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Панелі LVT забезпечують більш високий 
тепловий комфорт, ніж керамічна плитка. 
Завжди теплі та приємні на дотик.

Вінілові панелі Barlinek мають дуже хороші 
протиковзні та антистатичні властивості.

Завдяки покриттю Diamond Shield ви легко 
зможете видалити з них будь-які забруднення 
та сліди від бризок.



Barlinek – польська компанія з багаторічними традиціями 
та світовий лідер у виробництві дерев’яних підлог.  
Ми знаємо все про натуральні підлоги.

Ось чому наші сучасні вінілові підлоги натхненні 
природою. Саме природа та навколишній світ задають 
характер цієї колекції. Next Step — це ідеальне поєднання 
довговічності та міцності, а також кольору і структури 
натуральної деревини.

BIOD – це платформа для співпраці з архітекторами 
та підтримка професійних консультантів. Окрім цього 
це регулярне безкоштовне навчання для дизайнерів 
інтер’єру, що проводиться у багатьох містах Польщі, 
а також на нашому заводі Barlinek.

Платформа також включає в себе організацію міжна-
родного конкурсу Kreacje z Natury, що успішно прово-
диться компанією Barlinek ось уже кілька років. Завдяки 
багаторічному обміну досвідом між виробником  
і дизайнерами, BIOD задає тенденції в кольорі та  
обробці підлог.

ідеальне 
відтворення 
природної  
текстури
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Вінілові підлоги Next Step виготовлені на 100% з 
гідрофобних матеріалів, які не піддаються дії вологи, 
а замок, що з'єднує панелі, є водонепроникним. 
Детальну інформацію наведено в інструкції з монтажу 
та гарантійному талоні.

Завдяки цьому підлоги Next Step ідеально підходять для 
таких приміщень, як кухня, ванна кімната та коридор. 
Їх можна укладати без жодних обмежень, у будь-яких 
приміщеннях.

Двотижневе випробування на дію води не спричинило 
жодних змін у структурі панелей – їхні технічні параметри 
залишилися незмінними.

100-відсоткова 
водостійкість
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Перевагою сучасних вінілових підлог Barlinek є висока 
стійкість до інтенсивних навантажень.

Завдяки захисному, стійкому до подряпин і антистатичному 
покриттю панелей DIAMOND SHIELD, підлоги Next Step 
вважаються найбільш довговічними на ринку.

Основа DENSCORE™, яка не містить шкідливих для здоров’я 
фталатів і важких металів, забезпечує стабільність підлоги 
та відсутність деформацій під впливом температури.

захисне 
покриття 
Diamond 
Shield

Оптимальні панелі 
для використання 
в житлових і 
комерційних 
приміщеннях 
з середньою 
інтенсивністю руху.

Ідеальні панелі 
для використання 
в житлових та 
комерційних 
приміщеннях 
з високою 
інтенсивністю руху.
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Основа DENSCORE™ робить ВІНІЛОВІ 
ПІДЛОГИ BARLINEK дуже міцними 
та водостійкими. Завдяки високому 
коефіцієнту теплопровідності вони 
ідеально підходять для систем 
підлогового опалення та охолодження.
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DIAMOND SHIELD
шар міцного поліуретаново-
мінерального лаку для 
захисту підлоги

ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ  
ШАР
стійкий до плям  
і стирання, зовнішній  
шар, що має структуру 
деревини 

ДЕКОРАТИВНИЙ  
ШАР
ідеальне відтворення 
текстури деревини
 
DENSCORE™ 
тверда і стійка  
мінеральна основа

мінеральна 
основа

8 9



LARGE 4,5 x 228,6 x 1523 мм

MEDIUM 4,2 x 180 x 1220 мм
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ОБРОБКА КРАЇВ
Делікатна обробка країв для 
оптичного розділення кожної панелі 
та створення ефекту справжньої 
дерев’яної підлоги.

DIAMOND SHIELD
шар міцного поліуретаново-
мінерального лаку для захисту 
підлоги.

x4

мікрофаска

вінілові 
підлоги 
Barlinek

Сучасні вінілові підлоги Next Step мають природний вигляд  
і надзвичайну міцність протягом багатьох років.
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vast line
33

LARGE 4,5 x 228,6 x 1523 мм

Синхронна структура, що ідеально імітує деревину. 
Ідеальні підлоги для будь-яких житлових приміщень, 
оптимальні для комерційних площ з високою інтенсивністю 
руху (магазини, офіси, ресторани, шкільні класи тощо). 
З мікрофаскою. Панелі формату Large оброблені 
спеціальним поліуретановим захисним покриттям - 
DIAMOND SHIELD.

ЗАСТОСУВАННЯ 33 КЛАСУ:
ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ:
передпокої, кімнати, кухні, спальні,  
ванні кімнати

КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ:
громадські місця, школи, магазини, 
кабінети лікарів, офіси, готельні номери

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
склади, невеликі промислові приміщення

Ідеальні панелі для використання 
в житлових та комерційних 
приміщеннях з високою 
інтенсивністю руху.
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ідеальне 
відтворення 
природної 
текстури
SERENGETI PLAIN
1V5000007

Нескінченна рівнина, що тягнеться до самого горизонту, 
океан світло-жовтої трави, що гойдається від поривів 
спекотного африканського вітру. Приборкайте дикість 
Танзанії з цією світлою та теплою підлогою у себе вдома.

   
  
ОСНОВА

14 15



VAST 
LINE

33

14 15



захисне 
покриття 
Diamond Shield

CHIANTI DRY
1V5000004

Відвідайте тосканські пагорби, вкриті виноградниками, 
оливковими та кипарисовими гаями. Проїдьтеся забутою 
дорогою, що звивається серед сонячних пагорбів, 
або просто налийте собі келих вина, приготуйте щось 
смачненьке і вдома відчуйте себе немов у старовинному 
італійському маєтку.

   
  ОСНОВА

16 17



VAST 
LINE

33

16 17



екологічна

SUNNY FLORENCE
1V5000003

Столиця Тоскани — перлина італійського Відродження, 
що потопає у золотих променях сонця. Вона зачаровує 
своєю мальовничістю, пам’ятками та колоритною 
історією. Ця підлога, без сумніву, також збагатить ваш 
інтер’єр. 

   
  ОСНОВА

18 19



VAST 
LINE

33

18 19



стабільна 
конструкція

DOVER BREEZE
1V5000008

Насолоджуйтесь світлою підлогою в кольорах 
унікальної скелі, яка сягає понад 100 метрів у висоту, 
а своїм незвичним виглядом зобов’язана вмісту 
крейди з прожилками чорного кременю. Міцність цієї 
надзвичайної підлоги також можна порівняти зі скелею.

   
  ОСНОВА

20 21



VAST 
LINE

33

20 21



тепла 
підлога

ANATOLIA PILLAR
1V5000005

Гірський ландшафт регіону Анатолія – осередок 
справжніх природних чудес: згаслих вулканів і численних 
ущелин. Саме тут розташована знаменита Каппадокія, 
яка приваблює мільйони туристів своїми унікальними 
скельними утвореннями. Тепер їх колір, сила і потужність 
стануть опорами вашого інтер'єру. 

   
  ОСНОВА

22 23



VAST 
LINE

33

22 23



100-відсоткова 
водостійкість*

CITY MIST
1V50000010

Відкрийте для себе захопливі таємниці оповитого 
туманом міста. Холодний і приглушений відтінок цієї 
світлої підлоги дозволить пом’якшити суворість бетону.

   
ОСНОВА   

* Детальну інформацію наведено в інструкції з монтажу та гарантійному талоні.

24 25



VAST 
LINE

33

24 25



захисне 
покриття 
Diamond Shield

CHAMONIX SPRING
1V5000009

Велична мекка лижного альпінізму, найстаріший 
гірськолижний курорт Франції, відомий як зимовий 
рай для лижників і сноубордистів, і літній – для 
велосипедистів і прихильників гірського бігу. Завдяки 
цій світлій підлозі альпійська велич льодовика Ла-
Валле простягнеться біля ваших ніг.

   
  ОСНОВА

26 27



VAST 
LINE

33

26 27



гарантія 
25 років

BARLEY FLOW
1V5000006

Уявіть собі хвилі на безкраїх золотих океанах ячменю, 
розгойдувані вітром. Чи знайома вам та літня спека, той 
запах грози, що наближається? Зробіть свою домівку 
світлішою і теплішою завдяки золотистому сяйву цієї 
унікальної підлоги.

25 ОСНОВА

28 29



VAST 
LINE

33

28 29



безшумна 
експлуатація

CHARMING LUCCA
1V5000002

В цьому маленькому чарівному містечку ви зможете 
без поспіху відкривати для себе смаки Італії, попиваючи 
вино у променях ледачого сонця Тоскани, де лише 
дзвіниці понад сотні церков нагадуватимуть про 
плин часу. Перетворіть свій дім у спокійне та чарівне 
італійське містечко.

   
  ОСНОВА

30 31



VAST 
LINE

33

30 31



комфортна 
для домашніх 
тварин

CALEDONIA HILLS
1V5000001

Старий, неприступний гірський масив на півночі 
Шотландії. Дикі безкраї простори, населені 
найвитривалішими людьми, не підкорились навіть 
римлянам. Сила цієї темної підлоги так само стійко 
витримає кігті вашого сповненого енергії домашнього 
улюбленця.

   
  ОСНОВА

32 33



VAST 
LINE

33

32 33
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rich line
31

MEDIUM 4,2 x 180 x 1220 мм

ЗАСТОСУВАННЯ 31 КЛАСУ:
ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ;
передпокої, кімнати, кухні, спальні, ванні 
кімнати

КОМЕРЦІЙНІ ПРИМІЩЕННЯ:
невеликі офіси, готельні номери

Оптимальні панелі для 
використання у житлових та 
комерційних приміщеннях 
із середньою інтенсивністю руху.

Реалістичне відтворення текстури деревини. 
Оптимальна підлога для житлових приміщень, яка також 
підійде для комерційного використання при незначній 
інтенсивності руху (невеликі офіси, готельні номери, 
кімнати в дитячих садках тощо). З мікрофаскою. 
Панелі формату Medium оброблені спеціальним 
поліуретановим захисним покриттям – DIAMOND SHIELD.
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100-відсоткова 
водостійкість*

CORAL BAY
1V2000002

Найпопулярніший курорт Кіпру з мальовничою бухтою для 
дайвінгу, величезним пляжем, а також блакитним і чистим 
морем. Пробудіть ці спогади завдяки підлозі, яка ідеально 
впишеться у будь-який інтер’єр. 

   
  

* Детальну інформацію наведено в інструкції з монтажу та гарантійному талоні.

ОСНОВА

36 37



RICH 
LINE

31

36 37



стабільна 
конструкція

PACIFIC ISLAND
1V2000005

У Тихому океані знаходиться понад 25 000 островів, 
недосліджених, загублених, багато на які не ступала нога 
людини. Саме Магеллан назвав ці води «mar pacifico» або 
«морем спокою». Ця надтиха підлога є ідеальним рішенням 
для тих, хто хоче відпочити та розслабитися.

   
  

          
  

ОСНОВА
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 LINE

31
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реалістичне 
відтворення 
текстури 
деревини
SANTORINI SUN
1V2000001

Санторіні вважається одним з найкрасивіших місць на 
Землі. Його білосніжні будівлі, що виблискують на сонці, 
є обов’язковим об’єктом для відвідування закоханих пар 
і молодят, що забезпечить їм гарне й благополучне життя. 
Світла підлога перенесе вас спогадами на цей чарівний 
острів. 

   
  ОСНОВА

40 41



RICH 
LINE

31

40 41



тепла 
підлога

NEVADA HEAT
1V2000008

У випалених сонцем скелях та пісках пустелі Мохаве 
після спекотного дня полегшення приходить лише 
надвечір. Невада є другим за величиною виробником 
золота у світі. Ця красива золотиста підлога чудово 
підійде для використання із системою підлогового 
опалення.

   
  

ОСНОВА

42 43



RICH 
LINE

31
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стабільна 
конструкція

PORT ROTTERDAM
1V2000010

Роттердамський порт є найбільшим портом Європи, який 
протягом тривалого часу був також найбільшим портом 
світу. Це міцна основа світової економіки і, водночас, 
колоритний дім більш ніж 160 національностей і багатьох 
культур. Темна підлога, що має стабільну конструкцію, 
стане міцним фундаментом для вашого домашнього 
інтер’єру.

   
  ОСНОВА

44 45



RICH 
LINE

31

44 45



гарантія 
25 років

MODERN HAVANA
1V2000009

На Кубі росте близько 7000 різних видів рослин, половина 
з яких зустрічається лише на цьому острові. Текстура 
темної, як кубинський тютюн, підлоги чудово відображає 
природу і структуру справжньої деревини.

  
  

25 ОСНОВА
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RICH 
LINE

31
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захисне 
покриття 
Diamond Shield

CARRARA STONE
1V2000003

Каррара є місцем видобутку унікального за своєю 
красою мармуру ще з часів Римської імперії. Сам 
Мікеланджело особисто відвідував каменоломні, 
підбираючи матеріал для своїх скульптур. Цією 
красивою та міцною підлогою ви зможете безтурботно 
насолоджуватися довгі роки

   
  ОСНОВА

48 49



RICH 
LINE

31

48 49



екологічна

RIVIERA MAYA
1V2000004

Коралові рифи, що тягнуться вздовж берегів півострова 
Юкатан, вважаються другими за довжиною у світі. 
Насолоджуйтесь красою підлоги, створеної з повагою до 
природи.

   
  ОСНОВА

50 51



RICH 
LINE

31

50 51



безпека

MYSTIC ELBA
1V2000006

Це тихий оазис, подалі від метушні та натовпу туристів. 
Старше покоління буде у захваті від тосканських будівель 
на мальовничих вуличках, а молодь – від безпечного 
та активного відпочинку на понад 150 пляжах. Світла, 
чарівна підлога також є повністю безпечним продуктом 
для дому, в якому є діти.

   
  ОСНОВА

52 53



RICH 
LINE

31
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швидкий 
ремонт

CAIRO DUSK
1V2000007

Протягом своєї історії Каїр був столицею великих 
єгипетських династій, британським колоніальним 
анклавом і сучасним промислово розвиненим містом. 
Пристосовуючись до змін, він ніколи не втрачав свого 
духу. Ця темна підлога також є готовою до швидкого 
ремонту і здатна змінити вашу оселю.

   
  

ОСНОВА

54 55



RICH 
LINE

31
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ІДЕАЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНОЇ 
ТЕКСТУРИ
Реалістична текстура деревини, створена 
природою, кольори, натхненні найкрасивішими 
куточками світу.

100-ВІДСОТКОВА ВОДОСТІЙКІСТЬ 
Вінілові підлоги не піддаються дії вологи, а замок, 
що з’єднує панелі, є повністю водонепроникним. 
Детальну інформацію наведено в інструкції з 
монтажу та гарантійному талоні.

ПОКРИТТЯ DIAMOND SHIELD
Шар стійкого лаку забезпечує найвищий рівень 
стійкості до мікроподряпин, що виникають у 
результаті інтенсивного використання.

СТАБІЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ
Вінілові підлоги Barlinek відрізняються винятковою 
жорсткістю. Максимальна площа, на якій можна 
укладати підлогу, – до 225 м²!

ПІДЛОГОВЕ ОПАЛЕННЯ
Мінеральна основа DENSCORE™ відповідає за дуже 
високі параметри теплопровідності, завдяки чому 
вінілові підлоги Next Step можуть використовуватись 
як із системами теплої підлоги, так і системами 
охолодження. 

переваги 
вінілових підлог 
Barlinek
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БЕЗПЕКА
Вінілові панелі Barlinek мають сертифікат А+, що 
підтверджує дуже низький рівень викидів ЛОС (летючих 
органічних сполук). Основою дошки DENSCORE™ 
є мінеральна суміш, яка не містить шкідливих для 
здоров’я фталатів або важких металів. 

БЕЗШУМНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ 
Сучасні вінілові підлоги Barlinek у поєднанні зі 
звукоізоляційною підкладкою Next Step EXTREME 1.5. 
гарантують ідеальне приглушення звуку.

КОМФОРТНІ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН 
Стійке до подряпин і хімічного впливу захисне покриття 
DIAMOND SHIELD робить вінілові підлоги ідеальними 
для приміщень, в яких знаходяться домашні тварини. 
Підлоги Next Step можна легко та часто мити. 

ШВИДКИЙ РЕМОНТ
Сучасна вінілова підлога відмінно підходить для 
швидкого ремонту на наявних основах.

ЕКОЛОГІЧНА
Усі компоненти, що використовуються для 
виробництва підлоги, проходять суворі процедури 
випробувань на емісію фталатів, важких металів та 
інших шкідливих речовин. 

ГАРАНТІЯ 25 РОКІВ
Ми створили вінілову підлогу Next Step, щоб вона 
естетично виглядала і служила багато років – 
зокрема, за використання правильних засобів з 
догляду.

МОЖЛИВІСТЬ РЕСТАВРАЦІЇ
Для захисного покриття DIAMOND SHIELD виробником 
передбачено можливість періодичної хімічної 
реставрації. Завдяки цьому поверхня панелей 
набуває майже початкового вигляду.

АНТИСТАТИЧНА
Лак DIAMOND SHIELD надає панелям антистатичні 
властивості, завдяки чому на них не накопичується 
пил.

25
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CALEDONIA HILLS
1V5000001

SERENGETI PLAIN
1V5000007

DOVER BREEZE
1V5000008

CHAMONIX SPRING
1V5000009

CHIANTI DRY
1V5000004

ANATOLIA PILLAR
1V5000005

SUNNY FLORENCE
1V5000003

CITY MIST
1V50000010

CHARMING LUCCA
1V5000002

BARLEY FLOW
1V5000006
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VAST 
LINE

33

LARGE 4,5 x 228,6 x 1523 мм

характеристики ВІНІЛОВОЇ ПІДЛОГИ BARLINEK

товщина верхнього шару:  0,55 мм
товщина підлоги:  4,5 мм
ширина: 228,6 мм
довжина:  1523 мм 
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CAIRO DUSK
1V2000007

CORAL BAY
1V2000002

NEVADA HEAT
1V2000008

CARRARA STONE
1V2000003

PACIFIC ISLAND
1V2000005

PORT ROTTERDAM
1V2000010

SANTORINI SUN
1V2000001

MODERN HAVANA
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MYSTIC ELBA
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RICH 
LINE

31

MEDIUM 4,2 x 180 x 1220 мм

характеристики ВІНІЛОВОЇ ПІДЛОГИ BARLINEK

товщина верхнього шару:  0,33 мм 
товщина підлоги:  4,2мм 
ширина: 180 мм 
довжина:  1220 мм 
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Щоб сповна насолоджуватися 
новою підлогою, під час її укладання 
використовуйте системну підкладку 
EXTREME 1.5, для забезпечення 
найкращих експлуатаційних 
параметрів.

• захищає стики панелей
• забезпечує якісну звукоізоляцію 
• ідеально підходить для теплих підлог
• екологічна

EXTREME 1.5

підкладка

62

>500
kPa

CS
kg
!

Панелі LVT забезпечують більш високий 
тепловий комфорт, ніж керамічна плитка. 
Завжди теплі та приємні на дотик.

Вінілові панелі Barlinek мають дуже хороші 
протиковзні та антистатичні властивості.

Завдяки покриттю Diamond Shield ви легко 
зможете видалити з них будь-які забруднення 
та сліди від бризок.
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сучасні вінілові підлоги

ідеальне відтворення природної текстури

Barlinek S.A.
Ал. Солідарності 36; 25-323 Кельце
тел. +48 41 333 11 00
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