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Baltic Wood S.A. jest jednym z wiodących producentów 
trójwarstwowego parkietu panelowego wykonanego 
z europejskich, amerykańskich i egzotycznych gatunków 
drewna. Jesteśmy nowoczesną firmą stawiającą na 
innowacyjność oraz dbałość o ekologiczny i przyjazny 
środowisku proces produkcji. Drewno użyte do produkcji 
pochodzi z certyfikowanych lasów, znajdujących się pod 
nadzorem organizacji zajmujących się zarządzaniem 
surowcem leśnym. Nie wykorzystujemy drewna 
pochodzącego z lasów naturalnych ani deszczowych.

Gruntowna selekcja drewna, laserowe pomiary 
oraz wnikliwa kontrola na każdym etapie procesu 
produkcji zapewniają, że parkiet panelowy 
Baltic Wood spełnia najwyższe europejskie standardy 
jakości. Proekologiczny proces produkcji oraz wysoką 
jakość stosowanych technologii potwierdzają 
międzynarodowe certyfikaty ISO 9001:2000, 14001, 
FSC,CE, Real Wood.

Indywidualne wykończenie powierzchni podłóg Baltic Wood lakierem (półmatowym, matowym), olejem (transparentnym, białym, ciemnym) lub bejcą (w tonacji kremowej, 
cynamonowej i czekoladowej) podkreśla wyszukany i oryginalny charakter podłóg drewnianych. Fabryczne wykończenie powierzchni w pełni zabezpiecza drewno, podnosząc 
odporność na ścieranie i zarysowanie powierzchni parkietu. 

Parkiet panelowy Baltic Wood produkowany jest we wzorze pełnej deski lub trójrzędowej klepki. Trójwarstwowa konstrukcja paneli podnosi ich elastyczność, jednocześnie zwiększając odporność na zewnętrzne zmiany wilgotności 
i temperatury zachodzące w pomieszczeniach w zależności od pory roku. Siedmiokrotne pokrycie warstwy wierzchniej oraz utwardzanie kolejnych warstw lakieru promieniami UV znakomicie zabezpiecza powierzchnię parkietu przed 
ścieraniem i zarysowaniem.

Podłogi marki Baltic Wood oferowane są w nowoczesnym, bezklejowym systemie montażu Baltic Loc. Jest on sposobem na prostą, szybką (nawet do 12 m2 na godzinę!) i tanią instalację a podłoga nadaje się do użytku natychmiast 
po ułożeniu.
Dzięki zastosowaniu technologii Connectperfect, podłogi Baltic Wood wyróżniają się idealnie szczelnym połączeniem oraz perfekcyjnym pasowaniem, a brak wyraźnie widocznych połączeń pomiędzy poszczególnymi deskami zapewnia 
dodatkowo wysoką estetykę gotowej podłogi.
Dzięki stabilności wymiarowej i gęstości drewna istnieje możliwość instalacji na ogrzewaniu podłogowym. Podłogi Baltic Wood objęte są 30-letnią gwarancją.

Na styczniowych targach Domotex 2009, odbywających się w Hanowerze w Niemczech, firma Baltic Wood zaprezentowała najnowszą kolekcję podłóg szczotkowanych. Już wkrótce w standardowej ofercie firmy! 
Zapytania proszę przesyłać na adres: marketing@balticwood.pl



parkiet panelOwy baltic wOOd wenGe elleGance deska parkiet panelOwy baltic wOOd dąb cream klepka


