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prawdziwe 
drewno,
odporność 
kamienia
BARLINEK nieustannie poszukuje rozwiązań 
najbezpieczniejszych dla zdrowia i środowiska. 

PODŁOGI HYBRYDOWE NEXT STEP to kolekcja,  
w której warstwa użytkowa jest pozyskana  
z prawdziwego drewna, a rdzeń wykonany  
jest z mineralnego kompozytu. Efektem są bardzo  
trwałe, wytrzymałe i WODOODPORNE PODŁOGI.

Od początku działalności Barlinek angażuje się w wiele akcji 
proekologicznych, realizując m.in. program sadzenia drzew. 

Jako lider w produkcji podłóg fi rma wie także, jaki wpływ 
na oszczędność zasobów leśnych ma proces produkcji 
zapewniający optymalne wykorzystanie surowca. 

PODŁOGI HYBRYDOWE to kolejny krok na drodze rozwoju fi rmy 
Barlinek łączący nowoczesne wzornictwo, najwyższe walory 
użytkowe produktu i troskę o środowisko.

ekologia 
w działaniu

Za jedno opakowanie Deski Barlineckiej 
sadzimy jedno drzewo.

Ratujemy sokoła wędrownego.

Dąb „Bartek” pod naszą opieką.

100% drewna 

rdzeń mineralny
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Rdzeń DENSCORETM sprawia, 
że PODŁOGI HYBRYDOWE BARLINEK 
są bardzo trwałe i wodoodporne. 
Dzięki wysokiemu współczynnikowi 
przenikania ciepła, podłogi po 
przyklejeniu do podłoża doskonale 
sprawdzają się w systemach ogrzewania 
podłogowego i chłodzenia.

LAKIER 
ULTRA HARD
bardzo odporny 
na ścieranie

PRAWDZIWE 
DREWNO 
głęboka strukturyzacja 
słojów

DENSCORETM 
wodoodporny rdzeń 
mineralny

WARSTWA 
PRZECIWPRĘŻNA

rdzeń 
mineralny
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lakier matowy

FAZOWANIE
Polega na delikatnym ścięciu 
krawędzi, aby wyodrębnić optycznie 
poszczególne deski i dać efekt 
prawdziwej, drewnianej podłogi.

SZCZOTKOWANIE
To nowoczesna metoda 
podkreślania piękna 
naturalnego drewna 
– jego usłojenia i struktury. 
Faktura szczotkowanej 
podłogi jest wyczuwalna 
w dotyku.

ULTRAODPORNY LAKIER
Zapewnia trwałość i odporność 
podłogi na intensywne użytkowanie. 

x4

mikrofazaszczotkowanie

Nasze nowe podłogi posiadają wszystkie zalety podłóg 
drewnianych, zapewniając dodatkową odporność. 

hybrydowa
deska
barlinecka
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Powierzchnia PODŁÓG HYBRYDOWYCH jest całkowicie odporna 
na najczęstsze rodzaje plam: z czerwonego wina, oliwy 
czy acetonu.

Na twardość całej powłoki ceramicznej składa się kilka warstw 
lakieru z domieszką KORUNDU, który chroni ją przed zużyciem 
nawet podczas intensywnego użytkowania. Dzięki temu 
HYBRYDOWE DESKI BARLINECKIE można wykorzystywać  
nie tylko w pomieszczeniach mieszkalnych, ale też w hotelach 
i innych miejscach użytku publicznego np. biurach i salach 
konferencyjnych.

Struktura lakieru ULTRA HARD ogranicza również ryzyko poślizgu   
w łazienkach, kuchniach czy pokojach kąpielowych.

lakier 
ultra hard

bezpieczna 
podłoga 

trudnozapalna 

podłoga przy-
jazna dla ludzi 
i środowiska

bezpieczna 
podłoga anty-

poślizgowa

niska emisja formal-
dehydów oraz lotnych 

związków organicznych
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drewniana 
warstwa 
użytkowa

Dąb Bigar
1H1000009

Antyczny kolor otwiera nowe możliwości 
aranżacji wnętrza. Głębia barwy i ciepła tonacja 
idealnie współgrają z bogactwem umeblowania 
i różnorodnością elementów. Obfitość roślinności 
dodatkowo ożywia całe wnętrze. 

   
RDZEŃ

  

1010 1110 11



1212

wodoodporność*

Dąb Kukenaam
1H1000002

Podłogi barwione na modny popielaty odcień 
są idealną bazą do tworzenia wielu wnętrz. Strukturyzacja 
drewna dodaje pomieszczeniu elegancji oraz szlachetności. 
Świetnie wpisuje się we wnętrza klasyczne, pięknie 
komponując się z modnymi motywami roślinnymi.

    
RDZEŃ   
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ultraodporny 
lakier

Dąb Kalambo
1H1000003

Delikatność popielatej podłogi rozświetla wnętrze, 
dając nieograniczone możliwości aranżacji. 
W otwartej przestrzeni kolor ten idealnie sprawdza się 
w nowoczesnej kuchni, jak i modnej jadalni. 
Całość to elegancja w stylu modern.

   
RDZEŃ   
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stabilna 
konstrukcja 

Dąb Ribbon
1H1000001

Białe barwienie dodaje wnętrzu lekkości oraz 
delikatności. Struktura drewna wprowadza element 
naturalności do wnętrza. Idealna baza do aranżacji 
z kontrastowymi czerniami czy głębokimi szarościami. 
Idealnie sprawdzą się organiczne dodatki, 
szkło czy kamień.

   
RDZEŃ   
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bezpieczeństwo

Dąb Niagara
1H1000007

Ciemnomiodowy odcień podłóg to piękno i klasa.
Wnętrze dopełnione eleganckim wyposażeniem 
i najwyższej jakości detalami. Przestrzeń idealna 
na elegancką kolację, ale też najlepszy plac 
zabaw dla dzieci.

   
RDZEŃ   
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ogrzewanie 
podłogowe

Dąb Della
1H1000005

Podłogi o zabarwieniu wywołującym skojarzenie 
surowego drewna. W pełni naturalny charakter 
uzupełniają szarości oraz kontrastujące czarne 
elementy wyposażenia łazienki. Całość tworzy 
wyjątkową strefę komfortu.

   
RDZEŃ   
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ciche 
użytkowanie

Dąb Lofoi
1H1000004

Kremowy odcień podłóg daje efekt wyjątkowo 
przytulnego wnętrza. Ciepła barwa wierzchniej warstwy 
przełamuje delikatnie surowość betonu i zimną kolorystykę 
wykończenia. Idealne wnętrze minimalistyczne – 
harmonijne i przestronne. 

   
RDZEŃ
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przyjazne
dla zwierząt

Dąb Inga
1H1000008

Tradycyjne brązowe podłogi to wytworny element wnętrza 
w duchu Art Deco. Duża przestrzeń, monumentalne lustro 
oraz wyszukana sztuka to elementy, których nie może 
zabraknąć. To wyjątkowe wnętrze łączy estetykę i piękno.

   
RDZEŃ   
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czyste i łatwe 
w montażu

Dąb Tugela
1H1000006

Ciepła barwa podłogi wyjątkowo wzbogaca wnętrze. 
Upiększa kolorystyką i dodaje blasku pomieszczeniom 
urządzonym w stylu retro czy vintage. Otwarta przestrzeń 
to idealna alternatywa dla kochających wolność 
i żywe barwy. 

    
RDZEŃ   
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gwarancja 
30 lat

Dąb Mackay
1H1000010

Orzechowy odcień podłogi o ozdobnym rysunku 
i usłojeniu kreuje ciepłe wnętrze. Tu zastosowanie znajdzie 
różnorodność materiałów i faktur. Etno dodatki wzbogacą 
i uzupełnią wystrój. Styl eklektyczny swobodnie pozwala 
na połączenie wielu konwencji.

GWARANCJA

LAT
30

   
RDZEŃ   
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DREWNIANA WARSTWA UŻYTKOWA
Warstwa wierzchnia podłóg to naturalny dębowy 
fornir. Nasze nowe produkty posiadają wszystkie zalety 
podłóg drewnianych, zapewniając jednocześnie 
wysoką odporność. 

WODOODPORNOŚĆ*
Podłogi hybrydowe są odporne na zalania 
i zachlapania wodą. To doskonały wybór do kuchni, 
na korytarz, a nawet do łazienki oraz możliwość 
ułożenia jednolitych podłóg w całym domu.

ULTRAODPORNY LAKIER
Drewniana warstwa wierzchnia pokryta jest bardzo 
odpornym na ścieranie lakierem Ultra Hard.  
Powłoka składa się z kilku warstw lakieru 
wzmocnionego korundem (tlenkiem aluminium)  
dla uzyskania dodatkowej wytrzymałości.

STABILNA KONSTRUKCJA
Nawet na bardzo dużych powierzchniach nie ma 
konieczności wykonywania dylatacji progowych 
i pośrednich. Dzięki temu można ułożyć te same 
podłogi w pomieszczeniach o różnych funkcjach 
użytkowych, np. salon połączony z kuchnią czy 
korytarz z łazienką. 

zalety podłóg 
hybrydowych
Barlinek

BEZPIECZEŃSTWO
Podłogi posiadają certyfikat A+, potwierdzający 
bardzo niską emisję VOC (lotnych związków 
organicznych). Rdzeń deski DENSCORETM to mieszanka 
mineralna, która nie zawiera żadnych szkodliwych  
dla zdrowia ftalanów oraz metali ciężkich. 

OGRZEWANIE PODŁOGOWE 
Podłogi hybrydowe po przyklejeniu nadają się  
na ogrzewanie podłogowe, jak i systemy chłodzenia.

CICHE UŻYTKOWANIE
Hybrydowa Deska Barlinecka w połączeniu  
z wyciszającym podkładem EXTREME 1.5  
gwarantuje doskonałe tłumienie dźwięków. 

PRZYJAZNE DLA ZWIERZĄT 
Lakier Ultra Hard oraz rdzeń DENSCORETM  to 
podwyższona odporność podłogi na przetarcia 
i zarysowania. To również gwarancja łatwego 
utrzymania w czystości mieszkania lub domu.

CZYSTE I ŁATWE W MONTAŻU 
Układanie podłóg w systemie pływającym  
nie wymaga specjalistycznego sprzętu  
i odbywa się bez zbędnego zapylenia.

GWARANCJA 30 LAT
Podłogi hybrydowe Next Step są zaprojektowane 
aby służyć wiele lat i pięknie wyglądać – zwłaszcza 
przy stosowaniu środków do pielęgnacji Barlinek.

*Wodoodporność podłogi oznacza niewrażliwość produktu na czasowe działanie wody. 
Szczegółowe informacje znajdują się w Instrukcji montażu, Karcie gwarancyjnej oraz 
dokumencie Warunki Użytkowania Podłóg Lakierowanych Next Step.
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fornir dębowy: 1 mm
rdzeń stone polymer composite: 6 mm
grubość podłogi:  7 mm
szerokość: 190 mm
długość:  400-1200 mm 

Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności. 
Poszczególne zdjęcia desek w niniejszym katalogu mogą 

nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu 
może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

Dąb Bigar 
1H1000009

Listwa wys. 60 mm 
Dąb Bigar P6P01472A

Dąb Kalambo
1H1000003 

Listwa wys. 60 mm
Dąb Kalambo P6P01492A

Dąb Mackay
1H1000010

Listwa wys. 60 mm
Dąb Mackay P6P01482A

Dąb Ribbon
1H1000001

Listwa wys. 60 mm 
Dąb Gentle P6P01312A

Dąb Lofoi 
1H1000004 

Listwa wys. 60 mm
Dąb Harmony P6P01342A

Dąb Inga
1H1000008

Listwa wys. 60 mm
Dąb Terra P6P01212A

Dąb Kukenaam
1H1000002

Listwa wys. 60 mm
Dąb Touch P6P01242A

Dąb Niagara
1H1000007

Listwa wys. 60 mm 
Dąb Still P6P01422A

Dąb Tugela 
1H1000006

Listwa wys. 60 mm
Dąb Lakier P6P01011A

Dąb Della
1H1000005

Listwa wys. 60 mm 
Dąb Harmony P6P01342A

naturalne 
dopełnienie 
podłóg 
hybrydowych

Dopełnieniem podłóg hybrydowych 
są listwy z oferty firmy Barlinek. 
W 100% drewniane, lakierowane 
oraz kolorystycznie dopasowane 
do PODŁÓG HYBRYDOWYCH.

EXTREME 1.5

podkład

>500
kPa

CS
kg
!

• chroni złącza podłóg 
• wycisza 
• idealny na ogrzewanie podłogowe
• ekologiczny

parametry HYBRYDOWEJ DESKI BARLINECKIEJ 



Od początku działalności Barlinek angażuje się w wiele akcji 
proekologicznych, realizując m.in. program sadzenia drzew. 

Jako lider w produkcji podłóg fi rma wie także, jaki wpływ 
na oszczędność zasobów leśnych ma proces produkcji 
zapewniający optymalne wykorzystanie surowca. 

PODŁOGI HYBRYDOWE to kolejny krok na drodze rozwoju fi rmy 
Barlinek łączący nowoczesne wzornictwo, najwyższe walory 
użytkowe produktu i troskę o środowisko.

ekologia 
w działaniu

Za jedno opakowanie Deski Barlineckiej 
sadzimy jedno drzewo.

Ratujemy sokoła wędrownego.

Dąb „Bartek” pod naszą opieką.

100% drewna 

rdzeń mineralny
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