
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
LISTWY SPECJALNE 

  

Dostawca Barlinek S.A. 

Produkty  Listwa dylatacyjna 

 Listwa progowa 

 Listwa schodowa niska 

 Listwa schodowa wysoka 

 Listwa zakończeniowa 

 Rozetka maskująca 
 

 
LISTWA DYLATACYJNA - MATERIAŁ / BUDOWA / WYMIARY 

 
 
 
 

 
 

Listwa wykonana z litego drewna. Produkowana jest w z 
następujących gatunków drewna z różnym wykończeniem: 
 

Gatunek drewna Rodzaj wykończenia 

Dąb  Surowa lub lakier 
transparentny lub 

lakier biały Jesion  

  

 
LISTWA DYLATACYJNA -  ZASTOSOWANIE 

Listwa dylatacyjna służy do maskowania szczelin dylatacyjnych (szczelin technicznych) w płaszczyźnie 
podłogi. Tworzy estetyczne maskowanie szczeliny. Szczegółowy montaż listwy dylatacyjnej na stronie 
www.Barlinek.com  

 
LISTWA DYLATACYJNA – WYMIARY / OPAKOWANIE 

Wysokość (mm) Szerokość (mm) Długość (mm) Szerokość 
podstawy 

(mm) 

Ilość szt. w opakowaniu 

20 55 1000 19 1 szt. 

20 55 2000 19 1 szt. 

 
 
 
 
 
 

http://www.barlinek.com/
http://www.barlinek.com.pl/pl/produkty?view_type=0&type=1&color_id=&color_id=&profiles_all=0&stprofile_id=&spprofile_id=special&product_search_floors=#tooltip-strip-497


LISTWA PROGOWA - MATERIAŁ / BUDOWA / WYMIARY 

 

 

Listwa wykonana z litego drewna. Produkowana jest w z 
następujących gatunków drewna z różnym wykończeniem: 
 

Gatunek drewna Rodzaj wykończenia 

Dąb  Surowa lub lakier 
transparentny 

Jesion  

  

 
LISTWA PROGOWA -  ZASTOSOWANIE 

Listwy progowe zapewniają miękkie, łagodne przejścia między podłogą z deski barlineckiej a innymi 
rodzajami podłóg, np. wykładzinami dywanowymi, płytkami ceramicznymi. Szczegółowy montaż listwy 
progowej na stronie www.Barlinek.com  

 
LISTWA PROGOWA – WYMIARY / OPAKOWANIE 

Wysokość (mm) Szerokość (mm) Długość (mm) Szerokość 
podstawy 

(mm) 

Ilość szt. w opakowaniu 

20 55 1000 30 1 szt. 

20 55 2000 30 1 szt. 

 
 
LISTWA SCHODOWA NISKA - MATERIAŁ / BUDOWA / WYMIARY 

 

 
 

 

Listwa wykonana z litego drewna. Produkowana jest w z 
następujących gatunków drewna z różnym wykończeniem: 
 

Gatunek drewna Rodzaj wykończenia 

Dąb  
Lakier 

transparentny  
Jesion  

  

 
LISTWA SCHODOWA  NISKA-  ZASTOSOWANIE 

Listwy schodowe niskie przeznaczone są do wykończenia krawędzi schodów wykonanych z deski 

barlineckiej oraz tworzenia łagodnych przejść w przypadku dużej różnicy poziomów. Szczegółowy 
montaż listwy progowej na stronie www.Barlinek.com  

 

http://www.barlinek.com/
http://www.barlinek.com/
http://www.barlinek.com.pl/pl/produkty?view_type=0&type=1&color_id=&color_id=&profiles_all=0&stprofile_id=&spprofile_id=special&product_search_floors=#tooltip-strip-498
http://www.barlinek.com.pl/pl/produkty?view_type=0&type=1&color_id=&color_id=&profiles_all=0&stprofile_id=&spprofile_id=&spprofile_id=95&product_search_floors=#tooltip-strip-501


LISTWA SCHODOWA NISKA – WYMIARY / OPAKOWANIE 

Wysokość (mm) Szerokość (mm) Długość (mm) Ilość szt. w opakowaniu 

20 55 1000 1 szt. 

20 55 2000 1 szt. 

 
 
LISTWA SCHODOWA WYSOKA - MATERIAŁ / BUDOWA / WYMIARY 

 

 
 
 
 

 

Listwa wykonana z litego drewna. Produkowana jest w z 
następujących gatunków drewna z różnym wykończeniem: 
 

Gatunek drewna Rodzaj wykończenia 

Dąb  Surowa lub lakier 
transparentny lub 

lakier biały Jesion  

  

 
LISTWA SCHODOWA WYSOKA  -  ZASTOSOWANIE 

Listwy schodowe wysokie przeznaczone są do wykończenia krawędzi schodów wykonanych z deski 

barlineckiej oraz tworzenia łagodnych przejść w przypadku dużej różnicy poziomów. Szczegółowy 
montaż listwy progowej na stronie www.Barlinek.com  

 
LISTWA SCHODOWA  WYSOKA – WYMIARY / OPAKOWANIE 

Wysokość (mm) Szerokość (mm) Długość (mm) Ilość szt. w opakowaniu 

55 41 1000 1 szt. 

55 41 2000 1 szt. 

 
LISTWA ZAKOŃCZENIOWA - MATERIAŁ / BUDOWA / WYMIARY 

 

 
 

Listwa wykonana z litego drewna. Produkowana jest w z 
następujących gatunków drewna z różnym wykończeniem: 
 

Gatunek drewna Rodzaj wykończenia 

Dąb  Lakier 
transparentny  

Jesion  

  

http://www.barlinek.com/
http://www.barlinek.com.pl/pl/produkty?view_type=0&type=1&color_id=&color_id=&profiles_all=0&stprofile_id=&spprofile_id=96&product_search_floors=#tooltip-strip-500
http://www.barlinek.com.pl/pl/produkty?view_type=0&type=1&color_id=&color_id=&profiles_all=0&stprofile_id=&spprofile_id=&spprofile_id=97&product_search_floors=#tooltip-strip-499


         
 
LISTWA ZAKOŃCZENIOWA  -  ZASTOSOWANIE 

Listwy zakończeniowe przeznaczone są do wykończenia krawędzi deski warstwowej. Szczegółowy 
montaż listwy progowej na stronie www.Barlinek.com  

 
LISTWA ZAKOŃCZENIOWA – WYMIARY / OPAKOWANIE 

Wysokość (mm) Szerokość (mm) Długość (mm) Ilość szt. w opakowaniu 

20 24 1000 1 szt. 

20 24 2000 1 szt. 

 
 
ROZETKA MASKUJĄCA - MATERIAŁ / BUDOWA / WYMIARY 

 

 
 
 

 
 

Rozetka wykonana z litego drewna. Produkowana jest w z 
następujących gatunków drewna z różnym wykończeniem: 
 

Gatunek drewna Rodzaj wykończenia 

Dąb  Lakier 
transparentny  

Jesion  

  

 
ROZETKA MASKUJĄCA  -  ZASTOSOWANIE 

Rozetki przeznaczone są do maskowania rur c.o. wyprowadzonych z podłogi  – średnice wewnętrzne: 18 

lub 22 mm. Szczegółowy montaż listwy progowej na stronie www.Barlinek.com  

 
ROZETKA MASKUJĄCA – WYMIARY / OPAKOWANIE 

Wysokość (mm) Średnica wewnętrzna  
(mm) 

Średnica zewnętrzna 
(mm) 

Ilość szt. w 
opakowaniu 

20 18 lub 24 50 1 szt. 

 
 
Data utworzenia karty: 11.05.2017 r.  
 
 

http://www.barlinek.com/
http://www.barlinek.com/
http://www.barlinek.com.pl/pl/produkty?view_type=0&type=1&color_id=&color_id=&profiles_all=0&stprofile_id=&spprofile_id=&spprofile_id=98&product_search_floors=#tooltip-strip-502

