШКИ

Виключно із
деревини

Тепла на дотик

ГАРАНТІЯ

20
РОКІВ

Паркетна Дошка Barlinek – 20 років гарантії
Як збільшити гарантію для Паркетної Дошки Barlinek ще додатково на 10 років?
Це просто! Достатньо скористатися послугами сертифікованих фірмою Barlinek укладальників.

Міцна

100 %
з деревини
Паркетна дошка виготовлена
із 100 % натуральної деревини
високої якості.
Цінна сировина
використовується на 100 %.
Із деревини виготовляємо
Паркетну Дошку Barlinek,
з тирси, яка утворюється під
час її обробки - Пелет і Брикет.
Кора використовується для
декорування дачних ділянок.
BARLINEK.UA

стабільна
конструкція
Товщина кожного шару
Паркетної Дошки Barlinek
– це не випадкові розміри.
Це результат нашого
багаторічного досвіду і сотень
годин проведених під час
досліджень і тестів природної
роботи деревини.
Наші експертні знання
дозволили розробити
підлогу ідеальної конструкції,
параметри якої нівелюють
природні напруги сировини
із деревини.

на основи
з підігрівом
Не усі дерев’яні підлоги можуть
бути використані на основах з
підігрівом.
Паркетна Дошка Barlinek
завдяки своїй конструкції
ідеально проводить тепло
і може бути з успіхом
використана в якості підлог з
підігрівом - як з електричним,
так і з водяним. Це тільки одна
із переваг Паркетної Дошки
Barlinek над підлогами із масиву
деревини.
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КОНСТРУКЦІЯ

ДОШКИ

Захист Деревини

7 шарів лакової системи
затверділих під променями UV
або система олії
(UV/НАТУРАЛЬНА)

Верхній шар

Середній шар

Нижній шар

Відбірна деревина
європейських або екзотичних
порід захищена лаковою
системою або системою олії.

Деревина хвойних порід укладена
поперек по відношенню до
верхнього і нижнього шарів.
Обмежує природну роботу
деревини, навіть за умови
постійних змін природніх умов.

Деревина хвойних порід укладена
поперек по відношенню до
середнього шару обмежує
роботу деревини.

14
Приборкати
сили природи
Перехресна конструкція
Паркетної Дошки Barlinek є
також стійкою до змін вологості
повітря. Саме тому Ви можете
бути спокійними за свою
підлогу навіть тоді, коли в
дощові дні повітря стає дуже
вологим або зимою повітря
стає більш сухим у зв’язку
із використанням обігріву у
приміщенні.

Фактори зовнішньої
температури і вологості можуть
впливати на вигляд природної
сировини, якою є деревина.
Тому наші підлоги ретельно
захищені, а Паркетна Дошка
Barlinek має перехресну
конструкцію, яка обмежує
скрипіння, розтріскування або
розсихання.
BARLINEK.UA

* Детальна інформація щодо монтажу і експлуатації Паркетної Дошки Barlinek наведена в
інструкції по монтажу і гарантійній карті.

Стійка до значних
коливань вологи

15
НОВИНКА!

Швидкі з’єднання
Швидке з’єднання 5Gc
• Швидкий, простий монтаж,
навіть у важкодоступних місцях.
• Простий монтаж дощок
підрізаних під кутом.
• Немає необхідності
у використанні додаткових
пристосувань для монтажу
і демонтажу.

• Безпосередня готовність
підлоги до експлуатації.
• Можливість укладання на
основах з підігрівом.
• Можливість укладання
плаваючим способом
або на клей.
• Можливість багаторазового
монтажу і демонтажу.

З’єднання Barclick®
• Швидкий, простий монтаж
із використанням
монтажного набору.
• Висока міцність з’єднання.

КЛАСИЧНА

”ЯЛИНКА”

Традиція
в сучасній редакції
Інтер’єри спроектовані
в сучасному стилі в поєднанні
із підлогою із класичної
„ялинки” отримують
неповторний характер
і створюють виняткову
атмосферу.

16
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КОНСТРУКЦІЯ

КЛАСИЧНОЇ „ЯЛИНКИ”
Захист Деревини

7 шарів лакової системи
затверділих під дією UV променів
або система олії
(НАТУРАЛЬНА)

Торцеве з’єднання
CROSSLOCK

Верхній шар

Середній шар

Нижній шар

Відбірна деревина
європейських або екзотичних
порід захищена лаковою
системою або системою олії.

Деревина хвойних порід укладена
поперек по відношенню до
верхнього і нижнього шарів.
Обмежує природну роботу
деревини, навіть за умови
постійних змін природніх умов.

Деревина хвойних порід укладена
поперек по відношенню до
середнього шару обмежує
роботу деревини.

BARLINEK.COM

* Детальна інформація про монтаж і використання класичної „ялинки”
наведена в інструкції з укладання і гарантійному талоні.
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Crosslock - це нове торцеве
з’єднання Barlinek.
Профіль торцевого з’єднання
дозволяє укладати підлогу
V-подібним візерунком без
поділу на „праву” і „ліву” дошки.”

Переваги замкового
з’єднання Crosslock
• швидкий, простий і без
забруднень монтаж
без використання спеціалізованих
інструментів
• система монтажу без поділу на
„праві” і „ліві” дошки
• відсутність ризику пошкодження
замкового з’єднання
під час монтажу

Новинка!

КЛАСИЧНА

ширина 130 мм, довжина 725 мм, мікрофаска, брашування, матовий лак

”ЯЛИНКА”

20

21
Дуб
Brown Sugar
Класична „ялинка”
Piccolo
Дубова підлога теплого
античного коричневого
забарвлення. Покрита матовим
лаком. Структуру деревини
підкреслено за допомогою
брашування, а контур
лицьового шару паркетної
дошки - за допомогою
мікрофаски. Підлога
1-смугової версії.
1WJ000004

Концентрація
властивостей деревини
BARLINEK.COM

КЛАСИЧНА

ширина 130 мм, довжина 725 мм, мікрофаска, брашування, натуральна олія

”ЯЛИНКА”
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23
Дуб
Toffee
Класична „ялинка”
Piccolo
1-смугова дубова підлога, яка має
забарвлення золотого і теплокоричневих тонів. Витонченість
покритих натуральною олією
паркетних дошок була отримана
за допомогою 4-х сторонньої
фаски. Унікальність і високу
концентрацію природних
властивостей деревини
підкреслено за допомогою
брашування.
1WJ000005

Концентрація
властивостей деревини
BARLINEK.COM

КЛАСИЧНА

ширина 130 мм, довжина 725 мм, мікрофаска, брашування, натуральна олія

”ЯЛИНКА”
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25
Дуб
Grand Canyon
Класична „ялинка”
Piccolo
Grand Canyon Piccolo має
рустикальний характер, який
підкреслено за допомогою
використання технології
брашування та обробки фаски
по контуру лицьового шару.
Підлогу покрито
натуральною олією.
1WJ000006

Концентрація
властивостей деревини
BARLINEK.COM

КЛАСИЧНА

ширина 130 мм, довжина 725 мм, мікрофаска, брашування, матовий лак

”ЯЛИНКА”

26

27
Дуб
Caramel
Класична „ялинка”
Piccolo
Caramel Piccolo містить
брашовані паркетні дошки
із чітко підкресленим за
допомогою фаски контуром
лицьового шару, що тільки
підсилює враження шляхетної,
традиційної дубової підлоги. У
якості покриття викристаний
матовий лак.
1WJ000003

Концентрація
властивостей деревини
BARLINEK.COM

КЛАСИЧНА

ширина 130 мм, довжина 725 мм, мікрофаска, брашування, матовий лак

”ЯЛИНКА”

28

29
Дуб
Marzipan Muffin
Класична „ялинка”
Piccolo
1-смугові дошки забарвленні у
відтінок попелу, з підкресленою
за допомогою брашування
натуральною структурою
деревини. Покрито
матовим лаком.
1WJ000001

BARLINEK.COM

Концентрація
властивостей деревини

КЛАСИЧНА

ширина 130 мм, довжина 725 мм, мікрофаска, брашування, матовий лак

”ЯЛИНКА”

30

31
Дуб
Cappuccino
Класична „ялинка”
Piccolo
1-смугова дубова
підлога тонкого білокремового забарвлення.
Дошкам додано щляхетності за
допомогою брашування
і покриття матовим лаком.
1WJ000002

BARLINEK.COM

Концентрація
властивостей деревини

ДОШКИ

ТЕМНИХ
ДЕКОРІВ

Відкрити глибину
Темні підлоги - це ідеальна
точка відліку для створення
контрастів. Добре поєднується
із світлими стінами
і кольоровими доповненнями.

33

ДОШКИ

ТЕМНИХ
ДЕКОРІВ

ширина 180 мм, довжина 2200 мм, брашування, напівматовий лак

34

35
Ясен
Coffee
Grande
Дошка характеризується
яскраво вираженою текстурою
і різноманітністю забарвлення
деревини. Уся підлога темнокоричневого забарвлення
захищена напівматовим лаком.
Структуру деревини
підкреслено брашуванням.
Концентрація
властивостей деревини

1WG000676

BARLINEK.UA

ДОШКИ

ТЕМНИХ
ДЕКОРІВ

37

ширина 207 мм, довжина 2200 мм, брашування, напівматовий лак

36
Ясен
Coffee
Molti
Ясену Coffee Molti надано
характеру завдяки брашуванню.
Деревина ясена, тверда від
природи, додатково захищена
напівматовим лаком.
3WG000653

BARLINEK.UA

Концентрація
властивостей деревини

ДОШКИ

ширина 180 мм, довжина 2200 мм, фаска, брашування, натуральна олія

ТЕМНИХ
ДЕКОРІВ

38

39
Дуб
Porto
Grande
Еффект зістарювання досягнуто
за рахунок природного
розтріскування, брашування
дошки і обробки фаски
з чотирьох сторін. Деревина
фарбована у темне
забарвлення і захищена
натуральною олією.
1WG000624

Концентрація
властивостей деревини
BARLINEK.UA

ДОШКИ

ТЕМНИХ
ДЕКОРІВ
Дуб
Nugat
Piccolo
Завдячуючи темнокоричневому забарвленню
і наявності фаски з чотирьох
сторін, Дуб Nugat Piccolo
нагадує традиційні підлоги.
Додатково деревину було
забезпечено матовим лаком.
1WG000729

41

ширина 130 мм, довжина 2200 мм, мікрофаска, матовий лак

40

Концентрація
властивостей деревини
BARLINEK.UA

ДОШКИ

ТЕМНИХ
ДЕКОРІВ

ширина 155 мм, довжина 2200 мм, матовий лак

42

43
Дуб
Olive Crostini
Medio
Підлога цікавого, оливковосірого забарвлення, нанесеного
на тепло-коричневий тон
дубової деревини.
Рустикального характеру
для неї надають природна
неоднорідність забарвлення і
сучки підкреслені за допомогою
структурного матового лаку.
1WG000790

Концентрація
властивостей деревини
BARLINEK.UA

ДОШКИ

ТЕМНИХ
ДЕКОРІВ
Дуб
Honey
Molti
Тонована дошка Honey Molti
складається із трисмугових
елементів, завдяки чому
утворює однорідну поверхню.
Натуральну структуру
деревини підкреслено
за допомогою брашування
і покриття матовим
лаком.
3WG000647

45

ширина 207 мм, довжина 2200 мм, брашування, матовий лак

44

Концентрація
властивостей деревини
BARLINEK.UA

ДОШКИ

ширина 155 мм, довжина 2200 мм, мікрофаска, брашування, матовий лак

ТЕМНИХ
ДЕКОРІВ

46

47
Дуб
Bonet
Medio
Незвичайна підлога темнокоричневого забарвлення.
Вишуканої форми вдалося
досягти завдяки сучасній
4-сторонній мікрофасці, яка
гармонійно поєднується
із широким діапазоном
природних властивостей
деревини. Додатково деревину
було захищено матовим лаком.
Концентрація
властивостей деревини

1WG000792

BARLINEK.COM

ДОШКИ

ширина 155 мм, довжина 2200 мм, мікрофаска, брашування, матовий лак

ТЕМНИХ
ДЕКОРІВ

48

49
Дуб
Garda
Medio
1-ламельна підлога темнокоричневого забарвлення,
характер якої підкреслено
за допомогою брашування
лицьового шару її поверхні.
Контур паркетних дощок
підкреслено мікрофаскою, а
увесь лицьовий шар повністю
покрито матовим лаком.
Концентрація
властивостей деревини

1WG000793

BARLINEK.COM

ДОШКИ

ТЕМНИХ
ДЕКОРІВ

ширина 207 мм, довжина 2200 мм, брашування, натуральна олія

50

51
Ясен
Windermere
Molti
Дошка Windermere Molti - це
трьохламельна продукція
теплого коричневого
забарвлення. Підлога додатково
оброблена за допомогою
брашування і захищена
натуральною олією.

Концентрація
властивостей деревини

3WG000702

BARLINEK.COM

ДОШКИ

ширина 155 мм, довжина 2200 мм, мікрофаска, брашування, натуральна олія

ТЕМНИХ
ДЕКОРІВ

52

53
Дуб
Azores
Medio
Продукція з високою концентрацією
природних властивостей деревини.
Односмугова поверхня підлоги
підкреслена за допомогою обробки
фаски по контуру лицьового шару.
Малюнок шарів і глибина забарвлення
деревини підкреслено за допомогою
брашування і покриття натуральною
олією теплого коричневого
забарвлення.
Концентрація
властивостей деревини

1WG000791

BARLINEK.COM

ДОШКИ

7 000 обертів*

найбільш стійкий
лак на ринку

ТЕМНИХ
ДЕКОРІВ
Сапелла
Uluru
Molti

ширина 207 мм, довжина 2200 мм, напівматовий лак підвищеної стійкості до стирання

В зв’язку з високою міцністю
підлогу Сапелла Uluru Molti
рекомендовано для створення
інтер’єрів у приміщеннях
з інтенсивними умовами
експлуатації. Підлога
складається із трисмугових
дощок, завдяки чому вона
нагадує зовнішнім виглядом
традиційний паркет.
Використання напівматового
лаку підвищеної стійкості до
стирання робить забарвлення
деревини більш насиченим.
3WG000673

54

55
7 000 obrotów*

najodporniejszy lakier
na rynku

* детальна інформація на стор 133

BARLINEK.UA

Концентрація
властивостей деревини

ДОШКИ

ширина 180 мм, довжина 2200 мм, фаска, брашування, натуральна олія

ТЕМНИХ
ДЕКОРІВ

56

57
Ясен
Hazelnut
Grande
Оригінальна ясенева підлога
красивого, тепло-коричневого
забарвлення, з чітким, декоративним
малюнком деревини. Природну красу
дерева підкреслюють брашування
і покриття натуральною олією.
Крім того, контур лицьового шару
виокремлено за допомогою обробки
фаски з чотирьох сторін.
BARLINEK.UA

1WG000632

Концентрація
властивостей деревини

ДОШКИ

ТЕМНИХ
ДЕКОРІВ
Дуб
Tiramisu
Molti
Підлога прекрасно виглядає
в інтер’єрах, наближених до природи,
в тому числі скандинавських
і рустикальних, а також у
приміщеннях, оформлених
у класичному стилі. Натуральне
забарвлення підлоги чудово
поєднується зі стильними меблями
різноманітних відтінків коричневого.
3WG000685

59

ширина 207 мм, довжина 2200 мм, брашування, напівматовий лак

58

Концентрація
властивостей деревини
BARLINEK.UA

ДОШКИ

НАТУРАЛЬНИХ
ДЕКОРІВ

Контакт із природою
Забарвлення теплих тонів, яким
є коричневий колір, створюють
природні кольори, пов’язані
з природою. Коричневий
являється кольором дарів
природи: землі, дерев
і деревини. Дарує відчуття
спокою, гармонії і рівноваги.

61

ДОШКИ

НАТУРАЛЬНИХ
ДЕКОРІВ

ширина 207 мм, довжина 2200 мм, брашування, матовий лак

62

63
Ясен
Highlands
Molti
Різноманітність ясеневої
деревини було пом’якшено
завдяки забарвленню в
античний бронзовий колір.
Структура підлоги підкреслює
її натуральність. Повністю
покрита матовим лаком.

Концентрація
властивостей деревини

3WG000701

BARLINEK.UA

ДОШКИ

НАТУРАЛЬНИХ
ДЕКОРІВ
Дуб
Lager
Piccolo
Дуб із перевагами
деревини стилю Vintage.
Односмугова поверхня
підлоги підкреслена
фаскою по контуру
лицьового шару. Малюнок
підлоги і глибина
тонування деревини
виділені брашуванням.
Лицьовий шар паркетної
дошки покрито олією UV.
1WG000611

65

ширина 130 мм, довжина 2200 мм, брашування, фаска, олія UV

64

Концентрація
властивостей деревини
BARLINEK.UA

ДОШКИ

НАТУРАЛЬНИХ
ДЕКОРІВ
Дуб
Delicious
Grande
Односмугова дубова підлога
Delicious Grande оброблена
декількома шарами олії,
які затверділи під дією UVпроменів. Дошка приємна
і тепла на дотик.
1WG000282

67

ширина 180 мм, довжина 2200 мм, фаска, олія UV

66

Концентрація
властивостей деревини
BARLINEK.UA

ДОШКИ

НАТУРАЛЬНИХ
ДЕКОРІВ
Дуб
Amazon
Molti
Дуб Amazon Molti створено
шляхом селекції сировини.
Він відрізняється чудовими
експлуатаційними
властивостями, завдяки
використанню напівматового
лаку підвищеної стійкості до
стирання. Представлена
продукція є трисмуговою.

ширина 207 мм, довжина 2200 мм, напівматовий лак підвищеної стійкості до стирання

3WG000638

7 000 обертів*

найбільш стійкий
лак на ринку

* детальна інформація на стор 133

BARLINEK.UA

69

Концентрація
властивостей деревини

ДОШКИ

ширина 180 мм, довжина 2200 мм, напівматовий лак підвищеної стійкості до стирання

НАТУРАЛЬНИХ
ДЕКОРІВ

70

71

7 000 obrotów*

najodporniejszy lakier
na rynku
Дуб
Askania
Grande

7 000 обертів*

найбільш стійкий
лак на ринку

Продукцію отримано шляхом
селективного відбору
сировини. Askania Grande —
це підлога найвищої якості
і стійкості, в тому числі,
за рахунок використання
лаку підвищеної стійкості до
стирання.
1WG000675

* детальна інформація на стор 133

BARLINEK.UA

Концентрація
властивостей деревини

ДОШКИ

НАТУРАЛЬНИХ
ДЕКОРІВ
Дуб
Askania
Piccolo
Підлога Askania Piccolo
доступна із обробленою
фаскою, що забезпечує такий
вигляд підлоги ніби вона
вистелена із традиційних
дощок. Підлога покрита
напівматовим лаком.
1WG000608

73

ширина 130 мм, довжина 2200 мм, фаска, напівматовий лак

72

Концентрація
властивостей деревини
BARLINEK.UA

ДОШКИ

НАТУРАЛЬНИХ
ДЕКОРІВ

7 000 обертів*

ширина 207 мм, довжина 2200 мм, напівматовий лак підвищеної стійкості до стирання

найбільш стійкий
лак на ринку

74

75
Дуб
Askania
Molti
Міцність підлоги Дуб Askania Molti
підвищено за рахунок використання
професійного напівматового
лаку підвищеної стійкості до
стирання. Представлена продукція
є трисмуговою, що прекрасно
демонструє природне багатство
відтінків дубової деревини.
3WG000311

* детальна інформація на стор 133

BARLINEK.UA

Концентрація
властивостей деревини

ДОШКИ

НАТУРАЛЬНИХ
ДЕКОРІВ
Дуб
Sunny
Molti
Дошка покрита натульною
олією, що робить підлогу ще
більш приємною та теплою на
дотик, підлога «дихає»,
тим самим регулює мікроклімат
в приміщені.
3WG000640

77

ширина 207 мм, довжина 2200 мм, натуральна олія

76

Концентрація
властивостей деревини
BARLINEK.UA

ДОШКИ

НАТУРАЛЬНИХ
ДЕКОРІВ
Дуб
Conchi
Piccolo
Завдяки обробленому контуру
лицьового шару, односмугові
дошки Conchi Piccolo виглядають
витончено і легко. Підлогу покрито
напівматовим лаком.
1WG000609

79

ширина 130 мм, довжина 2200 мм, фаска, напівматовий лак

78

Концентрація
властивостей деревини
BARLINEK.UA

ДОШКИ

НАТУРАЛЬНИХ
ДЕКОРІВ

81

ширина 130 мм, довжина 2200 мм, фаска, брашування, олія UV

80
Дуб
Coriander
Piccolo
Продукція складається з
односмугових дошок,
візуально подовжених шляхом
обробки фаски з чотирьох сторін по
контуру лицьового шару.
Coriander Piccolo додатково
було оброблено за допомогою
брашування і забезпечено
прозорою олією UV.
BARLINEK.UA

1WG000610

Концентрація
властивостей деревини

ДОШКИ

НАТУРАЛЬНИХ
ДЕКОРІВ

83

ширина 180 мм, довжина 1800 мм, напівматовий лак

82
Ясен
Saimaa
Grande
це композиція односмугових дощок,
формy яких було тонко підкреслено
чотиристоронньою фаскою. Підлогам
властива висока твердість. Покритo
напівматовим лаком.
1WG000696

BARLINEK.UA

Концентрація
властивостей деревини

ДОШКИ

НАТУРАЛЬНИХ
ДЕКОРІВ
7 000 обертів*

ширина 207 мм, довжина 2200 мм, напівматовий лак підвищеної стійкості до стирання

найбільш стійкий
лак на ринку

84

85
Ясен
Saimaa
Molti
Завдяки покриттю напівматовим
лаком із підвищеною стійкістю до
стирання, Ясен Saimaa Molti має
не тільки високі естетичні якості,
але також і високу міцність,
що гарантує тривалу
експлуатацію.
3WG000650

* детальна інформація на стор 133

BARLINEK.UA

Концентрація
властивостей деревини

ДОШКИ

ширина 155 мм, довжина 2200 мм, мікрофаска, брашування, натуральна олія

НАТУРАЛЬНИХ
ДЕКОРІВ

86

87
Дуб
Mersey
Medio
Це 1-смугова дошка забарвлення якої
нагадує колір натуральної деревини.
Такий колір було отримано завдяки
застосуванню унікальної технології
фарбування. Витонченості підлозі
додала чотиристороння мікрофаска,
а малюнок шарів деревини
було підкреслено за допомогою
брашування. Покрита
натуральною олією.
Концентрація
властивостей деревини

1WG000772

BARLINEK.COM

ДОШКИ

СВІТЛИХ
ДЕКОРІВ
Ефект
великого
простору
Світла підлога додає більше простору
і візуально збільшує приміщення,
надаючи йому прозорого, понадчасового
виду. Світлі дерев’яні підлоги прекрасно
підходять до більш темних меблів
і створюють з ними дивовижні поєднання.
Якщо ми прагнемо отримати ефект
легкості і простору – без зайвих роздумів
ми повинні вибрати світлу підлогу.

89

ДОШКИ

СВІТЛИХ
ДЕКОРІВ

ширина 180 мм, довжина 2200 мм, мікрофаска, брашування, матовий лак

91
Ясен
Lemon Sorbet
Grande
Деревина ясена в морозній
тіні лимонного щербету.
Односмугова дошка покрита
білим матовим лаком. Добре
видимі основні характеристики
натуральної деревини —
структура підкреслена
брашуванням, а контур
лицьового шару підкреслено за
допомогою обробки фаски.
BARLINEK.UA

1W1000489

фаска

Концентрація
властивостей деревини

ДОШКИ

СВІТЛИХ
ДЕКОРІВ

ширина 180 мм, довжина 2200 мм, матовий лак

93
Дуб
White Truffle
Grande
White Truffle Grande
– це вибілена дубова дошка.
Продукції додано шляхетності
завдяки використанню
матового лаку, що надає
дошці сучасного характеру.
1WG000286

BARLINEK.UA

Концентрація
властивостей деревини

Ясен
Milkshake
Molti
Деревина ясена завдяки своїй
природній міцності та стійкості
гарантує найвищу якість
підлоги. Ясен Milkshake Molti
— це трисмугова продукція
унікального молочного
забарвлення. Підлогу покрито
матовим лаком.

ДОШКИ

СВІТЛИХ
ДЕКОРІВ

ширина 207 мм, довжина 2200 мм, матовий лак

3WG000651

95

Концентрація
властивостей деревини
BARLINEK.UA

ДОШКИ

СВІТЛИХ
ДЕКОРІВ

ширина 155 мм, довжина 2200 мм, мікрофаска, lматовий лак

97
Дуб
Mont Blanc
Medio
1-смугова дошка шириною
155 мм світло-кремового
забарвлення. Завдяки
чотиристоронній мікрофасці
створює враження
витонченої підлоги. Покрита
матовим лаком.
1WG000783

BARLINEK.COM

Концентрація
властивостей деревини

ДОШКИ

СВІТЛИХ
ДЕКОРІВ

ширина 207 мм, довжина 2200 мм, матовий лак

99
Дуб
Bianco
Molti
Характерне яскраве
забарвлення деревини
отримано за допомогою
відбілювання. Дубову підлогу
Дуб Bianco Molti створено з
трисмугових дошок, покрито
матовим лаком.
3WG000645

BARLINEK.UA

Концентрація
властивостей деревини

ДОШКИ

СВІТЛИХ
ДЕКОРІВ

ширина 207 мм, довжина 2200 мм, брашування, матовий лак

101
Дуб
Cappuccino
Molti
Трисмугова дубова
підлога ніжного
біло-вершкового забарвлення.
Дошкам додано шляхетності за
допомогою брашування,
їх захищено матовим лаком.
3WG000642

BARLINEK.UA

Концентрація
властивостей деревини

ДОШКИ

СВІТЛИХ
ДЕКОРІВ
Дуб
Ivory
Grande
Дуб Ivory Grande отримав
глибоке брашування
і підкреслену фаску. Підлогу
тоновано у ніжні забарвлення
та додано шляхетності за
рахунок використання
натуральної олії.
1WG000626

ширина 180 мм, довжина 2200 мм, фаска, брашування, натуральна олія

103

Концентрація
властивостей деревини
BARLINEK.UA

ДОШКИ

СВІТЛИХ
ДЕКОРІВ
Дуб
Pudding
Molti
Підлога подвійного
тонування з кремовим
забарвленням. Структуру
деревини підкреслено
білим брашуванням. Все
доповнює матовий лак.

ширина 207 мм, довжина 2200 мм, подвійне тонування, брашування, матовий лак

3WG000680

104

105

Концентрація
властивостей деревини
BARLINEK.UA

ДОШКИ

СВІТЛИХ
ДЕКОРІВ
Дуб
Grissini
Molti
Дошки подвійного
тонування. Відтінки
бежевого було переламано
білим брашуванням
і зафіксовано білим,
матовим лаком.

ширина 207 мм, довжина 2200 мм, подвійне тонування, брашування, матовий лак

3WG000681

106

107

Концентрація
властивостей деревини
BARLINEK.UA

ДОШКИ

СВІТЛИХ
ДЕКОРІВ
Дуб
Biscuits
Grande
Односмугова підлога з сильним
характером дубової деревини, тонко
пом’якшена білим забарвленням.
З легким природним доповненням
властивостей деревини, які
підкреслено за допомогою
брашування. Дошка покрита
натуральною олією, з підкресленим
за допомогою чотирьохсторонньої
фаски контуром лицьового шару.
1WG000630

ширина 180 мм, довжина 2200 мм, фаска, брашування, натуральна олія

109

Концентрація
властивостей деревини
BARLINEK.UA

ДОШКИ

ширина 207 мм, довжина 2200 мм, подвійне тонування, брашування,матовий лак

СВІТЛИХ
ДЕКОРІВ

110

111
Дуб
Cardamomo
Molti
Дубова підлога подвійного
тонування, покрита
матовим лаком. Важкість
сірого переламано білим
брашуванням.
3WG000682

BARLINEK.UA

фаска

Концентрація
властивостей деревини

ДОШКИ

СВІТЛИХ
ДЕКОРІВ
Дуб
Banana Song
Molti
Трьохсмугова дошка з дубу в
кремовому тонуванні.
Малюнок текстури дерева
підкреслений брашуванням.
Підлога покрита матовим
лаком.
3WG000643

113

ширина 207 мм, довжина 2200 мм, брашування, матовий лак

112

Концентрація
властивостей деревини
BARLINEK.UA

ДОШКИ

СВІТЛИХ
ДЕКОРІВ
Дуб
White Pepper
Molti
Підлога трьохсмугова
скомпонована з дубових
дошок. Дерево фарбовано
в світлий колір і захищено
натуральною олією.
3WG000641

115

ширина 207 мм, довжина 2200 мм, натуральна олія

114

Концентрація
властивостей деревини
BARLINEK.UA

ДОШКИ

СВІТЛИХ
ДЕКОРІВ
Дуб
Nude
Grande
Дошка односмугова фарбована
в кремовий відтінок, покрита
матовим лаком, брашуванням
підкреслена натуральна
структура деревини.
1WG000672

117

ширина 180 мм, довжина 2200 мм, фаска, брашування, матовий лак

116

x2
Концентрація
властивостей деревини
BARLINEK.COM

ДОШКИ

СВІТЛИХ
ДЕКОРІВ
Ясен
Platinium
Molti
Трисмугова ясенева
підлога сірих відтінків
із підкресленою структурою
деревини. Дошки додатково
забезпечено матовим лаком.
3WG000654

119

ширина 207 мм, довжина 2200 мм, брашування, матовий лак

118

Концентрація
властивостей деревини
BARLINEK.UA

Дуб
Marzipan Muffin
Molti
Дошки пофарбовано у відтінок
попелу і покрито матовим
лаком із підкресленою за
допомогою брашування
натуральною структурою
деревини.

ДОШКИ

СВІТЛИХ
ДЕКОРІВ

ширина 207 мм, довжина 2200 мм, брашування, матовий лак

3WG000644

121

Концентрація
властивостей деревини
BARLINEK.UA

ДОШКИ

СВІТЛИХ
ДЕКОРІВ

ширина 155 мм, довжина 2200 мм, мікрофаска, брашування, натуральна олія

122

123
Дуб
Amaretti
Medio
Благородна і зі смаком
дубова підлога теплого сірого
забарвлення. Її унікальний
характер розкриває
різноманітний рисунок деревини.
Використання 4-сторонньої
мікрофаски додає їй сучасного
вигляду, покриття натуральною
олією підкреслює її натуральність.
1WG000789

Концентрація
властивостей деревини
BARLINEK.COM

ДОШКИ

СВІТЛИХ
ДЕКОРІВ

125

ширина 155 мм, довжина 2200 мм, мікрофаска, брашування, матовий лак

124
Дуб
Bowfell
Medio
Дуб Bowfell – це 1-смугова дошка
шириною 155 мм із забарвленням
кольору світлого попелу,
з видимою концентрацією
природних властивостей деревини.
Чотиристороння мікрофаска додає
підлозі витонченості. Брашована,
покрита матовим лаком.
1WG000788

BARLINEK.COM

Концентрація
властивостей деревини

ПАРКЕТНА ДОШКА
BARLINEK

НА СТІНІ

Зараз Паркетну Дошку
Barlinek можливо
укладати також на стіні!

На усю стіну…

Підлога
на стіні
• Ідеальний ефект
– у відповідності до трендів
світового дизайну.
• Довільні інтер’єрні рішення
- на усю стіну або на вибраному
фрагменті.

126

127
Навіть під кутом...
Простий
монтаж

Кліпси для монтажу
дощок на стіні

Металеві монтажні кліпси
Для монтажу дерев’яних
забезпечують швидкий,
багатошарових дощок Barlinek
безпечний і простий монтаж
рекомендуються дошки
кожної багатошарової
з торцевим замковим з’єднанням
Паркетної Дошки Barlinek
5Gc. Дане замкове з’єднання
товщиною 14 або 15 мм на стіні.
не вимагає добивання по
короткому краю дошки, завдяки
KLI002002
чому монтаж паркетних дощок
може бути реалізовано набагато
простіше.
BARLINEK.UA

Пам’ятайте
про кліпси!

РОЗМІРИ

СЕРІЯ PURE

ДОЩОК

Деревина найчистішого виду.
Односмугові дошки найвищої
якості - це ексклюзивна і найбільш
ефектна форма експозиції
природної краси деревини.

НОВИНКА!
НОВИНКА!

725

- це серія для любителів
вікової краси.
Дерев’яні підлоги
стиль яких пов’язаний
із найкращими
традиціями минулих
епох. Створено для
інтер’єрів із характером.

1800

- це серія для
поціновувачів
традицій, а разом
з тим, любителів
сучасного дизайну.
Підлога, монтаж
якої виконано
класичною
„ялинкою”.

НОВИНКА!

155

СЕРІЯ DECOR
Найновіші тренди забарвлень.
Decor - це серія створена для
тих, хто цінує сучасний дизайн і
оригінальні забарвлення. Фарбовані
дошки наймодніших відтінків ідеальне варіант для тих, хто шукає
авангардних рішень.

СЕРІЯ LIFE
Самий стійкий лак на ринку. Life
- це серія для інтер’єрів, в яких багато
що відбувається. Дошки виняткової
міцності, який забезпечено надстійким
лаком - дворазовим переможцем
міжнародного тесту стійкості до
стирання і утворення плям.

129
GRANDE 180

MEDIO 155

PICCOLO 130

MOLTI 207

Односмугові дошки
шириною 180 мм
і довжиною 2200
i 1800 мм. Дошки
таких розмірів
знаходяться в серії
PURE.

Односмугові дошки
шириною 155 мм;
довжиною 2200 мм.
Дошки таких розмірів
знаходяться в серії
PURE..

Односмугові дошки
шириною 130 мм і двух
видів довжини: 2200 мм
i 725 мм. Дошки таких
розмірів знаходяться
в серії PURE.”

Трисмугові дошки шириною
207 мм і довжиною 2200
мм. Дошки таких розмірів
знаходяться у серіях DECOR
и LIFE

КЛАСИФІКАЦІЯ

ДОЩОК

Різноманітне забарвлення,
здорові сучки малого і
середнього розміру, малі,
середні і з тріщинами
зашпакльовані сучки, заболонь
пои краю, блиск

Однорідне забарвлення, можлива
присутність природних сучків
невеликого розміру, блиск

Довільне забарвлення, здорові
сучки малого, середнього
і великого розмірів,
сучки малого, середнього
і великого розмірів,
зашпакльовані тріщини,
заболонь по краю, блиск

Довільне забарвлення, здорові
сучки малого, середнього і
великого розмірів,
сучки малого, середнього
і великого розмірів,
зашпакльовані тріщини,
заболонь по, блиск, виразний
малюнок ядра

Градація інтенсивності
властивостей деревини
Дуже велика кількість
Велика кількість
Середня кількість
Мала кількість
Однорідне забарвлення, можлива
присутність природних сучків
невеликого розміру, блиск

Довільне забарвлення,
малі, середні і великі
здорові зашпакльовані
сучки і тріщини, великі
зашпакльовані сучки і
тріщини, заболонь, блиск

Різноманітне забарвлення,
здорові сучки малого і
середнього розмірів,
зашпакльовані сучки малого
розміру, заболонь по краю,
блиск

BARLINEK.UA

Невелика кількість

Довільне забарвлення, здорові
сучки малого, середнього
і великого розмірів,
сучки малого, середнього і
великого розмірів, зашпакльовані
тріщини, заболонь по краю, блиск
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ПОКРИТТЯ

ДОШКИ
Натуральна олія

Олія UV

Лаки UV

Проникає в пори деревини,
просочуючи її і оберігаючи від
вологи, а також підкреслює
природні властивості деревини.

Створює захисний шар на поверхні
деревини, збільшує стійкість
підлоги до забруднень.

Багатошарове покриття лаковою
системою, затверділе под дією
променів UV, захищає підлогу,
створюючи захисний шар.

7 000 обертів*

найбільш стійкий лак
на ринку

Матовий лак
Підкреслює природний характер
дерев’яної підлоги і глибину її
дизайну.

Структура натуральної олії

Структура олії UV

Напівматовий лак UV

Процес просочування олією
структури. Олія твердне під час
реакції з киснем.

Твердне під дією променів UV.

Поглиблює враження
затишку і тепла.
·

The Best
in Test!

Суперстійкий Лак
Professional

Паркетна Дошка Barlinek
перемогла в незалежному
тесті якості дерев’яних підлог,
який проводився Шведським
Промисловим Інститутом.
Наша підлога виявилась
найбільш стійкою до стирання
і утворення плям у порівнянні
з підлогами провідних
європейських виробників!

Ідеально підходить навіть для
приміщень з інтенсивними
умовами експлуатації.
Переможець шведського
тесту стійкості до стирання.
Результати тесту також
підтвердили факт найвищої
стійкості лака до утворення
плям від побутових рідин, в том
числі кави, червоного вина.

Наведене значення представляє собою стійкість до стирання лакового покриття. Дослідження у відповідності із стандартом EN 13696:2009
„Методи досліджень визначення еластичності і стійкості, а також ударостійкості.” Метод дослідження - падаючий пісок Табера 12/16.

Глянцевий лак
Ідеальне рішення для елегантних
і презентабельных інтер’єрів.

BARLINEK.UA

Обробка фаски

Брашування

Тонування

полягає в обробці невеликої
похилої ділянки по краях
паркетної дошки, таким чином
підкреслюється контур лицьового
шару дошки, за рахунок чого
візуально збільшуються розміри
приміщення.

це сучасний метод підкреслювання
природної краси шарів деревини
і покращення її структури.
Текстура брашованої підлоги
відчувається на дотик.

тоновані дошки отримують
в результаті покриття поверхні
лицьового шару дошок кольоровими
лаками або олією, а також
покращеним і захищеним лаком
бейцем.

133

Укладання
підлоги

Монтаж за допомогою
плаваючої системи

Монтаж за допомогою
клейової системи

MОНТАЖ

ПІДЛОГИ
Монтажний набір
Стандарт
Монтажний набір - це необхідні
інструменти для укладання
дерев’яної багатошарової
підлоги.
До складу набору входять:
металева лапа,
дерев’яний добійник.

Коркова підкладка
матеріал екологічний,
низький опір теплопередачі –
рекомендуємо на підлоги з обігрівом,
міцний та гнучкий,
легкий та швидкий монтаж.
Упакування: 10 m2 — POD002001

ZEM001001

Клей Barlinek 1K STP
Професійний однокомпонентний
поліуретаново-сілановий клей.
Призначений для приклеювання
різноманітних типів дерев’яних
підлог (в тому числі і покритих
в заводських умовах). Має високі
показники еластичності. Може
використовуватися на основах з
підігрівом. Не містить розчинників.
Упаковка: 16 кг - KLJ001001

Переваги плаваючої
системи
Можливість самостійного
монтажу або просте, дешеве
і швидке укладанння.
Можливість укладання на старій
дерев’яній підлозі і невідновлених
основах.
Підлога готова до експлуатації
безпосередньо після укладання.
Можливість простої заміни
пошкоджених дошок.
Можливість укладання на основах
з підігрівом.

Плита для підкладки
під підлогу EKO
Професійний профільований
добійник
Використовується для
монтажу дерев’яної
багатошарової дошки з будьякими видами торцевого
і поздовжнього замкових
з’єднань:
виготовлений із
синтетичного матеріала
високої міцності,
добре амортизує удари
молотка

матеріал екологічний,
висока термо- та звукоізоляція,
можливість нівелювання нерівностей
підлоги та різниць розмірів( товщин)
підлог.
Упакування: 6,99 m2:
Плита EKO 3,0 мм: POD001006,
Плита EKO 4,0 мм: POD001003,
Плита EKO 5,5 мм: POD001001,
Плита EKO 7,0 мм: POD001002

Однокомпонентна поліуретанова
грунтовка призначена для зміцнення
основ: цементних, ангідридних
і бетонних. Застосовується перед
приклеюванням Паркетної Дошки
Barlinek із використанням клею Barlinek
1K STP. Не містить розчинників.
Упаковка: 6,0 кг - KLJ001003

ZEM003002

Переваги клеєвої
системи
Дуже добра акустична ізоляція,
відсутність звуків стукання або
скрипіння.
Можливість укладання
в приміщеннях великої
площі без необхідності
використання дилатаційного
(компенсаторного) зазору.

Плита для підкладки
під підлогу XPS
1,6 мм:
висока звукоізоляція
низький опір теплопередачі –
рекомендуємо на підлоги з обігрівом
легкий та швидкий монтаж.
Маленька товщина, тільки 1,6мм

Систему монтажу
рекомендовано для підлог
з підігрівом.

3 мм:
висока термо- та звукоізоляція,
можливість нівелювання нерівностей
підлоги
легкий та швидкий монтаж.
Підклад XPS 1,6 мм: POD006001
16,5 m2 ролик (1,1 x 15 m)
Підклад XPS 3 мм: POD006002
10 m2 гармошка (1 x 10 m)

Зроби
це самостійно

Грунтовка Barlinek 1K STP

BARLINEK.UA
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ПЛІНТУСИ ДЕРЕВ’ЯНІ

БІЛІ ELITE

Можливість
фарбування

TЦе престижна колекція
натуральних, дерев’яних
плінтусів для підлоги з білим
забарвленням. Дані плінтуси
чудово поєднуються з кожним
видом підлоги. Білі плінтуси
рекомендовано для кожного
виду підлоги.

90

elite

Серія Elite

16

58

Плінтус для підлоги
Білий фарбований
PW90 – P9027362A

18

Плінтус для підлоги
Білий фарбований
PW70 – P7027362A

Плінтус для підлоги
Біла плівка
P50 – P5018101A

Плінтус для підлоги
Білий фарбований
PW58 – P5827362A

46

Його можна
фарбувати

95

NEW

16

Плінтус для підлоги
Біла плівка
P20 – P2018101A

19

Плінтус для підлоги
Білий фарбований
PW46 – P4627362A

Плінтус для підлоги
Білий фарбований
PW92 – P9227362A

70

95

r1

16
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Плінтус для підлоги
Білий фарбований
PW9H – P9H27362A

Плінтус для підлоги
Білий фарбований
PW95 – P9527362A

16

Плінтус для підлоги
Білий фарбований
PW7C – P7C27362A
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ДЕРЕВ’ЯНІ ПЛІНТУСИ

Необхідне завершення
• Виготовлено із 100 % деревини,
зверху проклеєно шпоном.
• Доступно багато профілів
і рішень із різноманітним
забарвленням.

Кліпси для монтажу
плінтусів.

• Відмінна стабільність розмірів.
• Міцність, що досягається за
рахунок використання деревии
високоякісних сортів.

Природне
поєднання

• Міцне з’єднання шпону з
дерев’яною основою профілю
плінтуса.
• Покриття нанесено
в заводських умовах.

elite

Дуб Gentle
P30: P3001312A, P50: P5001312A
P61: P6101312A

Ясен біла олія
P20: P2002041A

Ясен білий лак
P20: P2002031A, P30: P5002031A
P61: P6102031A

Дуб Sense
P30: P3001332A, P50: P5001332A
P61: P6101332A

ПОВНИЙ
АСОРТИМЕНТ
Пам’ятай про кліпси!

Кліпси монтажні металеві
дозволяють реалізувати
швидкий, безпечний та легкий
монтаж будь-якого плінтусу
виробництва Barlinek.
Кліпси монтажні 15 штук: KLI001001
Кліпси монтажні 50 штук: KLI001002

Дуб Tender
P50: P5001352A, P61: P6101352A

Дуб Harmony
P30: P3001342A, P61: P6101342A

Дуб біла олія
P10: P10001041A, P20: P2001041A,
P50: P5001041A,

Дуб білий матовий лак
P10: P1001031A, P20: P2001031A,
P30: P3001031A,P50: P5001031A,
P61: P6101031A

Дуб Touch
P20: P2001242A, P50: P5001242A,
P61: P6101242A

Ясен Platinium
P50: P5002322A
P61: P6102322A

Ясен лак
P10: P1002011A, P20: P2002011A,
P30: P3002011A, P50: P5002011A,
P60: P6002011A, P61: P6102011A

Ясен глянцевий лак
P20: P2002081A

Клен лак
P50: P5014011A

Бук лак
P10: P1006011A, P20: P2006011A,
P50: P5006011A

Дуб без покриття
P20: P2001121A, P61: P6101121A

Дуб лак
P10: P1001011A, P20: P2001011A,
P30: P3001011A, 42: P4201011A,
P50: P5001011A, P60: P6001011A,
P61: P6101011A, P70: P7001011A,
P71: P7101011A, P78: P7801011A

Дуб олія
10: P1001091A, 20: P2001091A

Дуб глянцевий лак
P20: P2001081A, P61: P6101081A

Дуб темний
P20: P2001072A

Дуб Excite
P50: P5001302A,
P61: P6101302A

Дуб Honey
P20: P2001222A;
P50: P5001222A

Темний бамбук
P20: P2017011A

Іроко лак
P20: P2012012A

Горіх лак
P20: P2007011A,
P30: P3007011A

Талі лак
P10: P1008012A, P20: P2008012A,
P50: P5008012A

Дуб Olive
P78: P7801252A, P50: P5001252A

Ятобе Walnut
P50:P5002402A

Дуб Terra
P20: P2001212A, P50: P5001212A

Дуб Antic
P10: P1001052A, P20: P2001052A,
P50 P5001051A

Дуб Bonet
P50: P5001432A

Ятобе Hazelnut
P50:P5002382A

Дуб Still
P61:P6101422A

Ятобе Cognac
P50:P5002392A

Дуб Biscotti
P50:P5001412A

Ятобе лак
P20: P2005012A, P30: P3005012A,
P50: P5005012A, P61: P6105012A

Сапелла лак
P10: P1003011A, P20: P2003011A,
P50: P5003011A

Мербау лак
P10: P1004012A, P20: P2004012A,
P30: P3004012A, P50: P5004012A

Дуб Brownie
P50: P5001262A

Дуб Beryl
P20: P2001112A

Дуб Espresso
P20: P2001022A,
P30: P3001022A, P50: P5001022A

Венге лак
P20: P2009012A, P50: P5009012A

Плінтус для підлоги
Дуб лак P61 – P6101011A

Плінтус для підлоги
Дуб лак P60 – P6001011A

Плінтус для підлоги
Дуб лак P78 – P7801011A

Плінтус для підлоги
Дуб лак P30 – P3001011A

Плінтус для підлоги
Дуб лак P50 – P5001011A

Плінтус для підлоги
Дуб лак P20 – P2001011A

Плінтус для підлоги
Дуб лак P10 – P1001011A

Плінтус для підлоги
Дуб лак P70 – P7001011A
Дуб лак P71 – P7101011A

Плінтус для підлоги
Дуб лак P42 – P4201011A

Ясен Gold
P50:P5002372A

Ясен Кава
P20: P2002062A
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СПЕЦІАЛЬНІ

ПЛІНТУСИ
В комерційній пропозиції
фірми Barlinek представлені
спеціальні плінтуси для
маскування дилатаційних
(компенсаторних)
зазорів, плінтуси для
сходинок або порогів.

Спеціальні плінтуси,
із масиву деревини
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Розетки

Фінішний плінтус

Дилатаційний
(компенсаторний) плінтус

Плінтус для порогів

Плінтус для
сходинок низький

Плінтус для
сходинок високий
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Підлоги під
натуральною олією

Підлоги під
олією UV

Підлоги під
лаком UV

ДОГЛЯД

ЗА ПІДЛОГОЮ

Поточний
догляд

МИЛО WASH CARE

МИЛО ДЛЯ ПІДЛОГИ

ПРОТЕКТОР КОНЦЕНТРАТ

Концентрований засіб для
миття дерев’яних підлог із
рослинним милом
і натуральними додатками для
догляду. Ретельно очищує, не
залишає патьоків. Відновлює
і захищає підлогу від забруднень.
Витрати приблизно 1л/500 м2.
PRT004003

Концентрований засіб для
миття підлог із рослинним
милом і натуральними
додатками для догляду.
Ретельно очищує, не залишає
патьоків. Відновлює і захищає
підлогу від забруднень.
Витрати приблизно 1л/150 м2.
PRT003001

Концентрований засіб для
миття підлог із натуральними
додатками для догляду.
Ретельно очищує, не залишає
патьоків. Відновлює і захищає
підлогу від забруднень.
Витрати приблизно 1л/500 м2.
PRT001002

WAX CARE ПЛЮС

ОЛІЯ ДЛЯ ДОГЛЯДУ

ПРОТЕКТОР БЛИСК

Рідкий засіб для захисту
і консервації деревини на
базі натуральної сировини.
Регулярна консервація захищає
поверхню деревини, відновлює її
і консервує.
Витрати приблизно 1л/100...110 м2.
PRT004005

Олія для періодичного догляду
(рекомендовано в якості першого
засобу для використання
безпосередньо після монтажу
підлоги). Консервирує і захищає
поверхню.
Витрати приблизно 1л/135 м2.
PRT003002

Захищає нову підлогу по усій
поверхні і усім з’єднанням
дощок підлоги, захищаючи від
проникнення бруду і пилу.
Витрати приблизно 1л/100 м2.
PRT001001

MAGIC CLEANER

ПРОТЕКТОР КОМПЛЕТ

Засіб для інтенсивного очищення
будь-яких поверхонь: дерев’яних,
пробкових під олією, воском або
лаком.
Витрати приблизно 1л/100 м2.
PRT004004

Рідкий засіб для очищення
будь-яких дерев’яних лакованих
поверхонь.
Витрати приблизно 1л/200 м2.
PRT001003

Періодичний
догляд

Ретельне
очищення

BARLINEK.UA

Підлога на довгі роки!
Найбільшими ворогами
дерев’яних підлог є вода
і пісок. Чистоту потрібно
підтримувати за допомогою
підмітання, видалення пилу
і періодичного протирання
вологою (тільки не мокрою!)
ганчіркою. Рекомендується
використання засобів по
догляду рекомендованих
виробником для різних видів
підлог (під натуральною олією,
олією UV, лаком). Для захисту
від руйнівного впливу піску
і води, а зимою також і солі,
перед входом у приміщення
необхідно постелити захисний
килимок

Уникайте ходіння у взутті на
підборах по дерев’яній підлозі.
Цокольні ділянки
і ніжки меблів, а також інші
місця контакту меблів
з підлогою необхідно підклеїти
повстяними прокладками
(забороняється виконувати
їх монтаж за допомогою
цвяхів або шурупів). Підлогу
під офісними кріслами
на роликах необхідно
захистити за допомогою
спеціального захисного
килимка. Не рекомендуєтся
укладання паркетної дошки у
приміщеннях із підвищеною
вологістю і можливістю
виникнення безпосереднього
контакту з водою.
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УВАГА: Деревина - це природний матеріал, що характеризується відсутністю повторюваності. Окремі фотографії дощок в даному каталозі можуть не передавати
повністю вигляд продукції. Забарвлення (тонування) замовленої продукції може відрізнятися від зразка, який представлений у пункті продажу.

ширина 130 мм, довжина 725 мм,
мікрофаска, брашування, натуральна олія

ширина 130 мм, довжина 725 мм,
мікрофаска, брашування, матовий лак

УВАГА: Деревина - це природний матеріал, що характеризується відсутністю повторюваності. Окремі фотографії дощок в даному каталозі можуть не передавати
повністю вигляд продукції. Забарвлення (тонування) замовленої продукції може відрізнятися від зразка, який представлений у пункті продажу.

ширина 130 мм, довжина 725 мм,
мікрофаска, брашування, натуральна олія

ширина 180 мм, довжина 2200 мм,
брашування, напівматовий лак

Ясен Coffee Grande - 1WG000676

ширина 207 мм, довжина 2200 мм,
брашування, напівматовий лак

стор. 34

ширина 130 мм, довжина 2200 мм,
мікрофаска, матовий лак

Дуб Brown Sugar Piccolo - 1WJ000004 

стор. 20

ширина 130 мм, довжина 725 мм,
мікрофаска, брашування, матовий лак

Дуб Toffee Piccolo - 1WJ000005

стор. 22

ширина 130 мм, довжина 725 мм,
мікрофаска, брашування, матовий лак

Дуб Grand Canyon Piccolo - 1WJ000006

ширина 155 мм, довжина 2200 мм,
матовий лак

Дуб Marzipan Muffin Piccolo - 1WJ000001

Дуб Porto Grande - 1WG000624

стор. 38

ширина 207 мм, довжина 2200 мм,
брашування, матовий лак

ширина 130 мм, довжина 725 мм,
мікрофаска, брашування, матовий лак

стор. 40

стор. 28

Дуб Cappuccino Piccolo - 1WJ000002

стор. 30

Дуб Bonet Medio - 1WG000792

Дуб Olive Crostini Medio - 1WG000790

стор. 42

ширина 155 мм, довжина 2200 мм,
мікрофаска, брашування, матовий лак

ширина 155 мм, довжина 2200 мм,
мікрофаска, брашування, матовий лак

стор. 26

стор. 36

стор. 24

Дуб Nugat Piccolo - 1WG000729

Дуб Caramel Piccolo - 1WJ000003

Ясен Coffee Molti - 3WG000653

ширина 180 мм, довжина 2200 мм, фаска,
брашування, натуральна олія

стор. 46

Дуб Garda Medio - 1WG000793

Дуб Honey Molti - 3WG000647

стор. 44

ширина 207 мм, довжина 2200 мм,
брашування, натуральна олія

стор. 48

Ясен Windermere Molti - 3WG000702

стор. 50

УВАГА: Деревина - це природний матеріал, що характеризується відсутністю повторюваності. Окремі фотографії дощок в даному каталозі можуть не передавати
повністю вигляд продукції. Забарвлення (тонування) замовленої продукції може відрізнятися від зразка, який представлений у пункті продажу.

ширина 155 мм, довжина 2200 мм,
мікрофаска, брашування, натуральна олія

Дуб Azores Medio - 1WG000791

стор. 52

ширина 207 мм, довжина 2200 мм,
брашування, напівматовий лак

Дуб Tiramisu Molti - 3WG000685

Сапелла Uluru Molti - 3WG000673

стор. 54

ширина 207 мм, довжина 2200 мм
брашування, матовий лак

стор. 58

ширина 180 мм, довжина 2200 мм,
фаска, олія UV

Дуб Delicious Grande - 1WG000282

ширина 207 мм, довжина 2200 мм,
напівматовий лак підвищеної стійкості до
стирання

Ясен Highlands Molti - 3WG000701

Дуб Amazon Molti - 3WG000638

ширина 180 мм, довжина 2200 мм, фаска,
брашування, натуральна олія

Ясен Hazelnut Grande - 1WG000632

стор. 56

ширина 130 мм, довжина 2200 мм,
брашування, фаска, олія UV

стор. 62

ширина 207 мм, довжина 2200 мм,
напівматовий лак підвищеної стійкості до
стирання

Стор. 66

УВАГА: Деревина - це природний матеріал, що характеризується відсутністю повторюваності. Окремі фотографії дощок в даному каталозі можуть не передавати
повністю вигляд продукції. Забарвлення (тонування) замовленої продукції може відрізнятися від зразка, який представлений у пункті продажу.

стор. 68

Дуб Lager Piccolo - 1WG000611 

Дуб Askania Piccolo - 1WG000608

стор. 72

ширина 130 мм, довжина 2200 мм,
фаска, напівматовий лак

Стор. 64

ширина 180 мм, довжина 2200 мм,
напівматовий лак підвищеної стійкості до
стирання

Дуб Askania Grande - 1WG000675

ширина 130 мм, довжина 2200 мм, фаска,
напівматовий лак

стор. 70

Дуб Conchi Piccolo - 1WG000609

Дуб Askania Molti - 3WG000311

стор. 74

ширина 130 мм, довжина 2200 мм, фаска,
брашування, олія UV

стор. 78

ширина 207 мм, довжина 2200 мм,
напівматовий лак підвищеної стійкості до
стирання

Ясен Saimaa Molti - 3WG000650

ширина 207 мм, довжина 2200 мм,
напівматовий лак підвищеної стійкості до
стирання

стор. 84

Дуб Coriander Piccolo - 1WG000610

стор. 80

ширина 155 мм, довжина 2200 мм,
мікрофаска, брашування, натуральна олія

Дуб Mersey Medio - 1WG000772

str. 86

ширина 207 мм, довжина 2200 мм,
натуральна олія

Дуб Sunny Molti - 3WG000640

стор. 76

ширина 180 мм, довжина 1800 мм,
напівматовий лак

Ясен Saimaa Grande - 1WG000696

стор. 82

ширина 180 мм, довжина 2200 мм,
мікрофаска, брашування, матовий лак

Ясен Lemon Sorbet Grande - 1W1000489

стор. 90

УВАГА: Деревина - це природний матеріал, що характеризується відсутністю повторюваності. Окремі фотографії дощок в даному каталозі можуть не передавати
повністю вигляд продукції. Забарвлення (тонування) замовленої продукції може відрізнятися від зразка, який представлений у пункті продажу.

ширина 180 мм, довжина 2200 мм,
матовий лак

Дуб White Truffle Grande - 1WG000286

207 мм, довжина 2200 мм,
матовий лак

стор. 92

ширина 207 мм, довжина 2200 мм,
матовий лак

Дуб Bianco Molti - 3WG000645

ширина 155 мм, довжина 2200 мм,
мікрофаска, матовий лак

стор. 94

ширина 207 мм, довжина 2200 мм,
брашування, матовий лак

стор. 98

ширина 207 мм, довжина 2200 мм
подвійне тонування, брашування,
матовий лак

Дуб Pudding Molti - 3WG000680

Ясен Milkshake Molti - 3WG000651

Дуб Cappuccino Molti - 3WG000642

Дуб Grissini Molti - 3WG000681

Дуб Mont Blanc Medio - 1WG000783

ширина 207 мм, довжина 2200 мм,
подвійне тонування, брашування,
матовий лак

стор. 96

ширина 180 мм, довжина 2200 мм, фаска,
брашування, натуральна олія

стор. 100

ширина 207 мм, довжина 2200 мм
подвійне тонування, брашування,
матовий лак

стор. 104

УВАГА: Деревина - це природний матеріал, що характеризується відсутністю повторюваності. Окремі фотографії дощок в даному каталозі можуть не передавати
повністю вигляд продукції. Забарвлення (тонування) замовленої продукції може відрізнятися від зразка, який представлений у пункті продажу.

Дуб Ivory Grande - 1WG000626

стор. 102

ширина 180 мм, довжина 2200 мм, фаска,
брашування, натуральна олія

стор. 106

Дуб Biscuits Grande - 1WG000630

стор. 108

Дуб Cardamomo Molti - 3WG000682

ширина 207 мм, довжина 2200 мм,
брашування, матовий лак

стор. 110

ширина 180 мм, довжина 2200 мм, фаска,
брашування, матовий лак

Дуб Nude Grande - 1WG000672

стор. 116

ширина 155 мм, довжина 2200 мм,
мікрофаска, брашування, натуральна олія

Дуб Amaretti Medio - 1WG000789

стор. 122

Дуб Banana Song Molti - 3WG000643

ширина 207 мм, довжина 2200 мм,
натуральна олія

стор. 112

ширина 207 мм, довжина 2200 мм,
брашування, матовий лак

Ясен Platinium Molti - 3WG000654

стор. 114

ширина 207 мм, довжина 2200 мм,
брашування, матовий лак

стор. 118

ширина 155 мм, довжина 2200 мм,
мікрофаска, брашування, матовий лак

Дуб Bowfell Medio -1WG000788

Дуб White Pepper Molti - 3WG000641

стор. 124

Дуб Marzipan Muffin Molti - 3WG000644

стор. 120

Надихніться
на barlinek.ua

Одна пачка паркетної дошки –
це фінансування
посадки одного дерева

Рятуємо зникаючий
вид соколасапсана

Під нашим захистом
пам'ятка природи
– дуб «Бартек»

ТОВ «Барлінек Інвест»
21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 7В
тел.: +(38) 0432 55 33 00,
факс: +(38) 0432 55 33 99
e-mail: office.ua@barlinek.com

