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Pardoselile LVT oferă un confort termic mai 
ridicat decât plăcile ceramice. Acestea sunt 
întotdeauna calde și delicate la atingere.

Pardoselile din de vinil Barlinek au proprietăți 
antiderapante și antistatice foarte bune.

Datorită stratului Diamond Shield, orice urme 
de praf, mizerie sau pete uscate de stropi, 
pot fi  îndepărtate cu ușurință.



Barlinek este o companie poloneză cu o tradiție 
îndelungată și un lider mondial în producția de pardoseli 
din lemn. Știm totul despre pardoselile naturale.

Acesta este motivul pentru care pardoselile noastre 
moderne din vinil sunt inspirate din natură. Natura și 
lumea înconjurătoare sunt cele care dictează caracterul 
acestei colecții. Next Step este o combinație perfectă de 
durabilitate și rezistență cu culoarea și structura lemnului 
natural.

BIOD aceasta este o platformă de cooperare cu arhitecții 
și de sprijin din partea consilierilor profesioniști. Este, de 
asemenea, un aspect ciclic de training-uri gratuite pentru 
designeri de interior în multe orașe poloneze, inclusiv la 
fabrica din Barlinek.

„Creații din Natură” a fost realizat cu succes de către 
Barlinek de-a lungul mai multor ani. Datorită perioadei 
lungi de schimb de experiență între producător și 
proiectanți, BIOD stabilește tendințele în materie de culori 
și finisaje pentru pardoseli.

redare 
perfectă  
a naturii 
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Pardoselile din vinil Next Step sunt fabricate din materiale 
100% impermeabile, nu sunt sensibile la umezeală,  
iar sistemul de îmbinare a plăcilor este impermeabil. 
Informații detaliate pot fi găsite în instrucțiunile de montaj  
și în certificatul  de garanție.

Acest lucru face ca Pardosele Next Step să fie ideale 
pentru încăperi precum bucătăriile, băile și coridoarele.  
Pot fi montate nelimitat,  în toate încăperile din casă.

Testul de expunere la apă timp de 14 zile nu a provocat 
nicio modificare în structura plăcilor - parametrii săi tehnici 
au rămas neschimbați.

100%  
impermeabil
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Un avantaj al pardoselilor moderne din vinil Barlinek este 
rezistența lor ridicată la utilizare intensivă.

Protecția pardoselilor este estratul antistatic rezistent la 
zgârieturi. DIAMOND SHIELD face ca pardoselile Next Step 
să fie cele mai durabile de pe piață.

Datorită miezului DENSCORE™, care nu conține ftalați 
dăunători sau metale grele, pardoseala este stabilă și nu se 
deformează sub influența temperaturii.

stratul 
superior 
Diamond 
Shield

Pardoseli optime 
pentru utilizare în 
medii rezidențiale 
și comerciale cu  
intensitate standard.

Pardoseli ideale 
pentru utilizare în 
medii rezidențiale și 
comerciale cu trafic 
intens.
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Miezul DENSCORE™ face ca pardoselile 
din vinil BARLINEK să fie foarte durabile și 
rezistente la apă. Datorită coeficientului 
lor ridicat de transfer de căldură, acestea 
sunt ideale pentru sistemele de încălzire și 
răcire prin pardoseală.

8 9
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DIAMOND SHIELD
un strat de lac durabil de 
poliuretan-mineral pentru 
a proteja pardoseala

STRATUL UTILITAR
strat exterior cu  
textură de lemn,  
rezistent la pete  
și la abraziune 

STRATUL  
DECORATIV
redarea perfectă  
a lemnului
 
DENSCORE™ 
miez mineral  
dur și rezistent

miez 
mineral
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LARGE 4,5 x 228,6 x 1523 mm

MEDIUM 4,2 x 180 x 1220 mm
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CANELURI
Aceasta constă într-o ușoară teșire 
a marginilor pentru a separa optic 
plăcile individuale și pentru a da 
pardoselii efectul de lemn adevărat.

DIAMOND SHIELD
Un strat de lac durabil de poliuretan-
mineral protejează pardoseala.

x4

micro-caneluri

pardoseli
din vinil 
Barlinek

Pardoselile moderne din vinil de la Next Step oferă un aspect natural și 
o rezistență excepțională timp de mulți ani.
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vast line
33

LARGE 4,5 x 228,6 x 1523 mm

Redă perfect structura sincronă a lemnului. Pardoselile Optim 
ideale pentru toate spațiile rezidențiale. Cum ar fi interioarele 
comerciale cu intensitate ridicată de utilizare (magazine, 
birouri, restaurante, săli de clasă etc.). Finisate cu micro-
caneluri. Plăcile în format mare sunt protejate cu un strat de 
protecție special din poliuretan – DIAMOND SHIELD.

UTILIZAREA CLASEI 33:

PENTRU CASĂ:
intrări, bucătării, dormitoare, băi

COMERCIALE:
spații publice, școli, magazine, cabinete 
medicale, birouri, camere de hotel

INDUSTRIALE UȘOARE
depozite, spații industriale mici

Pardoseli ideale pentru utilizare  
în medii rezidențiale și comerciale 
cu trafic intens.

12 13



redare
perfectă 
a naturii

SERENGETI PLAIN
1V5000007

O câmpie nesfârșită care se întinde până la orizont, un 
ocean de iarbă galbenă strălucitoare ce se unduie în 
rafalele calde ale vântului african. Îmbrățișează sălbăticia 
Tanzaniei cu această pardoseală luminoasă și caldă în 
casa ta.

   
MIEZ   

1514 15



VAST 
LINE

33

1514 15



stratul superior 
Diamond Shield

CHIANTI DRY
1V5000004

Vizitați dealurile toscane acoperite de podgorii, plantații de 
măslini și chiparoși. Faceți o plimbare cu mașina pe un drum 
uitat de lume care șerpuiește printre dealurile însorite sau pur 
și simplu turnați-vă un pahar de vin, pregătiți-vă o mâncare 
gustoasă și, în propria casă, simțiți-vă ca și cum v-ați afla 
într-o proprietate istorică italiană.

   
MIEZ   

16 17



VAST 
LINE

33

16 17



ecologic

SUNNY FLORENCE
1V5000003

Capitala Toscanei este o bijuterie a Renașterii italiene, 
scăldată în razele soarelui auriu. Farmecă prin pitorescul, 
monumentele și istoria sa plină de culori. Pardoseala va 
îmbogăți cu siguranță, interiorul dumneavoastră. 

   
MIEZ   

1918 19



VAST 
LINE

33

1918 19



construcție 
stabilă

DOVER BREEZE
1V5000008

Bucurați-vă de o pardoseală luminoasă în culorile unei 
stânci unice, ce atinge o înălțime de peste 100 de metri,  
iar aspectul său neobișnuit se datorează unei compoziției de 
cretă cu dungi de silex negru. Durabilitatea acestei pardoseli 
extraordinare poate fi, de asemenea, comparată cu cea 
a unei stânci.

   
MIEZ   

2120 21



VAST 
LINE

33

2120 21



sistem de 
încălzire prin 
pardoseală

ANATOLIA PILLAR
1V5000005

Peisajul montan din regiunea Anatoliei găzduiește adevărate 
minuni ale naturii: vulcani stinși și numeroase defilee.  
Aici se află faimoasa Cappadocia, ce atrage milioane de 
turiști cu formațiunile sale stâncoase unice. Acum, culoarea, 
forța și puterea lor vor deveni stâlpii interiorului casei 
dumneavoastră. 

   
MIEZ   

2322 23



VAST 
LINE

33

2322 23



100% 
impermeabil*

CITY MIST
1V50000010

Descoperiți secretele fermecătoare ale unui oraș învăluit în 
ceață. Nuanța răcoroasă și atenuată a acestei pardoseli de 
culoare deschisă va contribui la atenuarea durității betonului.

   
MIEZ   

* Informații detaliate pot fi găsite în instrucțiunile de montaj și în cardul de garanție.

24 25



VAST 
LINE

33

24 25



stratul superior 
Diamond Shield

CHAMONIX SPRING
1V5000009

O Mecca maiestuoasă pentru schi alpin, cea mai veche 
stațiune de schi din Franța, descrisă ca un paradis de 
iarnă pentru schiori și snowboarderi și un paradis de 
vară pentru cicliști și alergători montani. Cu această 
pardoseală luminoasă, splendoarea ghețarului La Vallée 
se află la picioarele dumneavoastră.

   
MIEZ   

2726 27



VAST 
LINE

33

2726 27



garanție de  
25 de ani

BARLEY FLOW
1V5000006

Imaginați-vă valurile de pe nesfârșitele oceane aurii de orz,  
bătute de vânt. Știți căldura aceea a verii, acel miros de 
furtună care se apropie? Iluminați-vă și încălziți-vă casa cu 
strălucirea aurie a acestei pardoseli extraordinare.

25 MIEZ

28 29



VAST 
LINE

33

28 29



utilizare 
silențioasă

CHARMING LUCCA
1V5000002

Este un oraș mic și fermecător în care veți descoperi 
fără grabă aromele Italiei, sorbind vin în soarele leneș al 
Toscanei, unde doar clopotnițele a peste o sută de biserici 
vă vor aminti de trecerea timpului. Transformați-vă casa într-
un oraș italian liniștit și fermecător.

   
MIEZ   

3130 31



VAST 
LINE

33

3130 31



sigur pentru 
animale

CALEDONIA HILLS
1V5000001

Un lanț muntos străvechi și neîmblânzit din nordul Scoției. 
Spațiile sălbatice și deschise, locuite de cei mai duri oameni, 
au rezistat chiar și Romanilor. Rezistența acestei pardoseli 
întunecatenu va cădea victimă ghearelor unui animal de 
companie plin de energie.

   
MIEZ   

32 33



VAST 
LINE

33

32 33



34 35



rich line
31

MEDIUM 4,2 x 180 x 1220 mm

UTILIZAREA CLASEI 31:

UZ CASNIC:
intrări, bucătării, dormitoare, băi

COMERCIALE:
birouri mici, camere de hotel

Pardoseli optime pentru utilizare 
într-un mediu rezidențial și spațiile 
comerciale cu intensitate 
standard.

Redarea realistă a lemnului. Pardoseli optime pentru 
spații rezidențiale, adecvate pentru utilizări ușoare în 
spații comerciale (birouri mici, camere de hotel, camere 
de grădiniță etc.). Finisat cu micro-caneluri. Pardoseli 
fabricate în format Mediu, finisate cu un strat special de 
protecție poliuretanic – DIAMOND SHIELD.
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100% 
impermeabil*

CORAL BAY
1V2000002

Cea mai populară stațiune din Cipru, cu un golf pitoresc 
pentru scufundări și o plajă vastă, cu o mare albastră și 
limpede. Revigorați aceste amintiri cu o pardoseală care se 
potrivește perfect în orice cameră. 

   
MIEZ   

* Informații detaliate pot fi găsite în instrucțiunile de montaj și în cardul de garanție.
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RICH  
LINE

31

36 37



construcție 
stabilă

PACIFIC ISLAND
1V2000005

Pacificul găzduiește peste 25.000 de insule, adesea virgine, 
neexplorate, uitate. Magellan a fost cel care a numit aceste 
ape "mar pacifico" sau marea păcii. Această pardoseală 
extrem de liniștită este perfectă pentru momentele în care 
doriți să vă relaxați și să vă destindeți.

   
MIEZ   

          
  

3938 39



RICH  
LINE

31

3938 39



redarea 
realistă 
a lemnului

SANTORINI SUN
1V2000001

Santorini este considerat unul dintre cele mai frumoase locuri 
de pe Pământ. Clădirile sale albe, ce strălucesc în soare, 
sunt o destinație obligatorie pentru cuplurile îndrăgostite și 
pentru cei aflați în luna de miere, menite să le asigure o viață 
frumoasă și prosperă. Pardoseala luminoasă vă va duce cu 
gândul la această insulă magică cu amintiri. 

   
MIEZ   

4140 41



RICH  
LINE

31

4140 41



sistem de 
încălzire prin 
pardoseală

NEVADA HEAT
1V2000008

Pietrele și nisipurile arse de soare din deșertul Mojave își 
găsesc alinarea doar înainte de lăsarea întunericului, după 
o zi fierbinte. Nevada este al doilea cel mai mare producător 
de aur din lume. Această frumoasă pardoseală aurie se 
potrivește perfect cu sistemul de încălzire prin pardoseală.

   
MIEZ   

4342 43



RICH  
LINE

31

4342 43



construcție 
stabilă

PORT ROTTERDAM
1V2000010

Portul Rotterdam este cel mai mare port din Europa și, pentru 
o lungă perioadă de timp, a fost și cel mai mare port din 
lume. Este o bază solidă pentru economia mondială și, în 
același timp, un cămin plin de culoare pentru peste 160 de 
naționalități și numeroase culturi. O pardoseală întunecată, 
solidă din punct de vedere structural, va fi o bază puternică 
pentru interiorul casei.

   
MIEZ  

4544 45



RICH  
LINE

31

4544 45



garanție de 
25 de ani

MODERN HAVANA
1V2000009

Cuba numără aproximativ 7.000 de specii de plante diferite, 
dintre care jumătate se găsesc doar pe această insulă. 
Desenul pardoselii, întunecat ca tutunul cubanez, reproduce 
perfect natura și lemnul adevărat.

 
 

25 MIEZ

46 47



RICH  
LINE

31

46 47



stratul superior 
Diamond Shield

CARRARA STONE
1V2000003

Încă de pe vremea Imperiului Roman, Carrara a fost sursa 
unei marmure unice prin frumusețea sa. Michelangelo însuși 
a vizitat personal carierele pentru a selecta materialele 
pentru sculpturile sale. Vă veți bucura de această 
pardoseală frumoasă și rezistentă timp de mulți ani.

   
MIEZ   

48 49



RICH  
LINE

31

48 49



ecologic

RIVIERA MAYA
1V2000004

Recifele de corali ce se întind de-a lungul țărmurilor Peninsulei 
Yucatan sunt cunoscute ca fiind pe locul doi ca și lungime în 
lume. Bucurați-vă de frumusețea unei pardoseli realizate cu 
respect pentru natură.

   
MIEZ   

5150 51



RICH  
LINE

31

5150 51



siguranță

MYSTIC ELBA
1V2000006

Este o oază de liniște, departe de forfota și de mulțimile de 
turiști. Vizitatorii mai în vârstă vor fi fermecați de arhitectura 
toscană a străzilor pitorești, în timp ce vizitatorii mai tineri se 
vor bucura de o vacanță sigură și activă pe cele peste 150 
de plaje. Pardoseala luminoasă și fermecătoare este, de 
asemenea, un produs extrem de sigur pentru o casă cu copii.

   
MIEZ   

52 53



RICH  
LINE

31

52 53



renovare 
rapidă

CAIRO DUSK
1V2000007

De-a lungul istoriei sale, Cairo a fost capitala marilor dinastii 
egiptene, o enclavă colonială britanică și un oraș modern și 
industrializat. În timp ce se adapta la schimbare, nu și-a pierdut 
niciodată spiritul. Această pardoseală întunecată este, 
perfectă să vă ajute să realizați o renovare rapidă și eficientă 
a locuinței și să aduceți schimbări noi în casa dumneavoastră.

   
MIEZ   

54 55



RICH  
LINE

31

54 55



REDARE PERFECTĂ A NATURII
Desenele realiste ale lemnului, create din natură, culori 
inspirate din cele mai frumoase colțuri ale lumii.

100% IMPERMEABILĂ 
Pardoselile din vinil nu sunt sensibile la umezeală, iar 
sistemul de îmbinare a plăcilor este impermeabil. 
Informații detaliate pot fi găsite în instrucțiunile de 
montaj și în cardul de garanție.

STRATUL DIAMOND SHIELD
Un strat de lac durabil asigură cea mai mare rezistență 
la microzgârieturi cauzate de utilizarea intensivă.

CONSTRUCŢIE STABILĂ
Pardoselile din vinil Barlinek se caracterizează 
printr-o rigiditate excepțională. Suprafața maximă pe 
care pot fi montate pardoselile este chiar de 225 m²!

SISTEM DE ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ
Miezul mineral DENSCORE™ este responsabil pentru 
o conductivitate termică foarte bună, ceea ce face 
ca pardoselile din vinil Next Step să fie potrivite atât 
pentru sistemele de încălzire prin pardoseală, cât și 
pentru cele de răcire. 

avantajele 
pardoselii din 
vinil Barlinek

56 57



SIGURANȚĂ
Pardoselile din vinil Barlinek au Certificat A+, ce 
certifică emisiile foarte scăzute de COV (compuși 
organici volatili). Stratul de mijloc al pardoselii 
DENSCORE™ este un amestec mineral care nu conține 
ftalați sau metale grele dăunătoare. 

UTILIZARE SILENȚIOSĂ 
Pardoseala din vinil modernă Barlinek împreuna cu 
substratul izolator Next Step Extreme 1.5. garantează 
o izolare fonică excelentă.

SIGUR PENTRU ANIMALE 
Rezistent la zgârieturi și chimic, stratul DIAMOND SHIELD 
face ca parchetul din vinil să fie ideal pentru încăperile 
în care sunt prezente și animale. Pardoselile Next Step 
pot întreținute ușor și frecvent. 

RENOVARE RAPIDĂ
Pardoselile moderne din vinil sunt excelente pentru 
renovări rapide ale pardoselilor existente.

ECOLOGIC
Toate componentele utilizate în producție sunt supuse 
procedurilor riguroase de testare a emisiilor de ftalați, 
metale grele și alte substanțe nocive. 

GARANȚIE DE 25 DE ANI
Pardoselile din vinil Next Step sunt proiectate să reziste 
timp de mulți ani și să arate frumos - mai ales dacă sunt 
întreținute corespunzător. 

POSIBILITATE DE RENOVARE
Startul DIAMOND SHIELD este pregătit din fabrică 
pentru tratamente periodice de recondiționare 
chimică. Aceasta dă suprafeței pardoselii un aspect 
asemănător cu cel din fabrică.

ANTISTATICE
Lacul DIAMOND SHIELD asigură pardoselile cu 
proprietăți antistatice, împiedicând acumularea 
prafului pe suprafața acestora.

25
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CALEDONIA HILLS
1V5000001

SERENGETI PLAIN
1V5000007

DOVER BREEZE
1V5000008

CHAMONIX SPRING
1V5000009

CHIANTI DRY
1V5000004

ANATOLIA PILLAR
1V5000005

SUNNY FLORENCE
1V5000003

CITY MIST
1V50000010

CHARMING LUCCA
1V5000002

BARLEY FLOW
1V5000006

58 5959



CALEDONIA HILLS
1V5000001

SERENGETI PLAIN
1V5000007

DOVER BREEZE
1V5000008

CHAMONIX SPRING
1V5000009

CHIANTI DRY
1V5000004

ANATOLIA PILLAR
1V5000005

SUNNY FLORENCE
1V5000003

CITY MIST
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CHARMING LUCCA
1V5000002

BARLEY FLOW
1V5000006

VAST 
LINE

33

LARGE 4,5 x 228,6 x 1523 mm

parametrii PARDOSELILOR DIN VINIL BARLINEK 

grosimea stratului de suprafață:  0,55 mm
grosimea pardoselii:  4,5 mm
lăţime: 228,6 mm
lungime:  1523 mm 

58 5959



CAIRO DUSK
1V2000007

CORAL BAY
1V2000002

NEVADA HEAT
1V2000008

CARRARA STONE
1V2000003

PACIFIC ISLAND
1V2000005

PORT ROTTERDAM
1V2000010

SANTORINI SUN
1V2000001

MODERN HAVANA
1V2000009

MYSTIC ELBA
1V2000006

RIVIERA MAYA
1V2000004

6160 61



CAIRO DUSK
1V2000007

CORAL BAY
1V2000002

NEVADA HEAT
1V2000008

CARRARA STONE
1V2000003

PACIFIC ISLAND
1V2000005

PORT ROTTERDAM
1V2000010

SANTORINI SUN
1V2000001

MODERN HAVANA
1V2000009

MYSTIC ELBA
1V2000006

RIVIERA MAYA
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RICH 
LINE

31

MEDIUM 4,2 x 180 x 1220 mm

parametrii PARDOSELII DIN VINIL BARLINEK 

grosimea stratului de suprafață:  0,33 mm 
grosimea pardoselii:  4,2 mm 
lăţime: 180 mm 
lungime:  1220 mm 

6160 61



Pardoselile LVT oferă un confort termic mai 
ridicat decât plăcile ceramice. Acestea sunt 
întotdeauna calde și delicate la atingere.

Pardoselile din de vinil Barlinek au proprietăți 
antiderapante și antistatice foarte bune.

Datorită stratului Diamond Shield, orice urme 
de praf, mizerie sau pete uscate de stropi, 
pot fi  îndepărtate cu ușurință.

Pentru a vă bucura pe deplin de noua 
dumneavoastră pardoseală, folosiți la 
montajul acesteia sistemul EXTREME 1.5,  
ce garantează cea mai bună  
performanță posibilă.

• protejează îmbinările plăcilor
• asigură izolare fonică 
• ideal pentru sistemul de încălzire prin pardoseală
• ecologic

EXTREME 1.5

substrat

62

>500
kPa

CS
kg
!
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Pardoselile LVT oferă un confort termic mai 
ridicat decât plăcile ceramice. Acestea sunt 
întotdeauna calde și delicate la atingere.

Pardoselile din de vinil Barlinek au proprietăți 
antiderapante și antistatice foarte bune.

Datorită stratului Diamond Shield, orice urme 
de praf, mizerie sau pete uscate de stropi, 
pot fi  îndepărtate cu ușurință.
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pardoseli moderne din vinil

redare perfectă a naturii

Barlinek S.A.
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
tel. +48 41 333 11 00
fax +48 41 333 00 00
e-mail: info@barlinek.com.pl
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