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lemn 
natural, 
rezistența 
pietrei

BARLINEK caută în mod constant cele mai sigure soluții pentru 
sănătate și mediu. 

PARDOSELILE HIBRIDE NEXT STEP, este o colectie cu stratul 
de uzură realizat din lemn natural, iar miezul dintr-un 
compozit mineral. Sunt pardoseli foarte durabile, rezistente și 
IMPERMEABILE.

De la începutul activității sale, Barlinek s-a implicat în 
numeroase acțiuni pro-ecologice, realizând, printre altele, 
un program de plantare copaci.

În calitate de lider în producția de pardoseli din lemn, 
compania știe, de asemenea, ce impact are asupra 
economisirii resurselor forestiere procesul de producție 
care asigură întrebuințarea optimă a materiei prime.

PARDOSELILE HIBRIDE constituie un nou pas pe calea dezvoltării 
companiei Barlinek care îmbină un design modern, valori 
practice superioare ale produsului și grija pentru mediu.

ecologia în 
acțiune

Pentru fiecare pachet de parchet Barlinek 
plantăm un copac.

Salvăm șoimul călător.

Stejarul „Bartek” în grija noastră.

100% lemn

miez mineral
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Miezul DENSCORETM face, ca PARDOSELILE 
HIBRIDE BARLINEK să fie foarte durabile și 
impermeabile. Datorită coeficientului
ridicat de transfer termic, pardoselile 
după lipire se dovedesc perfect utile 
pentru sistemele de încălzire și răcire prin 
pardoseală.

LAC 
ULTRA HARD 
foarte rezistent 
la abraziune

LEMN NATURAL 
structurarea 
profundă 
a fibrelor

DENSCORETM 
miez mineral 
impermeabil

STRAT DE 
CONTRAPRESIUNE

miez 
mineral
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lac mat

ȘANFRENARE

Tăierea delicată a muchiilor pentru 
a distinge optic elementele 
individuale de parchet și pentru 
a sublinia efectul unei adevărate 
pardoseli din lemn.

PERIEREA
 
Este o metodă modernă 
de subliniere a frumuseții 
lemnului natural - a fibrelor 
și structurii acestuia. 
Textura pardoselii periate 
este simțită la atingere.

LAC ULTRAREZISTENT

Asigură durabilitatea și rezistența 
pardoselii la utilizarea intensivă. 

x4

microfazăperiere

Noile noastre pardoseli au toate avantajele pardoselilor din lemn, 
asigurându-le o rezistență sporită. 

parchet 
hibrid Barlinek 
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Suprafața PARDOSELILOR HIBRIDE este complet rezistentă 
la cele mai frecvente tipuri de pete: vin roșu, ulei de măsline 
sau acetonă.

Duritatea întregului strat ceramic se datorează mai multor 
straturi de lac, cu un amestec de CORINDON, care 
îl protejează împotriva uzurii chiar și în timpul utilizării intensive. 
Datorită acestui fapt, PARCHETUL HIBRID BARLINEK poate 
fi utilizat nu numai în spații rezidențiale, ci și în hoteluri și alte 
locuri publice, de exemplu birouri și săli de conferințe.

Structura lacului ULTRA HARD limitează, de asemenea, 
riscul de alunecare în băi, bucătării sau camere de baie.

lac 
ultra hard

pardoseală sigură, 
greu inflamabilă 

pardoseală 
prietenoasă pentru 
oameni și mediul 

înconjurător

pardoseală 
sigură 

antiderapantă

emisie redusă de 
formaldehide și 

compuși organici volatili
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strat de uzură
din lemn

Stejar Bigar
1H1000009

Culoarea antică oferă noi posibilități de amenajare 
ale interiorului. Profunzimea culorii și tonalitatea caldă 
se armonizează perfect cu bogăția mobilierului și 
cu varietatea elementelor. Vegetația abundentă 
însuflețește și mai mult întregul interior. 

  
MIEZ
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impermeabilitate*

Stejar Kukenaam
1H1000002

Pardoselile vopsite într-o nuanță de cenușiu la modă, 
reprezintă o bază ideală pentru crearea multor interioare. 
Structurarea lemnului adaugă eleganță și noblețe camerei. 
Se potrivește perfect în interioarele clasice, îmbinându-se 
frumos cu motivele vegetale la modă.

   
MIEZ  
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lac 
ultrarezistent 

Stejar Kalambo 
1H1000003

Delicatețea pardoselii de culoare cenușie luminează 
interiorul, oferind posibilități nelimitate de amenajare. 
Într-un spațiu deschis, această culoare va funcționa 
perfect atât într-o bucătărie modernă cât și într-o 
sufragerie la modă. Întregul constituie o eleganță 
în stil modern.

  
MIEZ  
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structură 
stabilă 

Stejar Ribbon
1H1000001

Culoarea albă face ca interiorul să fie delicat și plăcut.
Structura lemnului introduce elementul de naturalețe 
în interior. O bază perfectă pentru amenajări cu negru 
contrastant sau gri profund. Se vor potrivi perfect 
accesorii organice, sticlă sau piatră.

  
MIEZ  
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siguranță

Stejar Niagara
1H1000007

Nuanța închisă de culoarea mierii a pardoselilor înseamnă 
frumusețe și clasă. Interiorul este completat de un mobilier 
elegant și detalii de înaltă calitate. Un spațiu perfect pentru 
o cină elegantă, dar și cel mai bun loc de joacă pentru copii.

  
MIEZ  
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încălzire prin 
pardoseală

Stejar Della
1H1000005

O pardoseală de culoarea ce provoacă la asocierea 
cu lemnul brut. Caracterul pe deplin natural este 
completat de culoarea gri și elementele negre 
contrastante accesoriilor băii. Totul creează o zonă de 
confort unică.

  
MIEZ  

2020 2120 21



utilizare 
silențioasă

Stejar Lofoi
1H1000004

Nuanța crem a pardoselilor conferă efectul unui interior 
deosebit de confortabil. Culoarea caldă a stratului superior 
estompează delicat asprimea betonului și coloristica rece 
a finisajelor. Interior minimalist ideal – armonios și spațios. 

  
MIEZ
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prietenos cu 
animalele de 
companie 

Stejar Inga
1H1000008

Pardoselile tradiționale maro sunt un element distins 
al unui interior în spiritul Art Deco. Spațiul larg, oglinda 
monumentală și arta sofisticată sunt elemente care 
nu pot să lipsească. Acest interior unic combină 
estetica și frumusețea.

  
MIEZ  
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montaj 
curat și ușor

Stejar TUGELA
1H1000006

Culoarea caldă a pardoselii îmbogățește în mod unic 
interiorul. Înfrumusețează prin coloristică și adaugă 
strălucire camerelor amenajate în stil retro sau vintage. 
Spațiul deschis este o alternativă perfectă pentru cei care 
iubesc libertatea și culorile vii. 

   
MIEZ  
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garanție 
30 de ani

Stejar Mackay 
1H1000010

Nuanța de nuc a pardoselii, cu desenul și fibra decorativă, 
creează un interior cald. Aici, va fi aplicată o varietate 
de materiale și texturi. Accesoriile de tip etno vor îmbogăți 
și completa decorul. Stilul eclectic permite combinarea 
liberă a mai multor convenții.

GARANȚIE

ANI
30

  
MIEZ  
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STRAT DE UZURĂ DIN LEMN
Stratul superior al pardoselilor este un furnir natural 
de stejar. Noile noastre produse au toate avantajele 
pardoselilor din lemn, asigurându-le totodată o 
rezistență sporită. 

IMPERMEABILITATE*
Pardoselile hibride sunt rezistente la inundații și stropire 
cu apă. Este o alegere excelentă pentru bucătărie, 
hol și chiar baie, cu posibilitatea de a instala același 
tip de pardoseală în toată casa.

LAC ULTRA REZISTENT
Stratul superior din lemn este acoperit cu lacul Ultra 
Hard foarte rezistent la abraziune. Finisajul include 
mai multe straturi de lac întărit cu corindon (oxid de 
aluminiu) pentru a obține o durabilitate suplimentară.

STRUCTURĂ STABILĂ
Chiar și pe suprafețe foarte mari nu este necesară 
efectuarea rosturilor de dilatare pentru praguri și a 
celor intermediare. Prin urmare, puteți instala aceeași 
pardoseală în camere cu funcții utile diferite, de 
exemplu, în camera de zi combinată cu bucătărie 
sau pe hol și baie. 

avantajele 
pardoselilor 
hibride Barlinek

SIGURANȚĂ
Pardoselile au certificatul A+, care confirmă emisia 
foarte scăzută de COV (compuși organici volatili). 
Miezul plăcii DENSCORETM este un amestec mineral 
care nu conține ftalați sau metale grele, dăunătoare 
sănătății. 

ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ
Pardoselile hibride după lipire se potrivesc perfect 
atât pentru sistemele de încălzire prin pardoseală, 
cât și pentru sistemele de răcire.

UTILIZARE SILENȚIOASĂ
Parchetul hibrid Barlinek, în combinație cu substratul 
de izolație fonică EXTREME 1.5, garantează  
o atenuare excelentă a zgomotelor. 

PRIETENOASE CU ANIMALELE DE 
COMPANIE 
Lacul Ultra Hard și miezul DENSCORETM înseamnă 
rezistență sporită a pardoselii la abraziune și zgârieturi. 
De asemenea, este o garanție de menținere ușoară 
a curățeniei în apartament sau casă.

MONTAJ CURAT ȘI UȘOR 
Instalarea pardoselii flotante nu necesită 
echipamente speciale și se face fără praf inutil!

GARANȚIE 30 DE ANI
Pardoselile hibride Next Step sunt proiectate astfel 
încât să fie utile mulți ani și să arate frumos – mai ales 
atunci când utilizați produse de îngrijire Barlinek.

*Impermeabilitatea pardoselii înseamnă că produsul nu este sensibil la acțiunea 
temporară a apei. Informaţii detaliate se află în Instrucțiunile de montaj, Certificatul 
de garanție și în documentul Condițiile de Utilizare a Pardoselilor Lăcuite Next Step.
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furnir de stejar: 1 mm
miez stone polymer composite: 6 mm
grosimea pardoselii:  7 mm
lăţime:  190 mm
lungime:  400 -1200 mm 

Lemnul este un material natural, care se caracterizează prin lipsa de repetabilitate. 
Este posibil ca fotografiile individuale ale parchetului din acest catalog să nu reflecte 

pe deplin aspectul produselor. Culoarea produsului comandat poate să difere de cea a 
eșantionului disponibil la punctul de vânzare.

Stejar Bigar 
1H1000009

Înălțimea plintei 60 mm 
Stejar Bigar P6P01472A

Stejar Kalambo
1H1000003 

Înălțimea plintei 60 mm
Stejar Kalambo P6P01492A

Stejar Mackay
1H1000010

Înălțimea plintei 60 mm
Stejar Mackay P6P01482A

Stejar Ribbon
1H1000001

Înălțimea plintei 60 mm 
Stejar Gentle P6P01312A

Stejar Lofoi 
1H1000004 

Înălțimea plintei 60 mm
Stejar Harmony P6P01342A

Stejar Inga
1H1000008

Înălțimea plintei 60 mm
Stejar Terra P6P01212A

Stejar Kukenaam
1H1000002

Înălțimea plintei 60 mm
Stejar Touch P6P01242A

Stejar Niagara
1H1000007

Înălțimea plintei 60 mm 
Stejar Still P6P01422A

Stejar TUGELA 
1H1000006

Înălțimea plintei 60 mm
Stejar Lac P6P01011A

Stejar Della
1H1000005

Înălțimea plintei 60 mm 
Stejar Harmony P6P01342A

completare 
naturală 
a pardoselilor 
hibride

Pardoselile hibride sunt completate 
de plintele din oferta companiei Barlinek. 
100% lemn, lăcuite și în culori asortate 
culorilor PARDOSELILOR HIBRIDE.

EXTREME 1.5

substrat

>500
kPa

CS
kg
!

• protejează îmbinările pardoselilor 
• amortizează zgomotul 
• ideal pentru încălzire prin pardoseală
• ecologic

parametrii PARCHETULUI HIBRID BARLINEK 



De la începutul activității sale, Barlinek s-a implicat în 
numeroase acțiuni pro-ecologice, realizând, printre altele, 
un program de plantare copaci.

În calitate de lider în producția de pardoseli din lemn, 
compania știe, de asemenea, ce impact are asupra 
economisirii resurselor forestiere procesul de producție 
care asigură întrebuințarea optimă a materiei prime.

PARDOSELILE HIBRIDE constituie un nou pas pe calea dezvoltării 
companiei Barlinek care îmbină un design modern, valori 
practice superioare ale produsului și grija pentru mediu.

ecologia în 
acțiune

Pentru fiecare pachet de parchet Barlinek 
plantăm un copac.

Salvăm șoimul călător.

Stejarul „Bartek” în grija noastră.

100% lemn

miez mineral
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