Znajdź podłogę,
która pasuje do
Twojej osobowości

KOLEKCJA PODŁÓG LAMINOWANYCH 2019
no ordinary floors
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Znajdź sprzedawcę na stronie balterio.com
Traditions - 61013 Sosna Truflowa

2

Tworzymy niezwykłe podłogi dla ludzi, którzy oczekują czegoś
więcej. Ludzi, którzy nie szukają tego, co zwyczajne, ale potrzebują
wartości dodanej i chcą, aby ich osobowość i styl życia znalazły
odzwierciedlenie w ich podłodze.
Odkryj naszą niezwykłą kolekcję PODŁÓG LAMINOWANYCH

Znajdź podłogę,
która pasuje do
Twojej osobowości

no ordinary floors
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Niezrównana
jakość

WYPRODUKOWANO W BELGII

Balterio spełnia Twoje ̶ niezwyczajne
̶ oczekiwania: nasze podłogi zostały
zaprojektowane i opracowane zgodnie z
aktualnymi trendami i w całości stworzone
z myślą o Tobie ̶ od wodoodpornych
paneli 9 mm po kolekcję nowoczesnych
paneli 8 mm i przyjazną dla portfela
kolekcję paneli 7 mm.
WYJĄTKOWA JAKOŚĆ
Oczekujesz trwałej podłogi i dokładnie taką
otrzymujesz: najlepszy stosunek jakości do
ceny i długotrwała gwarancja. Podłoga Balterio
jest wytrzymała i stabilna. Jest odporna na
zużycie, zarysowania i uderzenia. Może być
stosowana na systemy ogrzewania i chłodzenia
podłogowego.

AC4

EN13329 - EN15468

Wszystkie podłogi laminowane Balterio
mają klasę 32 AC4, dzięki czemu nadają
się do intensywnego użytkowania w
pomieszczeniach mieszkalnych, a także w
obiektach użyteczności publicznej o średnim
natężeniu ruchu. Dodatkowo w kolekcji
Traditions zastosowano wyjątkowo odporną
na zarysowania technologię Scratch Protect.

DŁUGOTERMINOWA GWARANCJA
Nie musisz martwić się o trwałość: nasze
podłogi są objęte 25-letnią gwarancją
na zastosowania w pomieszczeniach
mieszkalnych. Oferowane przez nas podłogi
wodoodporne są objęte gwarancją odporności
na wodę do 10 lat*.
PRODUKUJEMY ODPOWIEDZIALNIE
Podłogi Balterio są przyjazne dla środowiska.
Nasze podłogi laminowane mają certyfikat
PEFC oraz Europejski znak Ecolabel: jest to
potwierdzenie odpowiedzialnego zarządzania
gospodarką leśną, produktu o trwałej jakości
oraz zrównoważonego procesu produkcji.
*Więcej informacji na stronie balterio.com
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Zachowujemy
realizm

Każda deska jest
wyjątkowa,
tak jak w naturze
6

Podłoga Balterio jest tak podobna do
prawdziwego drewna, że deski trudno
odróżnić od parkietu. Nasze podłogi
laminowane emanują niespotykanym
kontrastem i głębią. Każdy słój, każdy sęk
wygląda jak żywy.
INSPIROWANE NATURĄ
Odkryj żywe wzory o intensywnych
barwach od jasnych do ciemnych
odcieni, od pięknych sosen i tradycyjnych
dębów po egzotyczne gatunki drewna,
od miękkich słojów po wyraźne sęki, od
wyrafinowanych wzorów po rustykalne,
od olejowanych podłóg po kredowe…

Ciepłe i żywe
wzory drewna o
intensywnych
kolorach, bogate
w detale i pełne
charakteru.

NATURALNA RÓŻNORODNOŚĆ
Podłoga ułożona z dokładnie takich
samych desek już na pierwszy rzut oka
wygląda sztucznie. Dlatego inwestujemy
w naturalną różnorodność. Dekory w
naszych kolekcjach premium 9 mm
składają się z co najmniej 20 różnych
desek, dzięki temu nie widać powtórzeń
wzoru na podłodze.
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Wielowarstwowość
struktury sprawia,
że jest ona jeszcze
bardziej realistyczna

Prawdziwie
autentyczne
wrażenie
Traditions - 61012 Dąb Królewski
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Podłogi Balterio to coś więcej niż tylko
wygląd. Są one prawdziwie autentyczne
w odbiorze. Widoczne są realistyczne
pęknięcia i sęki, których oczekuje się
od prawdziwego drewna. W naszych
genach jest wznoszenie realizmu natury
na wyższy poziom. Odtwarzamy drewno
i nadajemy mu realistyczną strukturę
ulepszoną dzięki technologii.
STRUKTURY WIERNE NATURZE

NATURALNE V-FUGI

Podłogi Balterio to wierność w naturze
również w dotyku: proces wytłaczania
podkreśla naturalne słoje drewna oraz
sęki o różnej głębokości i połysku na
wielu poziomach. Z radością postaramy
się wyjaśnić te niewielkich różnice w
strukturze, ale szczerze mówiąc, lepiej to
zobaczyć i poczuć samemu.

V-fugi na bokach desek zapewniają
wyrafinowany wygląd parkietu. W
kolekcjach wodoodpornych 9 mm v-fugi
są frezowane w warstwie wierzchniej
(Grande) (1) lub są wyciskane na
krawędziach deski ze wszystkich czterech
stron (Traditions) (2). W obu przypadkach
wzór drewna naturalnie przechodzi przez
fugę, a rdzeń jest lepiej chroniony przed
wilgocią.

(1)

(2)

CZY WIEDZIAŁEŚ?

Istnieje praktyczna zaleta podłogi laminowanej ze strukturą: nie tylko wygląda ona bardziej autentycznie, ale też
wybacza znacznie więcej niż gładkie powierzchnie w przypadku codziennych zagrożeń, takich jak bawiące dzieci
czy też zwierzęta domowe
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Wartości
klasy premium

Rozmiar
naprawdę
robi różnicę

Nasze podłogi to znacznie więcej niż
tylko atrakcyjny wygląd: projektujemy
zaawansowane cechy, które na pierwszy
rzut oka mogą pozostać niezauważone,
ale zdecydowanie dostarczają wartości
klasy premium. I ten właśnie sposób
tworzymy różnicę.
RÓŻNE ROZMIARY DESEK

WĄSKIE | STANDARDOWE | SZEROKIE |
DŁUGIE I WĄSKIE | DŁUGIE I SZEROKIE

Balterio wyróżnia się na tle konkurencji
dzięki wyjątkowym rozmiarom desek.
A mówiąc dosłownie, dzięki długim deskom
w kolekcji Grande. Ale jeśli wolisz wąskie
deski, możesz wybrać kolekcję Stretto.
Szersze deski są dostępne w kolekcji
Impressio. Oczywiście dostępny jest też
szeroki wybór standardowych desek.
WYJĄTKOWE TECHNIKI
Szukasz niezwykłej podłogi? Deski w kolekcji
Impressio oferują technologię Panoramic
design: wzór drewna jest wizualnie
kontynuowany na krótkim boku pomiędzy
kolejnymi deskami sprawiając wrażenie, że są
one nieskończenie długie.
ANTYSTATYCZNE PODŁOGI
Większość podłóg Balterio jest wyposażona
w antystatyczność*, która działa przez
cały okres użytkowania, więc ładunki
elektrostatyczne nie mogą się już na nich
gromadzić – nawet w suchym klimacie.
Powierzchnie antystatyczne są łatwiejsze
do czyszczenia, ponieważ brud i kurz słabiej
przywierają do podłogi.
*Więcej informacji na stronie balterio.com
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100%
wodoodporne

Idealnie pasujące
do wszystkich
pomieszczeń domowych,
nawet do łazienki
12

Nasze kolekcje 9 mm są wodoodporne.
Technologia ochrony HydroShield
oraz uznany system montażu na klik
zapobiegają przedostawaniu się wody
lub innych płynów do łączeń, przez co
podłogi Grande i Traditions idealnie
pasują do wszystkich pomieszczeń
domowych, od salonu i sypialni po
kuchnię i łazienkę.
100% WODOODPORNE
Czy to zawsze Tobie zdarza się wylać
napój? A może przypadkowo potknąć
się o wiadro z wodą? Nasze kolekcje
9 mm sobie z tym poradzą. Jeśli teraz
coś wyleje się na podłogę, możesz się
zrelaksować – nie powstaną żadne
szkody, a posprzątanie zajmie tylko
chwilę. Dotrzymujemy swojej obietnicy
odporności na wodę, dlatego oferujemy
gwarancję odporności na wodę* dla
kolekcji Grande i Traditions.

OCHRONA HYDROSHIELD
Dzięki ochronie HydroShield Twoja
podłoga laminowana jest odporna na wodę
nawet przez 24 godziny*. Technologia
HydroShield to połączenie dokładnie
przylegającego, wodoodpornego zamka na
klik z naturalnie wyglądającą v-fugą: woda
nie może przeniknąć do łączenia między
deskami. Jest to perfekcyjne rozwiązanie do
kuchni i łazienek. Kolekcje HydroShield są
oznaczone kroplą wody.

*Więcej informacji na stronie balterio.com

ODKRYJ DOPASOWANE AKCESORIA
DLA PODŁÓG HYDROSHIELD

Odkryj nasze
wodoodporne
kolekcje 9 mm
Grande i Traditions

Listwy przypodłogowe i profile dla wodoodpornych
kolekcji 9 mm są poddawane obróbce z użyciem
specjalnej powłoki, która chroni je przed pęcznieniem
w wyniku działania wody. Aby zagwarantować
wodoodporne wykończenie w łazience, zawsze należy
używać zestawu Balterio WaterShield. Patrz str. 57

Patrz str. 16
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Traditions - 61003 Dąb Topaz
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Podłoga Balterio jest po Twojej
stronie od przygotowania podłoża po
perfekcyjne wykończenie wysokiej jakości
akcesoriami: zacznij mądrze od podkładów
pochłaniających dźwięki i zakończ z
klasą przy użyciu pasujących listew
przypodłogowych i profili.

NAPRAWDĘ DOPASOWANE AKCESORIA
Nawet akcesoria są wierne naturze: kolory i odcienie oryginalnych
listew przypodłogowych i profili Balterio są identyczne jak dekory
podłóg laminowanych Balterio.
NOWE LISTWY PRZYPODŁOGOWE I PROFILE
Wodoodporne kolekcje 9 mm Grande i Traditions mają nowe
laminowane listwy przypodłogowe i profile: nadal są idealnie
dopasowane do poszczególnych wzorów, ale są bardziej
wytrzymałe i lepiej chronione. Podnosimy jakość na wyższy
poziom. Nowe akcesoria wykończeniowe są teraz odporne na
zużycie i zarysowania, przez co są bardziej wytrzymałe.
LEPSZA OCHRONA PRZED WILGOCIĄ
Listwy przypodłogowe i profile dla wodoodpornych kolekcji
9 mm są poddawane obróbce z użyciem specjalnej powłoki,
która chroni je przed pęcznieniem w wyniku działania wody. Aby
zagwarantować wodoodporne wykończenie w łazience, zawsze
należy używać zestawu Balterio WaterShield.
NOWY SYSTEM MONTAŻU BEZ UŻYCIA WKRĘTÓW
Wybieraj nowe, metalowe klipsy Balterio, aby szybko zamontować
standardowe listwy bez użycia kleju czy wkrętów. Użyj łączników
Balterio do połączenia dwóch listew przypodłogowych. Dzięki
temu listwy będzie można z łatwością zdemontować i zamontować
ponownie.

Wybierz właściwy podkład. Patrz str. 54
Wybierz pasujące akcesoria. Patrz str. 56
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Odkryj
kolekcję
9 mm
Grande

STR. 20

Traditions

STR. 28

Odporne na wodę
Kolekcje 9 mm wyglądają świetnie
i spisują się jeszcze lepiej. Grande i
Traditions − najlepsze kolekcje w
gamie Balterio − są wodoodporne
dzięki technologii HydroShield, przez
co idealnie pasują do wszystkich
pomieszczeń w Twoim domu, nawet
do łazienki.

Zacznij mądrze od właściwego podkładu. Patrz str. 54
Zakończ z klasą przy użyciu pasujących akcesoriów. Patrz str. 57
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Znajdź podłogę,
która pasuje do
Twojej osobowości

no ordinary floors
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Kolekcje 9 mm
wyglądają świetnie i
spisują się jeszcze lepiej
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Grande - 64086 Drewno Szafotu
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Doskonała podłoga
zainspirowana naturą
Grande
64083 Dąb Muszelkowy
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Następna
wielka rzecz
Grande
Co sprawia, że kolekcja Grande jest wielka? Z pewnością
bardzo długie deski. Różne szerokości. Jednak podłogi
Grande zostały także ulepszone cyfrowo: laminat
nigdy nie wyglądał tak realistycznie. Kolekcja emanuje
kontrastem i głębią, a wzornictwo desek jest bardziej
naturalnie zróżnicowane. A czy wspomnieliśmy już, że
jest wodoodporna?

9 mm, długie deski
Grande długie i szerokie 2050 X 240 MM | 6 DESEK/OPAKOWANIE | 2,9520 M²
Grande długie i wąskie 2050 X 167 MM | 6 DESEK/OPAKOWANIE | 2,0541 M²

✓ MIX SZEROKICH I WĄSKICH DESEK
✓ WRAŻENIE PRAWDZIWEGO DREWNA
✓ NATURALNA RÓŻNORODNOŚĆ
✓ 4-STRONNA V-FUGA PARKIETOWA
✓ WODOODPORNOŚĆ HYDROSHIELD

Kolekcja Grande jest dostępna w dwóch wersjach: długie i szerokie
deski lub długie i wąskie deski. Dwa dekory są dostępne w obydwóch
wersjach: połącz je, aby uzyskać podłogę, której nie można odróżnić od
prawdziwego drewna.

64082 Dąb Lniany

Wąskie i szerokie

64083 Dąb Muszelkowy

✓

Wąskie i szerokie
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Grande

22

Podłoga Grande w
Twoim domu: połącz
szerokie i wąskie deski,
aby uzyskać całkowicie
naturalny wygląd

64082 Dąb Lniany
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Grande
64093 Dąb Venn
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Grande, wodoodporne
Dzięki v-fudze frezowanej w warstwie
wierzchniej, ochronie HydroShield na bokach
oraz wytrzymałym i niezawodnym zamkom
na klik podłoga Grande bez problemu poradzi
sobie z rozlaną wodą. Sprawia to, że jest idealną
podłogą laminowaną do montażu w kuchniach
i łazienkach.

9 mm, długie i szerokie deski
2050 X 240 MM | 6 DESEK/OPAKOWANIE | 2,9520 M²
Technologia HydroShield to
połączenie dokładnie przylegającego,
wodoodpornego zamka na klik z
naturalnie wyglądającą v-fugą: woda
nie może przeniknąć do łączenia
między deskami. Jest to perfekcyjne
rozwiązanie do kuchni i łazienek.

✓ WRAŻENIE PRAWDZIWEGO DREWNA
✓ NATURALNA RÓŻNORODNOŚĆ
✓ 4-STRONNA V-FUGA PARKIETOWA
✓ WODOODPORNOŚĆ HYDROSHIELD

✓

64082 Dąb Lniany

Szerokie

64092 Dąb Sienna

Szerokie

64083 Dąb Muszelkowy

Szerokie

64093 Dąb Venn

Szerokie

64090 Dąb Jasny

Szerokie

64094 Dąb Bourbon

Szerokie

64091 Dąb Citadelle

Szerokie

64095 Dąb Klasyczny

Szerokie
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4-STRONNA V-FUGA PARKIETOWA
Grande

V-fugi wykonane są w warstwie wierzchniej dzięki czemu
wzór drewna przechodzi przez nie w naturalny sposób –
jak w podłogach drewnianych
64083 Dąb Muszelkowy
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Grande, wielki komfort
Od naturalnego zróżnicowania po wrażenie
prawdziwego drewna. Każda deska jest
unikalna, dlatego na powierzchni 10 metrów
kwadratowych podłogi nie ma powtórzeń.
Matowa warstwa wierzchnia zapewnia podłodze
niezwykły realizm oraz jest przyjemnie ciepła
podczas chodzenia.

9 mm, długie i wąskie deski
2050 X 167 MM | 6 DESEK/OPAKOWANIE | 2,0541 M²

✓ WRAŻENIE PRAWDZIWEGO DREWNA
✓ NATURALNA RÓŻNORODNOŚĆ
✓ 4-STRONNA V-FUGA PARKIETOWA
✓ WODOODPORNOŚĆ HYDROSHIELD

✓

64082 Dąb Lniany

Wąskie

64086 Drewno Szafotu

Wąskie

64083 Dąb Muszelkowy

Wąskie

64087 Dąb Skyline

Wąskie

64084 Dąb Bellefosse

Wąskie

64088 Dąb Wiosenny

Wąskie

64085 Dąb Stalowy

Wąskie

64089 Orzech Nowoczesny

Wąskie

ZAKOŃCZ Z KLASĄ PRZY UŻYCIU PASUJĄCYCH AKCESORIÓW

Listwy przypodłogowe i profile dla wodoodpornych kolekcji 9 mm są poddawane obróbce z użyciem specjalnej powłoki,
która chroni je przed pęcznieniem w wyniku działania wody. Patrz str. 57
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Kolekcja Traditions ma wszystko
co potrzebne, aby natychmiast
stać się klasykiem w gamie
Balterio oraz w Twoim wnętrzu
61006 Dąb Leśny
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Tak podobna do
prawdziwego drewna
Traditions
61001 Dąb Opal
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Czas na nowe
Traditions
Traditions
Piękne wzory drewna, pełne charakteru: kilka
tradycyjnych dębów ̶ od eleganckiego do
rustykalnego oraz egzotyki o wspaniałym,
realistycznym wyglądzie i stylu. Podłogę Traditions
można nazwać naturalnym pięknem, nawet w
kuchni i łazience, ponieważ deski są wodoodporne.
Co więcej, podłoga jest bardziej wytrzymała niż
kiedykolwiek wcześniej.
9 mm, standardowe deski
1380 X 190 MM | 6 DESEK/OPAKOWANIE | 1,5732 M²

✓ TRUE TO NATURE
✓ NATURALNA RÓŻNORODNOŚĆ
✓ 4-STRONNA, NATURALNA V-FUGA
✓ OCHRONA PRZED ZARYSOWANIAMI
✓ WODOODPORNOŚĆ HYDROSHIELD

100% WODOODPORNE
Technologia HydroShield to
połączenie dokładnie przylegającego,
wodoodpornego zamka na klik z
naturalnie wyglądającą v-fugą. Podłogi
laminowane z technologią HydroShield
są wodoodporne, dzięki czemu można
je montować w dowolnym miejscu w
domu, nawet w kuchni lub łazience.

WYJĄTKOWA ODPORNOŚĆ
NA ZARYSOWANIA

DOPASOWANE
AKCESORIA

Podłoga Traditions jest wyjątkowo
odporna na zarysowania: warstwa
wierzchnia z opatentowaną technologią
Scratch Protect oferuje najlepszą możliwą
ochronę przed mikro zarysowaniami.

Listwy przypodłogowe i
profile dla wodoodpornych
kolekcji 9 mm są poddawane
obróbce z użyciem specjalnej
powłoki, która chroni je
przed pęcznieniem w wyniku
działania wody.
Patrz str. 57
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4-STRONNE, NATURALNE V-FUGI

Traditions

Brak prosto przebiegających fug. Traditions to przede wszystkim
naturalna nieregularność: wyglądające na surowo cięte v-fugi tworzą
optyczny efekt lekko otwartego łączenia, pomimo tego, że deski
pasują do siebie idealnie. Wzór naturalnie przechodzi przez fugę,
potęgując efekt naturalnej podłogi drewnianej.
61009 Dąb Castello
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Traditions, perfekcyjnie
niedoskonała
Natura jest perfekcyjnie niedoskonała. A kolekcja Traditions
czerpie korzenie z natury. Podłoga Traditions to nie
tylko różnorodne deski i wzory drewna, to także duże
zróżnicowanie w głębokości struktur i ich połysku. Podłoga
Traditions jest tak podobna do prawdziwego drewna, że
jest nie do odróżnienia.

9 mm, standardowe deski
1380 X 190 MM | 6 DESEK/OPAKOWANIE | 1,5732 M²

✓ TRUE TO NATURE
✓ NATURALNA RÓŻNORODNOŚĆ
✓ 4-STRONNA, NATURALNA V-FUGA
✓ OCHRONA PRZED ZARYSOWANIAMI
✓ WODOODPORNOŚĆ HYDROSHIELD
Zróżnicowanie głębokości i połysku struktury sprawia, że jest ona jeszcze bardziej realistyczna
Poprzez proces wytłaczania podkreślone zostają naturalne słoje drewna, pęknięcia i sęki na wielu poziomach. Proces szczotkowania otwiera słoje, jednocześnie różne struktury i poziomy połysku, od wyjątkowo matowego po jedwabisty, podkreślają
pęknięcia w głębi i sęki na górze. Z całą pewnością można stwierdzić, że laminat nigdy nie wyglądał bardziej realistycznie.

61000 Dąb Diamentowy

61004 Dąb Sonora

61001 Dąb Opal

61005 Dąb Wydmowy

61002 Dąb Księżycowy

61006 Dąb Leśny

61003 Dąb Topaz

61007 Dąb Loft Szary
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Traditions
61010 Dąb Wiktoriański
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Traditions, wodoodporne
Chcesz mieć to naturalne piękno w swojej łazience?
Oczywiście, że tak. I masz rację. Podłoga Traditions
bez problemu poradzi sobie z rozlaną wodą dzięki
ochronie HydroShield na bokach oraz wytrzymałemu
i niezawodnemu zamkowi na klik

9 mm, standardowe deski
1380 X 190 MM | 6 DESEK/OPAKOWANIE | 1,5732 M²

✓ TRUE TO NATURE
✓ NATURALNA RÓŻNORODNOŚĆ
✓ 4-STRONNA, NATURALNA V-FUGA
✓ OCHRONA PRZED ZARYSOWANIAMI
✓ WODOODPORNOŚĆ HYDROSHIELD

Technologia HydroShield to
połączenie dokładnie przylegającego,
wodoodpornego zamka na klik z
naturalnie wyglądającą v-fugą: woda
nie może przeniknąć do łączenia
między deskami. Jest to perfekcyjne
rozwiązanie do kuchni i łazienek.

61008 Dąb Industrialny Brązowy

61012 Dąb Królewski

61009 Dąb Castello

61013 Sosna Truflowa

61010 Dąb Wiktoriański

61014 Dąb Hobart

61011 Dąb Noble

61015 Orzech Peruwiański
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Odkryj
kolekcję
8 mm
Impressio

STR. 38

Magnitude

STR. 40

Quattro Vintage

STR. 42

Xperience4plus

STR. 44

Stretto

STR. 46

Urban

STR. 48

Współczesność
Czy jesteś gotowy na coś
wyjątkowego? Kolekcje 8 mm oferują
współczesne – a niekiedy wręcz
odważne – wzory i wyjątkowe cechy.
Niektóre z nich mają różne szerokości
desek: szerokie lub wąskie. Jednak
wszystkie – jedna po drugiej –
są piękne.

Zacznij mądrze od właściwego podkładu. Patrz str. 54
Zakończ z klasą przy użyciu pasujących akcesoriów. Patrz str. 56
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Znajdź podłogę,
która pasuje do
Twojej osobowości

no ordinary floors
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Nieskończone
piękno
Impressio

Z technologią Panoramic design, wzór
drewna jest wizualnie kontynuowany
na krótkim boku pomiędzy kolejnymi
deskami sprawiając wrażenie, że są one
nieskończenie długie.
60186 Sosna Naturalna
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Impressio
Impressio to wyjątkowa kolekcja obejmująca dęby
o naturalnej strukturze oraz wyrafinowane sosny na
szerokich deskach laminowanych. Dwustronna v-fuga i
technologia Panoramic design nadają wrażenie, że deski są
nieskończenie długie. Jest to coś naprawdę niesamowitego.

8 mm, szerokie deski
1261 X 244 MM | 8 DESEK/OPAKOWANIE | 2,4615 M²

✓ TRUE TO NATURE
✓ TECHNOLOGIA PANORAMIC DESIGN
✓ V-FUGA NA DŁUGIM BOKU

60059 Dąb Loch Ness

60186 Sosna Naturalna

60106 Dąb Garda

60187 Sosna Złota

60142 Dąb Caspian

60188 Sosna Węglona

60183 Dąb Skalowany

60915 Dąb Opalizujący

60184 Dąb Ivory

60917 Dąb Savannah

60185 Sosna Arktyczna

60928 Dąb Wadi Rum
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Matowe i
błyszczące
słoje drewna
Magnitude

Wyjątkowa technologia Chromezone
potęguje wierny naturze charakter,
nadając słojom drewna żywy i promienny
połysk na matowej powierzchni.
60580 Dąb Smolisty
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Magnitude
Wyraź się dzięki kolekcji Magnitude. Podłoga Magnitude to
czysty luksus w Twoim wnętrzu. Matowo-błyszczący laminat
nie tylko wygląda jak prawdziwa podłoga drewniana, ale też
sprawia takie wrażenie w dotyku. Oryginalna technologia
Chromezone gwarantuje wierny naturze wygląd i dotyk,
tworząc wrażenie głębi w każdym pomieszczeniu.

8 mm, standardowe deski
1257 X 190,5 MM | 9 DESEK/OPAKOWANIE | 2,1551 M2

✓ TRUE TO NATURE
✓ CHROMEZONE (MATOWE I BŁYSZCZĄCE)
✓ 4-STRONNA MIKRO V-FUGA

60088 Dąb Ardeche

60558 Dąb Opalany

60542 Dąb Olejowany

60579 Dąb Kość Słoniowa

60545 Dąb Stary Flamandzki

60580 Dąb Smolisty
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Wyraziste sęki
i drobne
niedoskonałości
Quattro Vintage

Technologia 3D wood
effect podkreśla naturalną
głębię słojów drewna o
różnym poziomie połysku,
od matu po satynowy i
jedwabisty wygląd.
60919 Kasztan Złoty
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Quattro Vintage
Wyraziste sęki i drobne niedoskonałości nadają podłodze
Quattro Vintage postarzany wygląd, którego szukasz.
Łagodna tonacja oraz ciągła gra światła i cienia sprawiają,
że Twoje wnętrze staje się absolutnie retro. Nie trzeba więc
dodawać, że kolekcja Quattro Vintage jest pełna charakteru.
Podobnie jak Ty.

8 mm, standardowe deski
1257 X 190,5 MM | 9 DESEK/OPAKOWANIE | 2,1551 M2

✓ TRUE TO NATURE
✓ TECHNOLOGIA 3D WOOD EFFECT
✓ 4-STRONNA MIKRO V-FUGA

60797 Dąb Zachód Słońca

60913 Dąb Macadamia

60907 Dąb Sherlock

60919 Kasztan Złoty 

60908 Dąb Lipica

60920 Kasztan Miodowo Złoty
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Niezrównane
wrażenie
matowego drewna
Xperience4plus

Technologia 3D wood
effect podkreśla naturalną
głębię słojów drewna o
różnym poziomie połysku,
od matu po satynowy i
jedwabisty wygląd.
60756 Wiąz Dakota
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Xperience4plus
Naturalne drewno jest matowe. Podłoga Xperience 4plus
wprowadza efekt matowego wyglądu do klasycznych i
nowoczesnych wnętrz. Ta interesująca kolekcja oferuje
współczesne, odważniejsze drewniane wzory z pięknym
olejowanym wykończeniem – mówiąc krótko, jest to coś
specjalnego.

8 mm, standardowe deski
1257 X 190,5 MM | 9 DESEK/OPAKOWANIE | 2,1551 M²

✓ MATOWY WYGLĄD, OLEJOWANE WYKOŃCZENIE
✓ TRUE TO NATURE
✓ TECHNOLOGIA 3D WOOD EFFECT
✓ 4-STRONNA MIKRO V-FUGA

60039 Wiąz Magnolia

60057 Wiąz Sarafina

60055 Wiąz Kamyk

60756 Wiąz Dakota 
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Czyste
wyrafinowanie
Stretto
60699 Transit Wood
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Stretto
Stretto to coś wyjątkowego. Szczególnie jeśli chodzi o format.
Dzięki wąskim deskom – o szerokości zaledwie 134 mm –
możesz stworzyć wrażenie przestronności w każdym
pomieszczeniu. A Twoja podłoga będzie praktycznie nie do
odróżnienia od podłogi z litego drewna. Mikro v-fugi jeszcze
bardziej podkreślają ten efekt. Czyste wyrafinowanie. Czysty styl.

8 mm, wąskie deski
1257 X 134 MM | 12 DESEK/OPAKOWANIE | 2,0213 M²

✓ TRUE TO NATURE (A)
✓ SOFT TOUCH MAT (B)
✓ RĘCZNIE STRUGANE (C)
✓ STRUKTURA Z DELIKATNYMI SŁOJAMI (D)
✓ 4-STRONNA MIKRO V-FUGA

60043 Orzech Cedr - D

60701 Hikora Wykwintna - A

60104 Biała Walencja - A

60702 Hikora Aksamitna - A

60117 Dąb Sekwoja - B

60708 Dąb Jedwabny - A

60516 Czarny Orzech - A

60963 Dąb Sepia - B

60699 Transit Wood - D 

60985 Magnolia Jadalna - A+C

60700 Hikora Ekskluzywna - A

60988 Hikora Muszkatołowa - A
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Inspiracja
miejskim życiem
Urban

Deski ze znakami cięcia piłą
przypominają powierzchnię o surowym
i autentycznym wyglądzie ciętego
drewna. Podłoga laminowana wygląda
jak drewno ze śladami po cięciu piłą i
sprawia takie wrażenie.
60042 Manhattan Woodmix
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Urban
Mieszkasz w mieście lub po prostu je kochasz?
Kolekcja Urban wprowadzi tętniące życiem miasto do
Twojego domu. Podłoga Urban sprawdzi się idealnie
w przestronnych loftach, odnowionych magazynach i
domach w industrialnym stylu.

8 mm, standardowe deski
1257 X 190,5 MM | 9 DESEK/OPAKOWANIE | 2,1551 M²

✓ WZORY W INDUSTRIALNYM STYLU
✓ SAW CUT RAW
✓ WOODMIX (A)
✓ SOFT TOUCH MAT (B)
✓ 4-STRONNA MIKRO V-FUGA

60042 Manhattan Woodmix - A

60051 Sosna Caribou - B
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Odkryj
kolekcję
7 mm
Dolce Vita

STR. 52

Przyjazna
dla portfela
W kolekcji podłóg laminowanych o
grubości 7 mm znajdziesz modne
wzory po bardzo przystępnej cenie
– a zarazem o doskonałej jakości. Ta
przyjazna dla portfela kolekcja stanow
idealne rozwiązanie na początek.

Zacznij mądrze od właściwego podkładu. Patrz str. 54
Zakończ z klasą przy użyciu pasujących akcesoriów. Patrz str. 56
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Znajdź podłogę,
która pasuje do
Twojej osobowości

no ordinary floors

51

Łatwe
życie
Dolce Vita
61017 Dąb Żwirowy Szary
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Dolce Vita
Szukasz atrakcyjnej podłogi po jeszcze bardziej atrakcyjnej
cenie? Prowadź dobre życie dzięki modnej kolekcji Dolce
Vita z atrakcyjnymi wzorami na każdy budżet. Niezależnie
od wersji, podłoga Dolce Vita w Twoim domu jest – mówiąc
jednym słowem – słodka.

7 mm, standardowe deski
1200 x 190 MM | 8 DESEK/OPAKOWANIE | 1,8240 M2

✓ MODNE WZORY DLA KAŻDEGO
✓ TRUE TO NATURE
✓ 4-STRONNA MIKRO V-FUGA

60018 Dąb Barrel

60749 Dąb Stary Grafitowy

60166 Milk

60750 Dąb Klasztorny

60182 Dąb Metaliczny

60751 Dąb Kopalniany

60747 Dąb Kontynentalny

61016 Dąb Wicker

60748 Dąb Burlington

61017 Dąb Żwirowy Szary
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Zacznij Mądrze
od podkładów
pochłaniających
dźwięki
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Wspaniałe rezultaty rozpoczynają się
od dobrego przygotowania. Podkład
Balterio jest niezbędny przed montażem
podłogi laminowanej. Umożliwia
wyrównanie nieregularności podłoża,
służy jako zabezpieczenie przed wilgocią
i zapewnia efekt izolacji dźwięku.
Wybierz właściwy podkład w celu pochłaniania odgłosów chodzenia i dźwięku
transmisyjnego.

VERSA SOUND

SILENT WALK

Podkład podstawowy o
doskonałym stosunku jakości
do ceny i zapewniający
dobrą redukcję dźwięku
transmisyjnego.

Wszechstronny podkład, który
redukuje odgłos chodzenia i
dźwięk transmisyjny, przez co
stanowi idealne rozwiązanie do
sypialni i mieszkań na piętrze.

Doskonałej jakości podkład do
maksymalnej redukcji odbitych
odgłosów chodzenia. Podkład
Silent Walk jest perfekcyjny
na ogrzewanie i chłodzenie
podłogowe.

✓ DOBRA REDUKCJA DŹWIĘKU
TRANSMISYJNEGO

✓ NAJLEPSZA REDUKCJA DŹWIĘKU
TRANSMISYJNEGO

✓ NAJLEPSZA REDUKCJA ODGŁOSÓW
CHODZENIA

BOOST PLUS

BOOST PLUS

VERSA SOUND

SILENT WALK

-10%

-15%

-27%

-18 dB

-19 dB

-17 dB

Grubość

2 mm

2 mm

2 mm

Powierzchnia

15 m2

15 m2

7 m2

Wyrównanie podłoża

✓

✓

✓

Odporność na wilgoć

✓

✓

✓

Ogrzewanie podłogowe

✓

✓

✓

Chłodzenie podłogowe

-

-

✓

Redukcja odgłosów chodzenia
Redukcja dźwięku transmisyjnego
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Zakończ z klasą
przy użyciu idealnie
pasujących akcesoriów
Podłoga Balterio nie będzie kompletna
bez użycia właściwych akcesoriów.
Dodaj pasujące profile i listwy
przypodłogowe, aby uzyskać naprawdę
dobrze wyglądający i solidny efekt.
Dostępne są wysokiej jakości akcesoria do kolekcji 7 i 8 mm oraz
nowe laminowane akcesoria do wodoodpornych kolekcji 9 mm.

PASUJĄCE AKCESORIA DO KOLEKCJI 7-8 MM
Kolory i odcienie oryginalnych listew przypodłogowych i profili Balterio są identyczne jak dekory podłóg laminowanych Balterio.

Profil 3-w-1
3 zastosowania
w 1 produkcie

1. Profil łączący

2. Profil dylatacyjny

3. Profil końcowy

Listwa przypodłogowa

Listwa przypodłogowa

Listwa typu Scotia

1850 X 43,7 X 12,5 MM

1850 X 33,4 X 10,5 MM

1850 X 33,4 X 12,5 MM

Dostarczany z nożem

Listwa parkietowa
2400 X 70 X 14,2 MM

2400 X 50 X 14 MM

Używaj klipsów do listew Balterio (przykręcane)
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2400 X 83 X 14 MM

2400 X 19 X 19 MM

AKCESORIA PASUJĄCE DO WODOODPORNEJ KOLEKCJI 9 MM

NOWOŚĆ! Ulepszone listwy przypodłogowe i profile dla wodoodpornych kolekcji 9 mm (Grande i Traditions) są
wytrzymałe, bardzo odporne na ścieranie i lepiej chronione przed wilgocią dzięki specjalnej powłoce. A do tego idealnie
pasują do Twojej podłogi.

✓ ULEPSZONA JAKOŚĆ
✓ ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
✓ ZE SPECJALNĄ POWŁOKĄ
PRZECIWKO WILGOCI
✓ IDEALNIE DOPASOWANE
DO TWOJEJ PODŁOGI

Profil 5-w-1
5 zastosowań
w 1 produkcie

1. Profil łączący

2. Profil dylatacyjny

3. Profil schodowy**

4. Profil końcowy

5. Profil przejściowy

Listwa parkietowa

Listwa przypodłogowa

Listwa typu Scotia

2150 X 48 X 13 MM

2150 X 40 X 13 MM

Dostarczany z nożem

Incizo Base**

Podczas montażu profilu schodowego
z podłogą Grande lub Traditions może
być również potrzebny metalowy profil
Incizo Base.

2150 X 40 X 13 MM

2150 X 48 X 13 MM

2150 X 40 X 13 MM

Łączniki

Użyj łączników Balterio do połączenia
dwóch listew przypodłogowych.
Łączniki do listew parkietowych są
dostępne również osobno.

2400 X 77 X 14 MM

2400 X 58 X 12 MM

+ Prowadnice Sprzedawane oddzielnie

2400 X 17 X 17 MM

+ Klipsy Sprzedawane oddzielnie

ZAWSZE UŻYWAJ
ZESTAWU WATERSHIELD
W ŁAZIENCE
Aby zagwarantować wodoodporność
podłóg Grande i Traditions w łazience,
zawsze należy używać zestawu Balterio
WaterShield.

Zestaw WaterShield zapewnia wodoszczelne i przezroczyste
uszczelnienie połączeń między listwami przypodłogowymi a
ścianami, wzdłuż ścian, rur grzejnikowych i profili.
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Z zamkami Balterio na klik montaż
podłóg laminowanych jest wyjątkowo
łatwy. Każdy system klik gwarantuje
silne i płynne połączenie między
poszczególnymi deskami.
Uniclic®

ClickXpress®

FitXpress®

System Uniclic łączy szybki i prosty
montaż z wytrzymałymi i płynnymi
łączeniami, aby zapewnić długotrwały
efekt. Dzięki systemowi Uniclic deski
można łączyć ze sobą poziomo, co
sprawdza się idealnie w przypadku
montażu pod ościeżnicami,
kaloryferami itp.

System łączenia desek na klik
ułatwia montaż wytrzymałej podłogi
bez widocznych łączeń. Podczas
przeprowadzki lub renowacji domu
możesz zdemontować podłogę
laminowaną, a następnie łatwo
ułożyć ją ponownie.

Wszystko, co musisz zrobić, to
przyłożyć jeden koniec deski
do drugiego i nacisnąć Możesz
polegać na zatrzaskowym systemie
łączenia na krótkim boku: listwa
zatrzaskowa wewnątrz deski zapewnia
natychmiastowe zablokowanie
krótkich boków.

Użyj zestawu instalacyjnego Balterio.

ClickXpress®

FitXpress®

FITXPRESS

Dożywotnia gwarancja na zamek klik
Prawidłowy montaż w połączeniu z właściwą konserwacją gwarantuje wiele lat beztroskiego użytkowania. Balterio oferuje
dożywotnią gwarancję (ograniczoną do 33 lat) na niezawodność połączeń zamków na klik, pod warunkiem, że podłoga została
zamontowana na podkładach Balterio.

Ciesz się podłogą przez długie lata
W codziennym użytkowaniu podłogi Balterio należy czyścić na sucho za pomocą miękkiej szczotki lub odkurzacza. W przypadku
intensywnego użytkowania: dodaj trochę środka Balterio UltraClean do wiadra z wodą, wyczyść podłogę lekko wilgotną ścierką,
a następnie wysusz czystą ścierką. Podłogi Grande i Traditions można czyścić używając mokrej ścierki, ale pamiętaj, że podłogę
należy wysuszyć w ciągu 24 godzin, aby zachować jej atrakcyjny wygląd przez długie lata.
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Znajdź podłogę,
która pasuje do
Twojej osobowości
kolekcja 9 mm
GRANDE

Długie deski
(wąskie lub szerokie)

Naturalna
prawdziwego
różnorodność
drewna

TRADITIONS

Standardowe deski

Naturalna
różnorodność

Parkietowa

Wrażenie

4-stronna

v-fuga

FitXpress®

Naturalna
4-stronna

v-fuga

FITXPRESS

kolekcja 8 mm
IMPRESSIO

Szerokie deski

Technologia
Panoramic
design

-

MAGNITUDE

Standardowe deski

Technologia
Chromezone

-

QUATTRO VINTAGE

Standardowe deski

Technologia
3D wood
effect

-

XPERIENCE 4PLUS

Standardowe deski

Technologia
3D wood
effect

-

STRETTO

Wąskie deski

-

-

URBAN

Standardowe deski

Saw cut
raw

-

-

2-stronna
v-fuga

ClickXpress®

4-stronna

mikro v-fuga

FitXpress®

-

FitXpress®

-

FitXpress®

-

FitXpress®

-

FitXpress®

-

4-stronna

mikro v-fuga

4-stronna

mikro v-fuga

4-stronna

mikro v-fuga

4-stronna

mikro v-fuga

-

kolekcja 7 mm
DOLCE VITA

Standardowe deski

* Więcej informacji na stronie

balterio.com

-

-

4-stronna

mikro v-fuga

-

no ordinary floors
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Znajdź sprzedawcę w pobliżu

Odwiedź stronę balterio.com

Twój sprzedawca Balterio
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no ordinary floors

R.E. UNILIN bvba, Division Flooring, Franky Terrijn, Ooigemstraat 3,
B-8710 Wielsbeke, www.balterio.com | Wyprodukowano w Belgii | 019-011-01

Jakiekolwiek powielanie niniejszej broszury, w całości lub w części, na jakimkolwiek
nośniku jest zabronione bez pisemnej zgody firmy UNILIN bvba, Division Flooring.
Kolory i wzory przedstawione w tej broszurze mogą się nieznacznie różnić od
rzeczywistych produktów ze względu na techniki druku. © UNILIN bvba 2018

