
 

Baltic Wood 
Podłogi Drewniane Inspirowane Modą 
 



 

       Misją Baltic Wood jest produkcja  

           doskonałych podłóg drewnianych. 
 

W kwestii JAKOŚCI  

                 nie uznajemy       
    kompromisów. 

MISJA 



MISJA 

Do tematu podłóg drewnianych 

 podchodzimy kompleksowo.  
 

To pozwala nam dbać o ich  

JAKOŚĆ w każdym 
aspekcie. 



 

Wszystkie procesy w firmie – od planowania, 
poprzez zakup surowców, produkcję aż po 

marketing i sprzedaż  

są zarządzane zgodnie z normami: 
 

ISO 9001 

ISO 14001 

CERTYFIKATY 



CERTYFIKATY 



Starannie dobieramy naszych DOSTAWCÓW, stawiając wyłącznie  

na NAJLEPSZYCH! Podłogi Baltic Wood powstają przy zastosowaniu: 

DOSTAWCY 

Lakierów firmy 
Kneho 

Olejów ECO i UV 
firm: Osmo oraz 
Woca 

Klejów firmy 
AkzoNobel 

Łuszczki świerkowej 
dostarczanej przez 
Plyfa Plywood 

Złącz bezklejowych 
opracowanych na 
licencji firmy  
Välinge Innovation 



SUROWIEC 

Drewno wykorzystywane do 
produkcji podłóg drewnianych  
Baltic Wood pochodzi  

     z lasów certyfikowanych 

   znakiem FSC 

Jako jedni z nielicznych w branży  
posiadamy prawo do posługiwania się 

znakiem Rainforest Alliance Certified™ 



 

Podłogi Baltic Wood powstają w 

nowoczesnej fabryce 
o efektywnej zdolności produkcyjnej  

1,6 mln m2  
w skali roku 

 

NOWE TECHNOLOGIE 



• GRUBOŚĆ CAŁEJ DESKI: 22 mm 
• Warstwa drewna do renowacji o grubości ok. 9,5 mm 
• Montaż: T&G 

LITA PODŁOGA DREWNIANA 

• Przybliżona liczba renowacji: do 15 
 

• Brak możliwości zastosowania na 
ogrzewaniu podłogowym 
 

• Wykończenie: 7-krotny system pokrycia 
powierzchni (lakier) lub 2-krotny system 
pokrycia powierzchni (olej) 
 

• Montowana poprzez klejenie lub 
przybijanie/ przykręcanie do podłoża 

KONSTRUKCJA LITA 



• GRUBOŚĆ CAŁEJ DESKI: 14 mm 
• Warstwa drewna do renowacji o grubości ok. 3,5 mm 
• Montaż: BALTIC LOC™  5G i 2G 

TRÓJWARSTWOWA PODŁOGA DREWNIANA 

KONSTRUKCJA WARSTWOWA 

• Przybliżona liczba renowacji: 3 
 

• Możliwość zastosowania na ogrzewaniu 
podłogowym 
 

• Wysoka odporność na odkształcenia przy 
zmianie temperatury i wilgotności 
powietrza 
 

• Wykończenie: 7-krotny system pokrycia 
powierzchni (lakier) lub 2-krotny system 
pokrycia powierzchni (olej) 



NOWOCZESNA i WYTRZYMAŁA TRÓJWARSTWOWA KONSTRUKCJA 

KONSTRUKCJA WARSTWOWA 

System pokrycia  
powierzchni: 
siedmiokrotny (lakier) 
dwukrotny (olej ECO i UV) 
 

Warstwa twardego drewna 
szlachetnego (ok. 3,5 mm) 

Poprzecznie ułożone listwy 
świerkowe warstwy środkowej 
(ok. 8,9 mm) 

Warstwa spodnia z jednolitej 
łuszczki świerkowej  (ok. 1,6 mm) 

Złącze krótkiego boku 
profilowane w twardej 
sklejce  

Linia woskowa  



KONSTRUKCJA WARSTWOWA 

Wyjątkowa odporność  
na wahania wilgotności i temperatury 
  zachodzące  
w pomieszczeniach 

Pewna spoina klejowa 
 – zaawansowana  
        technologia klejenia 

Precyzyjne złącze  
– sklejka na krótkim boku 

Wysoka stabilność wymiarów 
geometrycznych dla całej konstrukcji 

NAJWAŻNIEJSZE ATUTY: 



TEST SPOINY: odporność konstrukcji warstwowej na wilgoć 

Próbki testowe zostały zanurzone w wodzie na 24 godziny, 
a następnie włożone do komory suszarniczej o temperaturze 100°C na 6 godzin. 

Wyniki potwierdzają  

wysoką wytrzymałość  
warstwowej konstrukcji 

KONSTRUKCJA WARSTWOWA 



• GRUBOŚĆ CAŁEJ DESKI: 14,6 mm 
• Warstwa drewna do renowacji o grubości ok. 6,6 mm 
• Montaż: T&G 

KONSTRUKCJA WARSTWOWA 

• Przybliżona liczba renowacji: do 9 
 

• Możliwość zastosowania na ogrzewaniu 
podłogowym 
 

• Wykończenie: 7-krotny system pokrycia 
powierzchni (lakier) lub 2-krotny system 
pokrycia powierzchni (olej) 
 

• Montowana poprzez klejenie lub 
przybijanie/ przykręcanie do podłoża 

ULTRAWYTRZYMAŁA TRÓJWARSTWOWA PODŁOGA DREWNIANA 



• GRUBOŚĆ CAŁEJ DESKI: 14 mm 
• Warstwa drewna do renowacji o grubości ok. 3,5 mm 
• Montaż: BALTIC LOC™ 2G 

KONSTRUKCJA WARSTWOWA 
ARTYSTYCZNIE POSTARZANA TRÓJWARSTWOWA PODŁOGA DREWNIANA 

• Brak możliwości renowacji ze względu na 
specyfikę ręcznego wykończenia 
powierzchni 
 

• Możliwość zastosowania na ogrzewaniu 
podłogowym 
 

• Wysoka odporność na odkształcenia przy 
zmianie temperatury i wilgotności 
powietrza 
 

• Wykończenie: ręcznie wcierany olej ECO 



SYSTEM ŁĄCZENIA 

•   jedno z najnowocześniejszych złącz bezklejowych dostępnych na rynku 
•   złącze na licencji szwedzkiej firmy Välinge Innovation 
•   możliwość szybkiego montażu i demontażu –  1 m² podłogi w 1 minutę! 
•   wyraźny dźwięk kliknięcia przy instalacji desek 
•   montaż bez dodatkowych narzędzi  
•   zastosowanie specjalnego klucza do łączenia umożliwia demontaż pojedynczej  
ostatniej deski w rzędzie (brak konieczności wypięcia całego rzędu) 
•   możliwość instalacji na systemie ogrzewania podłogowego  

BALTIC LOC™ 5G  



SYSTEM ŁĄCZENIA 

• złącze bezklejowe na licencji szwedzkiej firmy Välinge Innovation 
• zamek na długim i krótkim boku deski 
• doskonałe właściwości wytrzymałościowe w przypadku sił rozciągających 
• zdolność do swobodnej pracy w płaszczyźnie poziomej 
• możliwy montaż i demontaż desek  
• możliwość instalacji na systemie ogrzewania podłogowego  

BALTIC LOC™ 2G  



TEST: złącze BALTIC LOC (LOC/LOC) vs. inne rozwiązanie  

 Suma sił rozrywających na obu bokach panela (krótkim i długim) – 2,90 kN/cm² 

 Wyjątkowa stabilność podłogi po instalacji, bez ryzyka  trwałego pojawienia się 
szczelin i szpar w efekcie oddziaływania sił związanych z występowaniem 
dużych wahań wilgotności i temperatury 
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SYSTEM ŁĄCZENIA 



SYSTEM ŁĄCZENIA 

• tradycyjne złącze klejowe na pióro i wpust 
• trwała spoina powstająca po nałożeniu i zastygnięciu przeznaczonego do tego 
celu kleju montażowego 
• trwałość spoiny uzależniona od parametrów kleju  
• mniejsza elastyczność złącza przy naturalnej pracy podłogi 

T&G 



System doskonałego pasowania 
elementów podłogi 

 

Gwarancja efektu jednolitej 
powierzchni z niemal 
niezauważalnymi łączeniami 
poszczególnych desek 

 

SYSTEM ŁĄCZENIA 

EFEKT IDEALNIE GŁADKIEJ PODŁOGI 
 

CONNECT PERFECT™   



MONTAŻ 

MONTAŻ PODŁÓG W SYSTEMIE PŁYWAJĄCYM 
BALTIC LOC™ 5G 

MONTAŻ PODŁÓG W SYSTEMIE PŁYWAJĄCYM 
BALTIC LOC™ 2G 

MONTAŻ PODŁÓG W SYSTEMIE KLEJOWYM T&G 
Poprzez klejenie profilu lub klejenie do podłoża 

MONTAŻ PODŁÓG LITYCH 
poprzez klejenie lub przybijanie/przykręcanie                   
do podłoża 



POKRYCIE POWIERZCHNI 

Doskonałe pokrycie powierzchni 

 gwarantuje 

 najwyższą odporność podłogi  
    na użytkowanie 



POKRYCIE POWIERZCHNI 

1 warstwa szpachli wypełnia ubytki powierzchni   

i łączenia lamelek zabezpieczając je przed penetracją wilgoci 

1 warstwa podkładu zapewnia właściwą przyczepność 

systemu lakierniczego do drewna oraz ogranicza penetrację wilgoci 
w głąb drewna 

3 warstwy lakieru podkładowego gwarantują nadanie 

powierzchni odpowiednich parametrów odpornościowych – elastyczności, 
ścieralności, odporności na zarysowanie pokrycia 

2 warstwy lakieru nawierzchniowego Anti-Scratch 
nadają właściwy połysk – ostateczny wygląd pokrycia 

Wyjątkowo odporna 7-krotna warstwa lakieru 



Test odporności na ścieranie (Metoda Tabera) - szlifowanie 

powierzchni próbki Baltic Wood przez dwie rolki oklejone 

papierem ściernym, obciążone ciężarkami  o masie 500 

gramów (określenie ilości obrotów potrzebnych do 

przeszlifowania powłoki lakierniczej) 

 
 

Test odporności na zarysowanie (Metoda 
Stridsman) - przesuwanie po powierzchni próbki 
Baltic Wood specjalnego wózka o obciążeniu 5 kg, 
wyposażonego w półokrągłe ostrze (mierzy się 
odległość od początku zarysowania do miejsca 
dotarcia do drewna) 

POKRYCIE POWIERZCHNI 

TESTY: odporność powłoki lakierniczej Baltic Wood 

Test odporności na uderzenie (elastyczność) - puszczanie na 
powierzchnię próbki Baltic Wood kulki metalowej o średnicy 22 
mm kolejno z wysokości 30, 40, 50, 60 i 70 cm. Ocena powierzchni 
lakierniczej w miejscu uderzenia kulki -  ocena punktowa od 1 do 5 
(powłoka lakiernicza pękła lub nie). 
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Producent 

TEST ŚCIERALNOŚCI LAKIERU 

Im wyższa wartość oceny, tym lepsza jakość lakieru  

BALTIC WOOD 

Test odporności na ścieranie (Metoda Tabera)  

POKRYCIE POWIERZCHNI 



Im większy wynik, tym lepsza jakość lakieru 

Długość słupka poziomego wskazuje na powtarzalność wyników 

Im krótszy słupek, tym mniejszy rozrzut pomiarów, większa powtarzalność wyników  

Baltic Wood 

POKRYCIE POWIERZCHNI 

Test odporności na zarysowanie (Metoda Stridsman)  

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Odległość [mm] 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

P
ro

d
u

c
e

n
t 

TEST ZARYSOWANIA 

BALTIC WOOD 



Im wyższa wartość oceny, tym lepsza jakość lakieru  

BALTIC WOOD 

Test elastyczności (odporności na uderzenia) 

POKRYCIE POWIERZCHNI 
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Producent 

TEST ELASTYCZNOŚCI  
 



GWARANCJA 

* podłogi użytkowane w pomieszczeniach mieszkalnych 

Ponadprzeciętna jakość  
 drewnianych podłóg Baltic Wood* jest potwierdzona gwarancją      



NAGRODY 

Jakość podłóg Baltic Wood  
  została wielokrotnie doceniona i wyróżniona  

 w prestiżowych konkursach prowadzonych przez 

niezależne instytucje i magazyny 



 

Zapraszamy do 
 Świata Podłóg Drewnianych    
      Inspirowanych Modą! 

 


