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Dąb 1-lam olej cherry fazowany seria exclusive 
Ma jasnobrązową, lekko koniakową barwę dodatkowo podkreśloną przez zastosowaniu oleju w kolorze cherry. 
Dąb charakteryzuje uniwersalna elegancja, która psuje do wnętrz klasycznych jak i rustykalnych. Deska barlinecka 
dąb fazowany posiada subtelne ścięcie (fazę) wielkości 1 mm wszystkich krawędzi, które sprawia wrażenie lekkości 
i przestrzenności – podłoga nie tworzy jednolitej płyty, a krawędzie desek odbijają promienie słoneczne i można 
je wyczuć w dotyku. Wykończenie olejem świetnie sprawdza się w pomieszczeniach intensywnie użytkowanych.

Dąb 1-lam lakier biały faza niebarwiona seria exclusive 

Niby zwyczajny dąb, ale jednak odmieniony. Wysokiej jakości biały lakier rozjaśnia powierzchnię deski.
To idealne rozwiązanie do wnętrz nowoczesnych i tych urządzonych w stylu skandynawskim. Dla urozmaicenia 
delikatną fazę (ścięcie wszystkich krawędzi deski) pozostawiliśmy w naturalnym kolorze dębu. Efekt zapiera 
dech w piersiach. 

jesion 1-lam seria exclusive 
Jasne jesionowe drewno o interesującym rysunku słojów wprowadza domowe ciepło nawet do bardzo surowych 
pomieszczeń. Chłód betonu został zneutralizowany dzięki zastosowaniu deski barlineckiej na ścianie. Modny 
charakter wnętrza podkreśla także nowa szerkość deski barlineckiej 130 mm. Do tego proste meble i soczysty 
pomarańcz – kto nie chiałby posiedzieć w takim pokoju?

Grupa Barlinek to jeden z największych producentów 
podłóg drewnianych na świecie. Nowoczesny park 
maszynowy, kontrola jakości na każdym etapie 
produkcji oraz doświadczona i wykwalifikowana 
kadra są przyczyną sukcesu firmy. Sztandarowy 
produkt, deska barlinecka, jest produkowana z ponad 
20 gatunków drewna, zarówno europejskiego jak 
i egzotycznego. 
Podłogi z Barlinka łączą w sobie zalety tradycyjnych 
parkietów z łatwością montażu podłóg pływających. 
Podłogi z Barlinka to naturalny wygląd, praktyczność 
— i elegancja. Nowoczesne wzornictwo, różne 
wykończenia, egzotyczne materiały dają 
nieograniczone możliwości projektowania wnętrz.
Barlinek to modny, komfortowy styl.
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