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zobacz 
więcej

nowoczesne
podłogi winylowe

perfekcyjne odwzorowanie natury



Panele LVT zapewniają wyższy komfort 
termiczny niż płytki ceramiczne. Są zawsze 
ciepłe i miłe w dotyku.

Panele winylowe Barlinek zapewniają bardzo 
dobre właściwości antypoślizgowe oraz 
antystatyczne.

Dzięki powłoce Diamond Shield bardzo łatwo 
usuniesz z nich wszystkie zabrudzenia czy ślady 
po zachlapaniach.



Barlinek to polska firma z wieloletnią tradycją i światowy 
lider w produkcji podłóg drewnianych. O naturalnych 
podłogach wiemy wszystko.

Dlatego nasze nowoczesne podłogi winylowe są 
inspirowane naturą. To przyroda i otaczający świat dyktują 
charakter tej kolekcji. Next Step to idealne połączenie 
trwałości i wytrzymałości oraz kolorystyki i struktury 
naturalnego drewna.

BIOD to platforma współpracy z architektami i wsparcie 
profesjonalnych doradców. To również cykliczne bezpłatne 
szkolenia dla architektów wnętrz w wielu miastach Polski,  
w tym w fabryce w Barlinku.

Platforma obejmuje również organizację międzynarodowe-
go konkursu „Kreacje z Natury” realizowanego z powodze-
niem przez firmę Barlinek od kilku lat. Dzięki wieloletniej wy-
mianie doświadczeń między producentem i projektantami, 
BIOD wyznacza trendy w kolorystyce i wykończeniu podłóg.

perfekcyjne 
odwzorowanie 
natury 
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Podłogi winylowe Next Step wyprodukowane są w 100%  
z materiałów wodoodpornych, nie są podatne na działanie  
wilgoci, a zamek łączący panele jest wodoszczelny. Szczegółowe 
informacje znajdują się w instrukcji montażu i karcie gwarancyjnej.

Tym samym podłogi Next Step świetnie nadają się do pomieszczeń, 
jak kuchnia, łazienka czy korytarz. Można montować je bez 
ograniczeń, we wszystkich pomieszczeniach w domu.

Test 14-dniowego oddziaływania wody nie spowodował żadnych  
zmian w strukturze paneli – jego parametry techniczne pozostały 
bez zmian.

100%
wodoodporności 
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Zaletą nowoczesnych podłóg winylowych Barlinek jest wysoka 
odporność na intensywne użytkowanie.

Chroniąca panele, niepodatna na zarysowania i antystatyczna 
powłoka DIAMOND SHIELD sprawia, że podłogi Next Step 
uznawane są za najbardziej trwałe na rynku.

Dzięki rdzeniowi DENSCORE™, który jednocześnie nie zawiera 
szkodliwych dla zdrowia ftalanów oraz metali ciężkich, podłoga 
jest stabilna i nie odkształca się pod wpływem temperatury.

powłoka 
Diamond 
Shield

Optymalne panele 
do użytkowania 
w warunkach 
mieszkaniowych 
i pomieszczeniach 
komercyjnych 
o standardowym 
natężeniu ruchu.

Idealne panele 
do użytkowania 
w warunkach 
mieszkaniowych oraz 
w pomieszczeniach 
komercyjnych o dużym 
natężeniu ruchu.
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Rdzeń DENSCORE™ sprawia, że PODŁOGI 
WINYLOWE BARLINEK są bardzo trwałe 
i wodoodporne. Dzięki wysokiemu 
współczynnikowi przenikania ciepła 
doskonale sprawdzają się w systemach 
ogrzewania podłogowego i chłodzenia.
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DIAMOND SHIELD
warstwa trwałego lakieru 
poliuretanowo-mineralnego 
zabezpieczającego podłogę

WARSTWA 
UŻYTKOWA
odporna na  
zaplamienia i ścieranie, 
zewnętrzna warstwa  
ze strukturą drewna 

WARSTWA 
DEKORACYJNA
idealne odwzorowanie  
drewna
 
DENSCORE™ 
twardy i odporny 
rdzeń mineralny

rdzeń 
mineralny
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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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FAZOWANIE
Polega na delikatnym ścięciu 
krawędzi, aby wyodrębnić optycznie 
poszczególne panele i dać efekt 
prawdziwej, drewnianej podłogi.

DIAMOND SHIELD
warstwa trwałego lakieru 
poliuretanowo-mineralnego 
zabezpieczającego podłogę.

x4

mikrofaza

podłogi
winylowe
Barlinek

Nowoczesne podłogi winylowe Next Step to naturalny wygląd i niezwykła 
odporność na wiele lat.
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vast line
33

LARGE 4,5 x 228,6 x 1523 mm

Perfekcyjnie odwzorowująca drewno struktura synchroniczna. 
Podłogi idealne do wszystkich pomieszczeń mieszkalnych, 
optymalne do wnętrz komercyjnych o dużym natężeniu 
ruchu (sklepy, biura, restauracje, szkolne sale lekcyjne itp.). 
Wykończone mikrofazą. Panele wykonane w formacie Large, 
zabezpieczone specjalną poliuretanową powłoką ochronną 
– DIAMOND SHIELD.

ZASTOSOWANIE KLASY 33:
DOMOWE:
wejścia, pokoje, kuchnie, sypialnie, łazienki

KOMERCYJNE:
przestrzeń publiczna, szkoły, sklepy, gabinety 
lekarskie, biura, pokoje hotelowe

LEKKIE PRZEMYSŁOWE
magazyny, małe przestrzenie przemysłowe

Idealne panele do użytkowania 
w warunkach mieszkaniowych oraz 
w pomieszczeniach komercyjnych 
o dużym natężeniu ruchu.
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perfekcyjne
odwzorowanie 
natury

SERENGETI PLAIN
1V5000007

Nieskończona, ciągnąca się po horyzont równina, ocean 
jasnożółtej trawy falującej w ciepłych podmuchach 
afrykańskiego wiatru. Ujarzmij dzikość Tanzanii dzięki tej 
jasnej i ciepłej podłodze w Twoim domu.

   
RDZEŃ   
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VAST
LINE

33
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powłoka
Diamond Shield

CHIANTI DRY
1V5000004

Odwiedź toskańskie wzgórza porośnięte winnicami, gajami 
oliwnymi i cyprysowymi. Przejedź się zapomnianą drogą, 
wijącą się po słonecznych pagórkach lub po prostu nalej 
sobie lampkę wina, przygotuj świetne jedzenie i we własnym 
domu poczuj się jak w zabytkowej, włoskiej posiadłości.

   
RDZEŃ   

16



VAST
LINE

33
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ekologiczne

SUNNY FLORENCE
1V5000003

Stolica Toskanii to skąpany w złocistych promieniach 
słońca klejnot włoskiego renesansu. Czaruje swoją 
malowniczością, zabytkami i barwną historią. Podłoga 
z pewnością wzbogaci także Twoje wnętrze. 

   
RDZEŃ   
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VAST
LINE

33
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stabilna
konstrukcja

DOVER BREEZE
1V5000008

Ciesz się jasną podłogą w kolorach unikalnego urwiska, 
które osiąga wysokość ponad 100 metrów, a swój niezwykły 
wygląd zawdzięcza kompozycji kredy przeszywanej 
smugami czarnego krzemienia. Wytrzymałość tej niezwykłej 
podłogi również można przyrównać do skały.

   
RDZEŃ   
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VAST
LINE

33
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ogrzewanie
podłogowe

ANATOLIA PILLAR
1V5000005

Wyżynny krajobraz regionu Anatolia jest domem prawdziwych 
cudów natury: wygasłych wulkanów i licznych wąwozów.  
To tu leży słynna Kapadocja, która przyciąga miliony turystów 
swoimi niepowtarzalnymi formami skalnymi. Teraz ich kolor, 
siła i moc staną się filarami Twojego wnętrza. 

   
RDZEŃ   
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VAST
LINE

33
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100% 
wodoodporności*

CITY MIST
1V50000010

Odkryj zachwycające sekrety miasta zasnutego mgłą. 
Chłodny i stonowany odcień tej jasnej podłogi, pozwoli 
okiełznać surowość betonu.

   
RDZEŃ   

*Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji montażu i karcie gwarancyjnej.

24



VAST
LINE

33
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powłoka
Diamond Shield

CHAMONIX SPRING
1V5000009

Majestatyczna mekka skialpinizmu, najstarszy ośrodek 
narciarski we Francji, określany jako zimowy raj 
dla narciarzy i snowboardzistów, a letni dla kolarzy 
i biegaczy górskich. Dzięki tej jasnej podłodze, alpejski 
blask lodowca La Vallée kładzie się u Twych stóp.

   
RDZEŃ   
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VAST
LINE

33
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gwarancja
25 lat

BARLEY FLOW
1V5000006

Wyobraź sobie fale na bezkresnych, złocistych oceanach 
jęczmienia, kładzionych wiatrem. Znasz ten letni żar, ten 
zapach nadchodzącej burzy? Rozświetl i ogrzej swój dom 
złotym blaskiem tej niezwykłej podłogi.

25 RDZEŃ
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VAST
LINE

33
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ciche 
użytkowanie

CHARMING LUCCA
1V5000002

To niewielkie, urokliwe miasteczko, w którym niespiesznie 
poznasz smaki Italii, popijając wino w promieniach leniwego 
słońca Toskanii, gdzie jedynie dzwonnice ponad stu 
kościołów przypomną o płynącym czasie. Przemień dom 
w spokojne i czarujące włoskie miasteczko.

   
RDZEŃ   
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VAST
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przyjazne dla
zwierząt

CALEDONIA HILLS
1V5000001

Stare, nieokiełznane pasmo górskie w północnej Szkocji. 
Dzikie, otwarte przestrzenie zamieszkałe przez najtwardszych 
z ludzi oparły się nawet Rzymianom. Siła tej ciemnej podłogi 
tym bardziej nie ugnie się przed pazurami, pełnego energii, 
domowego pupila.

   
RDZEŃ   
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rich line
31

MEDIUM 4,2 x 180 x 1220 mm

ZASTOSOWANIE KLASY 31:
DOMOWE:
wejścia, pokoje, kuchnie, sypialnie, łazienki

KOMERCYJNE:
małe biura, pokoje hotelowe

Optymalne panele 
do użytkowania w warunkach 
mieszkaniowychi pomieszczeniach 
komercyjnych o standardowym 
natężeniu ruchu.

Realistyczne odwzorowanie drewna. Podłogi optymalne 
do pomieszczeń mieszkalnych, nadają się do lekkich 
zastosowań komercyjnych (małe biura, pokoje hotelowe, 
sale przedszkolne itp.). Wykończone mikrofazą. Panele 
wykonane w formacie Medium, zabezpieczone specjalną 
poliuretanową powłoką ochronną – DIAMOND SHIELD.
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100% 
wodoodporności*

CORAL BAY
1V2000002

Najpopularniejszy kurort na Cyprze z malowniczą zatoką 
do nurkowania i rozległą plażą, błękitnym i czystym 
morzem. Rozbudź te wspomnienia dzięki podłodze idealnie 
komponującej się w każdym pomieszczeniu. 

   
RDZEŃ   

*Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji montażu i karcie gwarancyjnej.
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RICH
LINE

31
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stabilna
konstrukcja

PACIFIC ISLAND
1V2000005

Pacyfik jest domem ponad 25 000 wysp, często dziewiczych, 
niezbadanych, zapomnianych. To Magellan nazwał te wody 
„mar pacifico” czyli morzem spokoju. Ta niezwykle cicha 
podłoga sprawdzi się, gdy pragniesz odpoczynku i odprężenia.

   
RDZEŃ   
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LINE

31
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realistyczne
odwzorowanie 
drewna

SANTORINI SUN
1V2000001

Santorini uznawane jest za jedno z najpiękniejszych miejsc na 
Ziemi. Jej lśniące w słońcu białe budynki są obowiązkowym 
punktem wycieczek zakochanych par i nowożeńców, 
mając zapewnić im piękne i pomyślne życie. Jasna podłoga 
zabierze Cię wspomnieniami do tej magicznej wyspy. 

   
RDZEŃ   
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LINE

31
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ogrzewanie 
podłogowe

NEVADA HEAT
1V2000008

Wypalone słońcem skały i piaski pustyni Mojave dopiero 
przed zmrokiem zazanają ukojenia po gorącym dniu. 
Nevada to drugi producent złota na świecie. Ta piękna, 
złocista podłoga świetnie sprawdzi się na ogrzewaniu 
podłogowym.

   
RDZEŃ   
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stabilna 
konstrukcja

PORT ROTTERDAM
1V2000010

Port w Rotterdamie jest największym portem Europy, a długo 
był także największym portem świata. To mocny fundament 
gospodarki światowej, a jednocześnie kolorowy dom ponad 
160 narodowości i wielu kultur. Ciemna, oparta na stabilnej 
konstrukcji podłoga będzie silną bazą dla wnętrza domu.

   
RDZEŃ   
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gwarancja
25 lat

MODERN HAVANA
1V2000009

Na Kubie rośnie około 7000 różnych gatunków roślin, z których 
połowa występuje tylko na tej wyspie. Rysunek ciemnej, 
jak kubański tytoń podłogi idealnie odwzorowuje naturę 
i prawdziwe drewno.

  
  

25 RDZEŃ
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powłoka 
Diamond Shield

CARRARA STONE
1V2000003

Od czasów Imperium Rzymskiego Carrara jest źródłem 
niepowtarzalnego w swej urodzie marmuru. Sam Michał 
Anioł osobiście odwiedzał kamieniołomy, wybierając 
materiały do swych rzeźb. Tą piękną i odporną podłogą 
będziesz beztrosko cieszyć się latami

   
RDZEŃ   

48



RICH
LINE

31
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ekologiczne

RIVIERA MAYA
1V2000004

Rafy koralowe ciągnące się wzdłuż brzegów półwyspu 
Jukatan, klasyfikowane są jako drugie pod względem 
długości na świecie. Korzystaj z piękna podłogi, wykonanej 
z poszanowaniem natury.

   
RDZEŃ   
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bezpieczeństwo

MYSTIC ELBA
1V2000006

To spokojna oaza, z dala od zgiełku i tłumów turystów. 
Starszych zachwyci toskańską zabudową malowniczych 
uliczek, a młodszym zapewni bezpieczny i aktywny 
wypoczynek na ponad 150 plażach. Jasna, urokliwa  
podłoga jest również wyjątkowo bezpiecznym produktem  
dla domu z dziećmi.

   
RDZEŃ   
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szybki
remont

CAIRO DUSK
1V2000007

W ciągu swojej historii Kair był stolicą wielkich dynastii 
egipskich, brytyjską enklawą kolonialną i nowoczesnym, 
uprzemysłowionym miastem. Adaptując się do zmian, nigdy 
nie utracił swojego ducha. Ta ciemna podłoga jest również 
gotowa do błyskawicznego remontu i odmiany Twojego domu.

   
RDZEŃ   
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PERFEKCYJNE ODWZOROWANIE NATURY
Realistyczne, drewniane wzory, stworzone przez naturę, 
kolorystyka inspirowana najpiękniejszymi zakątkami 
świata.

100% WODOODPORNOŚCI 
Podłogi winylowe nie są podatne na działanie 
wilgoci, a zamek łączący poszczególne panele jest 
wodoszczelny. Szczegółowe informacje znajdują się 
w instrukcji montażu i karcie gwarancyjnej.

POWŁOKA DIAMOND SHIELD
Warstwa trwałego lakieru zapewnia najwyższą 
odporność na mikrozarysowania powstające w wyniku 
intensywnego użytkowania.

STABILNA KONSTRUKCJA
Podłogi winylowe Barlinek charakteryzują się 
wyjątkową sztywnością. Maksymalna powierzchnia, 
na której można ułożyć podłogi to nawet 225 m2!

OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Rdzeń mineralny DENSCORE™ odpowiada za bardzo 
dobre parametry przewodzenia ciepła, dzięki czemu 
podłogi winylowe Next Step nadają się zarówno na 
ogrzewanie podłogowe, jak i systemy chłodzenia. 

zalety podłóg 
winylowych
Barlinek

*Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji montażu i karcie gwarancyjnej.
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BEZPIECZEŃSTWO
Panele winylowe Barlinek posiadają certyfikat A+, 
potwierdzający bardzo niską emisję VOC (lotnych 
związków organicznych). Rdzeń deski DENSCORE™ 
to mieszanka mineralna, która nie zawiera żadnych 
szkodliwych dla zdrowia ftalanów ani metali ciężkich. 

CICHE UŻYTKOWANIE 
Nowoczesne podłogi winylowe Barlinek w połączniu 
z podkładem wygłuszającym Next Step EXTREME 1.5. 
gwarantują doskonałe tłumienie dźwięków.

PRZYJAZNE DLA ZWIERZĄT 
Wytrzymała na zarysowania i odporna chemicznie 
powłoka DIAMOND SHIELD czyni podłogi winylowe 
idealnymi do pomieszczeń, w których przebywają 
zwierzęta. Podłogi Next Step można łatwo i często myć. 

SZYBKI REMONT
Nowoczesne podłogi winylowe świetnie nadają się do 
szybkich remontów na istniejących podłożach.

EKOLOGICZNE
Wszystkie komponenty użyte do produkcji podlegają 
rygorystycznym procedurom badawczym pod kątem 
emisji ftalanów, metali ciężkich oraz innych szkodliwych 
substancji. 

GWARANCJA 25 LAT
Podłogi winylowe Next Step zaprojektowaliśmy, aby 
służyły wiele lat i pięknie wyglądały – zwłaszcza, gdy 
stosuje się środki.

MOŻLIWOŚĆ RENOWACJI
Powłoka DIAMOND SHIELD jest fabrycznie 
przygotowana do zabiegów okresowej renowacji 
chemicznej. Dzięki niej powierzchnia paneli odzyskuje 
niemal fabryczny wygląd.

ANTYSTATYCZNE
Lakier DIAMOND SHIELD zapewnia panelom właściwości 
antystayczne, dzięki czemu nie gromadzi się na nich kurz.

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
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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

VAST
LINE

33

LARGE 4,5 x 228,6 x 1523 mm

parametry PODŁOGI WINYLOWEJ BARLINEK

grubość warstwy wierzchniej:  0,55 mm 
grubość podłogi:  4,5 mm 
szerokość: 228,6 mm 
długość:  1523 mm 
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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
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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

RICH
LINE

31

MEDIUM 4,2 x 180 x 1220 mm

parametry PODŁOGI WINYLOWEJ BARLINEK

grubość warstwy wierzchniej:  0,33 mm 
grubość podłogi:  4,2 mm 
szerokość: 180 mm 
długość:  1220 mm 
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Aby w pełni cieszyć się nową podłogą, 
zastosuj do jej montażu systemowy 
podkład EXTREME 1.5, który gwarantuje 
najlepsze parametry użytkowania.

>500
kPa

CS
kg
!

• chroni połączenia desek
• wycisza 
• idealny na ogrzewanie podłogowe
• ekologiczny

EXTREME 1.5

podkład
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Panele LVT zapewniają wyższy komfort 
termiczny niż płytki ceramiczne. Są zawsze 
ciepłe i miłe w dotyku.

Panele winylowe Barlinek zapewniają bardzo 
dobre właściwości antypoślizgowe oraz 
antystatyczne.

Dzięki powłoce Diamond Shield bardzo łatwo 
usuniesz z nich wszystkie zabrudzenia czy ślady 
po zachlapaniach.
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zobacz 
więcej
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podłogi winylowe

perfekcyjne odwzorowanie natury


