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справжнє 
дерево, 
стійкість 
каменю
BARLINEK постійно шукає найбезпечніші рішення 
для здоров'я та навколишнього середовища. 

ГІБРИДНІ ПІДЛОГИ NEXT STEP – це колекція, в якій 
зносостійкий шар виготовлений зі справжнього дерева, 
а серцевина – з мінерального композиту. Результатом 
є міцні, довговічні і ВОДОНЕПРОНИКНІ ПІДЛОГИ.

З самого початку Barlinek брав участь у багатьох 
проекологічних кампаніях, реалізуючи, зокрема, 
програму висадки дерев.

Як лідер у виробництві підлог, компанія також знає, який вплив 
на економію лісових ресурсів має процес виробництва, що 
гарантує оптимальне використання сировини.

ГИБРИДНІ ПІДЛОГИ - це наступний крок на шляху розвитку 
компанії Barlinek, що поєднує сучасний дизайн, найвищі 
експлуатаційні характеристики продукту та турботу про 
навколишнє середовище.

eекологія 
в дії

За одну упаковку дошки Barlinek 
ми садимо одне дерево.

Рятуємо сокола-сапсана.

Дуб «Бартек» - під нашою опікою.

100% деревини

мінеральна серцевина
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Серцевина DENSCORETM робить ГІБРИДНІ 
ПІДЛОГИ BARLINEK дуже міцними та 
водонепроникними. Завдяки високому 
коефіцієнту тепловіддачі, підлога після 
приклеювання до основи ідеально 
підходить для систем теплої підлоги 
та охолодження.

ЛАК 
ULTRA HARD 
дуже стійкий 
до стирання

СПРАВЖНЄ 
 ДЕРЕВО 
глибоке 
структурування 
текстури

DENSCORETM 
водонепроникна 
мінеральна серцевина

СТІАБІЛІЗУЮЧИЙ 
ШАР 

мінеральна 
серцевина
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матовий лак

ФАСКА
делікатне зрізання країв, щоб 
оптично розрізнити окремі дошки 
та надати ефект справжньої 
дерев’яної підлоги.

БРАШУВАННЯ 
Це сучасний метод 
підкреслення краси 
натуральної деревини 
– її текстури та структури. 
Текстура брашованої підлоги 
відчувається на дотик.

УЛЬТРАСТІЙКИЙ ЛАК
Це забезпечує міцність і стійкість 
підлоги до інтенсивного використання. 

x4

мікрофаскабрашування

Наші нові підлоги мають усі переваги дерев’яних підлог, 
маючи додаткову стійкість. 

гібридна 
дошка 
Barlinek
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Поверхня ГІБРИДНИХ ПІДЛОГ повністю стійка до 
найпоширеніших видів плям: червоного вина, оливкової олії 
або ацетону.

Твердість всього керамічного покриття досягається кількома 
шарами лаку з домішками КОРУНДУ, який захищає його від 
зносу, навіть під час інтенсивного використання. Завдяки цьому 
ГІБРИДНІ ДОШКИ BARLINEK можна використовувати не тільки  
в житлових приміщеннях, але і в готелях та інших громадських 
місцях, наприклад, в офісах та конференц-залах.

Структура лаку ULTRA HARD зменшує також ризик ковзання 
у ванних кімнатах, на кухнях або у кімнатах для купання.

лак 
ultra hard

безпечна незай-
миста підлога 

підлога, дружня 
до людей та 

навколишнього 
середовища

безпечна 
нековзка 
підлога

низький рівень виді-
лення формальдегіду 
та летких органічних 

сполук
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дерев'яний 
зносостійкий 
шар

Дуб Bigar
1H1000009

Античний колір відкриває нові можливості для 
дизайну інтер’єру. Глибина кольору і теплі тони 
ідеально гармонують з багатством меблів 
і різноманітністю елементів. Велика кількість 
рослинності пожвавлює весь інтер’єр. 

   
СЕРЦЕВИНА
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водонепроникність*

Дуб Kukenaam
1H1000002

Підлоги, пофарбовані в модний попелястий відтінок, 
є ідеальною основою для створення багатьох інтер’єрів. 
Структурування дерева додає приміщенню елегантності 
та благородства. Ідеально вписується в класичний інтер’єр, 
прекрасно гармонує з модними рослинними мотивами.

    
СЕРЦЕВИНА   

1312 13



ультрастійкий 
лак

Дуб Kalambo
1H1000003

Делікатність попелястої підлоги робить інтер'єр 
світлішим, надаючи необмежені можливості для 
дизайну. У відкритому просторі цей колір ідеально 
підходить для сучасної кухні, а також для модної 
їдальні. Цілість – це елегантність в стилі модерн.

   
СЕРЦЕВИНА   
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стабільна 
конструкція 

Дуб Ribbon
1H1000001

Біле забарвлення додає інтер’єру легкості та 
делікатності. Структура деревини вносить елемент 
природності в інтер’єр. Ідеальна основа для 
дизайну з контрастними чорними або глибокими 
сірими відтінками. Відмінно підійдуть органічні 
аксесуари, скло або камінь.

   
СЕРЦЕВИНА   
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безпека

Дуб Niagara
1H1000007

Темний медовий відтінок підлог – це краса 
і високий рівень. Інтер'єр доповнюється елегантним 
обладнанням та високоякісними деталями. Ідеальне 
місце для вишуканої вечері, але також найкращий 
ігровий простір для  дітей.

   
СЕРЦЕВИНА   
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підлога 
з підігрівом

Дуб Della
1H1000005

Підлоги з кольором, що викликає асоціацію 
з необробленою деревиною. Повністю природний 
характер доповнюється сірими та контрастними 
чорними меблями для ванної кімнати. 
Це все створює унікальну зону комфорту.

   
СЕРЦЕВИНА   
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тихе 
використання

Дуб Lofoi
1H1000004

Кремовий відтінок підлог створює ефект виключно 
затишного інтер’єру. Теплий колір верхнього шару 
делікатно порушує суворість бетону і холодний колір 
декору. Ідеальний мінімалістський інтер’єр 
– гармонійний і просторий. 

   
СЕРЦЕВИНА
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комфортна 
для тварин

Дуб Inga
1H1000008

Традиційні коричневі підлоги – це вишуканий 
елемент інтер’єру в дусі арт-деко. Великий простір, 
монументальне дзеркало та витончене мистецтво 
– це елементи, які не можуть бути відсутніми. 
Унікальний інтер’єр, який поєднує естетику та красу.

   
СЕРЦЕВИНА   
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чистий і простий 
монтаж

Дуб Tugela
1H1000006

Теплий колір підлоги значно збагачує інтер’єр. Покращує 
колірну гаму та додає блиску приміщенням, оформленим 
у стилі ретро або вінтаж. Відкритий простір – це ідеальна 
альтернатива для тих, хто любить свободу 
і живі кольори. 

    
СЕРЦЕВИНА   
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гарантія 30 
років

Дуб Mackay
1H1000010

Горіховий відтінок підлоги з декоративним малюнком 
та текстурою дерева створює теплий інтер’єр. 
Тут знайдуть застосування різноманітні матеріали 
та фактури. Етно-аксесуари збагатять і доповнять 
декор. Еклектичний стиль дозволяє вільно поєднувати 
багато жанрів.

ГАРАНТІЯ

РОКІВ
30

   
СЕРЦЕВИНА   
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ДЕРЕВ'ЯНИЙ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ШАР
Верхній шар підлог – це натуральний шпон дуба. 
Наші нові продукти мають усі переваги дерев’яних 
підлог, маючи при цьому високу стійкість. 

ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ*
Гібридні підлоги стійкі до бризок та розлитої води. 
Це відмінний вибір для кухні, коридору і навіть ванної 
кімнати, а також можливість укладання однакової 
підлоги по всьому приміщенню.

УЛЬТРАСТІЙКИЙ ЛАК
Верхній дерев’яний шар покритий дуже стійким до 
стирання лаком Ultra Hard. Покриття складається 
з декількох шарів лаку, посиленого корундом 
(оксидом алюмінію) для додаткової міцності.

СТАБІЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ
Навіть на дуже великих поверхнях немає 
необхідності робити порогові та проміжні 
розширювальні шви. Завдяки цьому можна 
укласти однакові підлоги в приміщеннях з різними 
функціями використання, наприклад у вітальні, 
поєднаній з кухнею або коридорі та ванній кімнаті. 

переваги 
гібридних 
підлог Barlinek

БЕЗПЕКА
Підлоги мають сертифікат А +, який підтверджує 
дуже низькі викиди ЛОС (летких органічних сполук). 
Серцевина дошки DENSCORETM – це мінеральна 
суміш, яка не містить шкідливих для здоров'я 
фталатів та важких металів. 

ПІДЛОГИ З ПІДІГРІВОМ
Гібридні підлоги після приклеювання підходять як для 
систем обігріву підлоги так і для охолодження.

ТИХЕ ВИКОРИСТАННЯ
Гібридна дошка Barlinek в поєднанні зі 
звукоізоляційною підкладкою EXTREME 1.5 гарантує 
відмінне приглушення звуку. 

КОМФОРТНЕ ДЛЯ ТВАРИН 
Лак Ultra Hard та серцевина DENSCORETM – це 
підвищена стійкість підлоги до стирання та 
подряпин.  Це також гарантія того, що квартиру 
або будинок легко утримувати в чистоті.

ЧИСТИЙ І ПРОСТИЙ МОНТАЖ 
Укладання підлог у плаваючій системі не вимагає 
спеціалізованого обладнання та відбувається без 
зайвого пилу.

ГАРАНТІЯ 30 РОКІВ
Гібридні підлоги Next Step запроектовані чудово 
виглядати і служити довгі роки, особливо при 
використанні засобів для догляду Barlinek.

*Водонепроникність підлоги означає, що продукт нечутливий до тимчасового впливу 
води. Детальну інформацію можна знайти в посібнику з монтажу, гарантійному талоні 
та документі "Умови використання лакованих підлог Next Step".
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Дерево – це природний матеріал, який не повторюється. 
Окремі фотографії дощок у цьому каталозі можуть не повністю відображати 

зовнішній вигляд виробів. Забарвлення замовленого виробу може відрізнятися від 
зразка, доступного в точці продажу.

Дуб Bigar 
1H1000009

Плінтус вис. 60 мм 
Дуб Bigar P6P01472A

Дуб Kalambo
1H1000003 

Плінтус вис. 60 мм
Дуб Kalambo P6P01492A

Дуб Mackay
1H1000010

Плінтус вис. 60 мм
Дуб Mackay P6P01482A

Дуб Ribbon
1H1000001

Плінтус вис. 60 мм 
Дуб Gentle P6P01312A

Дуб Lofoi 
1H1000004 

Плінтус вис. 60 мм
Дуб Harmony P6P01342A

Дуб Inga
1H1000008

Плінтус вис. 60 мм
Дуб Terra P6P01212A

Дуб Kukenaam
1H1000002

Плінтус вис. 60 мм
Дуб Touch P6P01242A

Дуб Niagara
1H1000007

Плінтус вис. 60 мм 
Дуб Still P6P01422A

Дуб Tugela 
1H1000006

Плінтус вис. 60 мм
Дуб Лак P6P01011A

Дуб Della
1H1000005

Плінтус вис. 60 мм 
Дуб Harmony P6P01342A

природне 
доповнення 
гібридних підлог

Доповнення до гібридних підлог – плінтуси з 
пропозиції Barlinek. 100% дерев’яні, покриті 
лаком і підходять до кольору ГІБРИДНИХ 
ПІДЛОГ.

EXTREME 1.5

підкладка

>500
кПа

CS
кг
!

• захищає стики підлоги 
• приглушує 
• ідеальна для теплої підлоги
• екологічна

дубовий шпон: 1 мм
серцевина – stone polymer composite: 6 мм
товщина підлоги:  7 мм
ширина: 190 мм
довжина:  400-1200 мм 

параметри ГІБРИДНОЇ ДОШКИ BARLINEK 



З самого початку Barlinek брав участь у багатьох 
проекологічних кампаніях, реалізуючи, зокрема, 
програму висадки дерев.

Як лідер у виробництві підлог, компанія також знає, який вплив 
на економію лісових ресурсів має процес виробництва, що 
гарантує оптимальне використання сировини.

ГИБРИДНІ ПІДЛОГИ - це наступний крок на шляху розвитку 
компанії Barlinek, що поєднує сучасний дизайн, найвищі 
експлуатаційні характеристики продукту та турботу про 
навколишнє середовище.

eекологія 
в дії

За одну упаковку дошки Barlinek 
ми садимо одне дерево.

Рятуємо сокола-сапсана.

Дуб «Бартек» - під нашою опікою.

100% деревини

мінеральна серцевина
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