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Z pasji do drewna

Nasze kolekcje powstały z prawdziwej pasji 
do drewna. Jego nieodkryte, naturalne piękno 
podkreślamy w procesach ręcznego postarzania, 
szczotkowania, bewelowania, lakierowania 
czy olejowania.
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Baltic Wood to połączenie fascynacji pierwotną 
naturą drewna i wiedzy na temat jego fachowej 
obróbki. Dzięki temu, podłogi Baltic Wood 
są nie tylko piękne, ale też doskonałe jakościowo 
– trwałe, funkcjonalne i łatwe w bieżącej 
konserwacji.

Baltic Wood
WieDZa i DośWiaDcZeNie 
Firma powstała ponad 20 lat temu w Polsce, 

jednak szybko stała się podmiotem o zasięgu 

międzynarodowym. Dziś, dzięki szerokiej sieci 

partnerów, podłogi Baltic Wood trafiają do klientów 

w 62 krajach całego świata. Nowoczesny zakład 

produkcyjny, siedziba główna firmy oraz biura 

handlowe zlokalizowane są na Podkarpaciu, w Jaśle.

NaJWYŻSZa JaKośĆ 
Tworzenie podłóg najwyższej jakości to nasz główny cel 

i priorytet w strategii rozwoju firmy. Wszystkie procesy: 

projektowania, planowania, produkcji oraz logistyki 

działają w oparciu o jednolity, spójny Zintegrowany 

System Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

SZaNUJeMY NaTURĘ 
Kochamy przyrodę i dokładamy wielu starań, by proces 

produkcji podłóg Baltic Wood spełniał najbardziej 

restrykcyjne normy ochrony środowiska. Najwyższa 

jakość i troska o środowisko jest poświadczona certyfi-

katami: FSC, M1, TÜV.

NaSZa MiSJa 
Wierzymy, że podłoga z najwyższej jakości drewna 

jest tym, co nadaje niepowtarzalnego charakteru 

każdemu wnętrzu – zarówno bardziej klasycznemu, 

jak i nowoczesnemu. Dlatego, na bieżąco śledzimy 

aktualne trendy w designie, by trafić zarówno 

w gust tradycjonalistów, jak i tych, ceniących bardziej 

awangardowe wzornictwo.
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Podłogi drewniane Baltic Wood zawdzięczają swoją 

wyjątkowość przede wszystkim naturze, wyekspono-

wanej w inspirujący sposób w kompozycjach podłogo-

wych, które nadają wnętrzom fascynujący charakter.

PoDŁoGa DReWNiaNa 
Podłoga drewniana dzięki naturalnym właściwościom 

surowca oraz jego charakterystycznemu, niesza-

blonowemu wyglądowi pozwala stworzyć wnętrze 

przytulne, wyrafinowane, dające poczucie komfortu 

i bezpieczeństwa. Drewno jest ciepłe i miłe w dotyku, 

dlatego zachęca do bosych wędrówek po zakamarkach 

domu. Ma też bardzo praktyczne zalety - tłumi dźwięki 

i odgłosy kroków. Naturalny surowiec daje nam rów-

nież gwarancję długowieczności – czas działa na jego 

korzyść, przynosząc mu coraz szlachetniejszy wygląd, 

a dzięki możliwości renowacji, czasami wielokrotnej, 

możemy się cieszyć jego niezmiennym pięknem przez 

wiele lat. 

BUDoWa PoDŁoGi 
TRÓJWaRSTWoWeJ
Podłoga Baltic Wood składa się z trzech warstw. Warstwa 

drewna szlachetnego (od 2,7-6,6 mm) pokrywana jest sied-

miokrotnie lakierem lub dwukrotnie olejem. Obydwa wykoń-

czenia tworzą na powierzchni podłogi cienką i jednocześnie 

elastyczną oraz wytrzymałą warstwę ochronną. Warstwa 

środkowa (ok. 8,9 mm) to poprzecznie ułożone listwy świer-

kowe wzmacniające elastyczność podłogi. Warstwa spodnia 

(ok. 1,6 mm) wykonana jest z jednolitej łuszczki świerkowej, 

która stabilizuje i usztywnia całość konstrukcji.

Natura skrywa w sobie piękno, harmonię, 
elegancję i styl, którego nie da się zastąpić 
żadnym substytutem.

Podłogi drewniane

precyzja wykonania + pewność 
użytkowania

Podłogi  
trójwarstwowe

TRoSKa o NaTURĘ
Dzięki wsparciu innowacyjnej 
technologii, spełniającej wymagania 
najwyższych norm jakościowych, 
podłogi drewniane Baltic Wood 
są ekologiczne i przyjazne dla 
środowiska.
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DąB claSSic 
Kontrasty barwy i rysunku drewna, średniej wielkości 

sęki, brak bielu zewnętrznego.

DąB eleGaNce
Łagodny rysunek słoi, stonowana barwa, brak bielu, 

drobne sęki.

DąB SUPeRRUSTic
Mocno rustykalny charakter, mocne kontrasty barwy 

i rysunku drewna, duże sęki, dopuszczalny duży biel bez 

ograniczeń powierzchni i udziału ilościowego w partii.

Sorty drewna 
dębowego

DąB RUSTic
Mocno rustykalny charakter, mocne kontrasty barwy 

i rysunku drewna, duże sęki, brak bielu zewnętrznego.

DąB UNiqUe 
Mocne kontrasty barwy i rysunku drewna, duże sęki, 

dopuszczalny biel do ok. 25% szerokości deski.

DąB coTTaGe
Mocno rustykalny charakter, mocne kontrasty barwy 

i rysunku drewna, duże sęki do ok. 15% elementów

w partii, może zawierać biel bez ograniczeń 

powierzchni oraz ok. 40% elementów może zawierać 

biel do 20% ich powierzchni.

DąB villa
Wariacja barw, średniej wielkości sęki, sporadyczne, 

do 20% elementów, występowanie bielu do ok. 8% 

szerokości deski.
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Baltic Wood prowadzi od lat własną politykę 
proekologiczną, wytyczając ambitne cele 
środowiskowe, które chronią otoczenie 
i pomagają żyć zgodnie z naturą. świadomość 
ekologiczna firmy znajduje odzwierciedlenie 
we wszystkich obszarach jej działalności. 

ekologiczne  
rozwiązania
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aRTYSTYcZNe PoDŁoGi 
PoSTaRZaNe lUDZKą RĘKą
Artystycznie postarzane trójwarstwowe podłogi dębowe we wzorze deski 

1-rzędowej powstają dzięki nasyceniu powierzchni drewna najszlachetniej-

szymi olejami i pigmentami, starannie wcieranymi ludzką ręką po uprzednim 

postarzeniu desek poprzez heblowanie, szczotkowanie, rozmaite zacięcia 

oraz naniesienie śladów kornika. 

Dzięki unikatowej technologii nakładania bejc reakcyjnych i oleju, kolor pod-

łogi artystycznie postarzanej dojrzewa wraz z upływem czasu, dzięki czemu 

staje się ona jeszcze piękniejsza i szlachetniejsza. Krawędzie desek podkre-

ślane są ręcznie wykonaną fazą na każdym boku, która wieńczy niezwykły 

efekt wizualny. Bezklejowe złącze 2G umożliwia szybki i czysty montaż.

bezklejowy 
system 
montażu

RĘCzna 
faza na  
4 bokaCh

ogRzewanie 
podłogowe: 
tak

dRewno 
twaRde

2200x210x14 mm 
2200x182x14 mm 

1080x148x14 mm 
dotyCzy tylko wzoRu jodełka

2200x148x14 mm

Baltic Wood | Kolekcja TimelessBaltic Wood | Kolekcja Timeless

klejowy 
system 
motanżu
dotyCzy 
tylko 
wzoRu 
jodełka
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Główne
cechy Kolekcji

Podłoga  
ręcznie postarzana

100% NaTURalNeGo 
DReWNa 
Trójwarstwowa konstrukcja wykonana z dębowej 

warstwy wierzchniej o grubości 3,5 mm oraz środkowej 

i spodniej z drewna świerkowego.

BeZKleJoWY SYSTeM 
MoNTaŻU 2G
Złącze bezklejowe umożliwia błyskawiczny, czysty 

montaż. Podłoga jest gotowa do użytku zaraz po 

ułożeniu.

* dotyczy tylko wzoru jodełka

RĘcZNie WYKoNaNa faZa 
Na KRÓTKich i DŁUGich 
BoKach DeSKi
Krawędzie desek podkreślane są ręcznie wykonaną 

fazą 4V na każdym boku, która wieńczy niezwykły

efekt wizualny.

iNSTalacJa Na oGRZeWaNiU 
PoDŁoGoWYM
Każdą podłogę z kolekcji możesz montować na 

ogrzewaniu podłogowym, dzięki czemu uzyskujesz 

efekt zawsze ciepłej w dotyku powierzchni. 

PoSTaRZaNe Z DUSZą 
Kolekcja powstała z prawdziwej pasji do drewna. 

Jego nieodkryte, naturalne piękno podkreśliliśmy 

w procesie ręcznego postarzania.  

Podłogi Timeless – jak dobre wino – rozwijają swoją 

urodę w miarę upływu czasu.

Baltic Wood | Kolekcja TimelessBaltic Wood | Kolekcja Timeless

*
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NieDoKoŃcZoNa hiSToRia 1R 
   

KRÓleWSKi PieRścieŃ 1R
 

NUTY MoZaRTa 1R
 

aNioŁY i DeMoNY 1R
 

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
jaśnieje
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delikatnie 
jaśnieje

delikatnie 
jaśnieje

delikatnie 
jaśnieje

Baltic Wood | Kolekcja Timeless Baltic Wood | Kolekcja Timeless

śReDNioWiecZNY ZaMeK 1R TaJeMNicZa KoMNaTa 1R

śReDNioWiecZNY ZaMeK 1R JoDeŁKa iNSPiRacJa PoeTY 1R

delikatnie 
Ciemnieje
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SeKReTY WeRoNY 1R DoM DUSZ 1R

ZaGiNioNa SZKaTUŁa 1R

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

Baltic Wood | Kolekcja TimelessBaltic Wood | Kolekcja Timeless

delikatnie 
jaśnieje
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UlTRaWYTRZYMaŁe  
PoDŁoGi Na Wiele laT
Eleganckie podłogi dębowe we wzorze deski 1-rzędowej i bezkompromi-

sowej grubości. Ultragruba warstwa drewna szlachetnego pozwala na 

renowację powierzchni do ok. 9 razy. To unikatowa konstrukcja będąca 

doskonałym połączeniem długowieczności deski litej oraz stabilności 

konstrukcji deski warstwowej.

Paleta modnych wzorów została uzyskana poprzez pokrycie szczotkowanej 

powierzchni drewna barwnymi bejcami, olejem lub lakierem. Na każdym 

z 4 boków deski znajduje się elegancka mikrofaza. Podłogi wyposażone są 

w złącze pióro-wpust. Doskonale sprawdzają się na ogrzewaniu podłogowym. 

Baltic Wood | Kolekcja NoLimitsBaltic Wood | Kolekcja NoLimits

dRewno 
twaRde

mikRofaza na 
4 bokaCh

ogRzewanie 
podłogowe: 
tak

1090x148x14,6 mm 1080x148x14,6 mm  
dotyCzy tylko wzoRu jodełkaklejowy 

system 
motanżu



24 25

Podłoga dla 
wielu pokoleńKleJoWY SYSTeM MoNTaŻU 

T&G
Podłogi z kolekcji NoLIMITS posiadają tradycyjny 

system montażu na pióro i wpust. Ich montaż odbywa 

się poprzez klejenie do podłoża. 

MiKRofaZa Na KRÓTKich 
i DŁUGich BoKach DeSKi
Krawędzie desek podkreślane są mikrofazą 4mV 

na każdym boku, która uwypukla charakter podłogi.

MoŻliWośĆ ReNoWacJi 
Do 9 RaZY 
Ultragruba warstwa drewna szlachetnego pozwala na 

renowację powierzchni aż do 9 razy.

Baltic Wood | Kolekcja NoLimitsBaltic Wood | Kolekcja NoLimits

100% NaTURalNeGo 
DReWNa 
Trójwarstwowa konstrukcja wykonana z dębowej 

warstwy wierzchniej o grubości 6,6 mm oraz środkowej 

i spodniej z drewna świerkowego.

iNSTalacJa Na oGRZeWaNiU 
PoDŁoGoWYM
Każdą podłogę z kolekcji możesz montować na 

ogrzewaniu podłogowym, dzięki czemu uzyskujesz 

efekt zawsze ciepłej w dotyku powierzchni. 

Główne
cechy Kolekcji
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ReflecTioN
DąB coTTaGe 1R transparentny olej eco szczotkowany 4mv

SeNSaTioN
DąB villa 1R biały olej eco szczotkowany 4mv

DiScoveRY
DąB villa 1R porcelanowy olej eco szczotkowany 4mv

iNSPiRaTioN 
DąB villa 1R lakier mat szczotkowany 4mv

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje
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haPPiNeSS 
DąB coTTaGe 1R cReaM & cReaM lakier mat szczotkowany 4mv

aDReNaliNe
DąB coTTaGe 1R porcelanowy olej eco szczotkowany 4mv

PaSSioN 
DąB coTTaGe 1R szary olej eco szczotkowany 4mv

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje SeNSe

DąB villa 1R transparentny olej eco szczotkowany 4mv
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DiScoveRY JoDeŁKa
DąB villa 1R porcelanowy olej eco szczotkowany 4mv

ReflecTioN JoDeŁKa
DąB coTTaGe 1R transparentny olej eco szczotkowany 4mv

aDReNaliNe JoDeŁKa
DąB coTTaGe 1R porcelanowy olej eco szczotkowany 4mv

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

SeNSe JoDeŁKa
DąB villa 1R transparentny olej eco szczotkowany 4mv
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bezklejowy 
system 
montażu

błyskawiCzny 
bezklejowy 
system 
montażu

PoDŁoGi – WYJąTKoWe PoŁącZeNie 
NoWocZeSNości Z KlaSYKą
Kolekcja podłóg we wzorze deski 1-rzędowej, która zachwyca klasycznym 

pięknem podkreślonym lakierem, olejem oraz wyszukanymi tonacjami 

uzyskanymi dzięki starannie dobranym bejcom i olejom.

Do wyboru podłogi o gładkiej powierzchni lub szczotkowane, o idealnej 

powierzchni dzięki SQUARE EDGE oraz te, w których każdy element 

podkreślony jest na długich (2mV) lub długich i krótkich (4mV) krawędziach 

mikrofazą. Dodatkowym walorem kolekcji jest zamek bezklejowy 2G 

lub 5G – złącze najnowszej generacji. Umożliwia rekordowo szybki, czysty 

montaż podłogi. Każda z podłóg z tej kolekcji może być montowana na 

ogrzewaniu podłogowym.

Baltic Wood | Kolekcja MelodyBaltic Wood | Kolekcja Melody

dRewno 
twaRde

ogRzewanie 
podłogowe: 
tak

mikRofaza 
na długiCh 
bokaCh

squaRe  
edge

2200x210x14 mm
2200x182x14 mmmikRofaza na 

4 bokaCh
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idealnie gładka
powierzchniaBeZKleJoWY SYSTeM 

MoNTaŻU 2G i 5G
Złącze bezklejowe 2G i jedno z najnowocześniejszych 

na rynku 5G umożliwia błyskawiczny, czysty montaż. 

Podłoga jest gotowa do użytku zaraz po ułożeniu.

MiKRofaZa Na KRÓTKich 
i DŁUGich BoKach DeSKi
Subtelnie wykonana mikrofaza 2mV lub 4mV podkreśla 

kształt poszczególnych desek, uwypuklając ich indywi-

dualny charakter i piękno.

SqUaRe eDGe 
System idealnego dopasowania elementów podłogi; 

gwarantuje efekt doskonale jednolitej powierzchni 

z prawie niezauważalnymi połączeniami pomiędzy 

poszczególnymi deskami.

Baltic Wood | Kolekcja MelodyBaltic Wood | Kolekcja Melody

100% NaTURalNeGo 
DReWNa 
Trójwarstwowa konstrukcja wykonana z dębowej 

warstwy wierzchniej o grubości 3,5 mm oraz środkowej 

i spodniej z drewna świerkowego.

iNSTalacJa Na oGRZeWaNiU 
PoDŁoGoWYM
Każdą podłogę z kolekcji możesz montować na 

ogrzewaniu podłogowym, dzięki czemu uzyskujesz 

efekt zawsze ciepłej w dotyku powierzchni. 

Główne
cechy Kolekcji
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MaDeliNe  
DąB claSSic 1R coconut & coconut lakier supermat szczotkowany 2mv 

DąB eleGaNce 1R 
lakier mat szczotkowany 4mv

GRace 
DąB RUSTic 1R Dove & Dove lakier supermat szczotkowany 2mv

DąB claSSic 1R 
transparentny olej eco szczotkowany 4mv

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

Baltic Wood | Kolekcja MelodyBaltic Wood | Kolekcja Melody
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DąB UNiqUe 1R ivoRY & WhiTe 
lakier mat szczotkowany

DąB RUSTic 1R 
transparentny olej eco szczotkowany 

DąB UNiqUe 1R
lakier mat szczotkowany

foRTUNe 
DąB villa 1R lakier mat szczotkowany 4mv

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

Baltic Wood | Kolekcja MelodyBaltic Wood | Kolekcja Melody
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hoPe 
DąB villa 1R  aspekt surowego drewna olej eco szczotkowany 4mv

WiSDoM
DąB coTTaGe 1R White & Grey olej eco szczotkowany 4mv

BiRTh 
DąB coTTaGe 1R porcelanowy olej eco szczotkowany 4mv

ScieNce 
DąB coTTaGe 1R lakier mat szczotkowany 4mv

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

Baltic Wood | Kolekcja MelodyBaltic Wood | Kolekcja Melody
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evolUTioN 
DąB eaRThqUaKe 1R olej eco szczotkowany 4mv

SWiNG JaZZ 
JeSioN 1R biały olej eco szczotkowany 2mv

SoUl JaZZ 
JeSioN 1R orzechowy olej eco szczotkowany 2mv

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

Baltic Wood | Kolekcja MelodyBaltic Wood | Kolekcja Melody
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DeMoKRaTYcZNe PoDŁoGi  
Dla NieJ i Dla NieGo
Kolekcja 7 par modnych, przebojowych podłóg w identycznym wykończeniu 

we wzorze deski 1-rzędowej – Dla Niego i klepki 3-rzędowej – Dla Niej. Dzięki 

temu możliwe jest łączenie obydwu wzorów w różnych pomieszczeniach 

przy zachowaniu efektu kolorystycznego. 

Bezklejowe złącze 2G zapewnia szybki i czysty montaż. Podłogi idealne do 

instalacji na ogrzewaniu podłogowym.

Baltic Wood | Kolekcja JeansBaltic Wood | Kolekcja Jeans

mikRofaza 
na długiCh 
bokaCh

dRewno 
twaRde

ogRzewanie 
podłogowe: 
tak

squaRe  
edge

2200x148x13,3 mm
(1R)

2190x182x13,3 mm
(3R)

2200x182x13,3 mm
(1R)bezklejowy 

system 
montażu
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Deska 1-rzędowa  
i klepka 3-rzędowaBeZKleJoWY SYSTeM 

MoNTaŻU 2G 
Złącze bezklejowe umożliwia błyskawiczny, czysty 

montaż. Podłoga jest gotowa do użytku zaraz po 

ułożeniu.

iDealNe DoPaSoWaNie 
Każdy z 7 kolorów powielony jest na wzorze deski 

1-rzędowej i klepki 3-rzędowej – w bliźniaczo podobny 

sposób nadając charakter wnętrzom. Dzięki temu moż-

liwe jest łączenie obydwu wzorów w różnych pomiesz-

czeniach domu bez utraty efektu wizualnego.

Baltic Wood | Kolekcja JeansBaltic Wood | Kolekcja Jeans

100% NaTURalNeGo 
DReWNa 
Trójwarstwowa konstrukcja wykonana z dębowej 

warstwy wierzchniej o grubości 2,7 mm oraz środkowej 

i spodniej z drewna świerkowego.

iNSTalacJa Na oGRZeWaNiU 
PoDŁoGoWYM
Każdą podłogę z kolekcji możesz montować na 

ogrzewaniu podłogowym, dzięki czemu uzyskujesz 

efekt zawsze ciepłej w dotyku powierzchni. 

SqUaRe eDGe 
System idealnego dopasowania elementów podłogi; 

doskonale jednolita powierzchnia z prawie niezauwa-

żalnymi połączeniami pomiędzy deskami.

MiKRofaZa
Subtelnie wykonana mikrofaza 2mV na długich bokach 

deski podkreśla ich kształt, charakter i piękno.

Główne
cechy Kolekcji
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oNe_4hiM 
DąB coTTaGe 1R frosty & frosty lakier mat szczotkowany

TWo_4hiM 
DąB coTTaGe 1R ivory & cream lakier mat szczotkowany

oNe_4heR 
DąB claSSic 1R frosty & frosty lakier mat szczotkowany

TWo_4heR 
DąB claSSic 3R ivory & cream lakier mat szczotkowany

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

Baltic Wood | Kolekcja JeansBaltic Wood | Kolekcja Jeans
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ThRee_4hiM 
DąB villa 1R cashmere & cashmere lakier mat szczotkowany

foUR_4hiM 
DąB villa 1R lakier mat szczotkowany

ThRee_4heR 
DąB claSSic 3R cashmere & cashmere lakier mat szczotkowany

foUR_4heR 
DąB claSSic 3R lakier mat szczotkowany

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

Baltic Wood | Kolekcja JeansBaltic Wood | Kolekcja Jeans
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five_4hiM 
DąB villa 1R amber & amber lakier mat szczotkowany

SiX_4hiM 
DąB coTTaGe 1R Smoky & Smoky lakier mat szczotkowany

five_4heR 
DąB claSSic 3R amber & amber lakier mat szczotkowany

SiX_4heR 
DąB claSSic 3R Smoky & Smoky lakier mat szczotkowany

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

Baltic Wood | Kolekcja JeansBaltic Wood | Kolekcja Jeans
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SeveN_4hiM 
DąB villa 1R Taupe & Taupe lakier mat szczotkowany 

SeveN_4heR 
DąB claSSic 3R Taupe & Taupe lakier mat szczotkowany

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

Baltic Wood | Kolekcja JeansBaltic Wood | Kolekcja Jeans
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bezklejowy 
system 
montażu

PoDŁoGi Na KaŻDą KieSZeŃ,  
iDealNe Do MaŁYch PoMieSZcZeŃ
•  Szybki, prosty montaż

•  Przeznaczone do mniejszych pomieszczeń

•  Odporność na wahania wilgotności i temperatury

•  Idealne do instalacji na ogrzewaniu podłogowym

•  Podłogi na każdą kieszeń

dRewno 
twaRde

ogRzewanie 
podłogowe: 
tak

mikRofaza 
na długiCh 
bokaCh

2190x182x13,3 mm 1080x182x14 mm

Baltic Wood | Kolekcja SmartBaltic Wood | Kolekcja Smart
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idealne do małych  
i wąskich pomieszczeńBeZKleJoWY SYSTeM 

MoNTaŻU 2G
Złącze bezklejowe umożliwia błyskawiczny, czysty 

montaż. Podłoga jest gotowa do użytku zaraz po 

ułożeniu.

Na KaŻDą KieSZeŃ 
Podłogi w kolekcji są idealnym rozwiązaniem dla 

osób szukających naturalnych, drewnianych podłóg 

w przystępnej cenie.

Baltic Wood | Kolekcja SmartBaltic Wood | Kolekcja Smart

100% NaTURalNeGo 
DReWNa 
Trójwarstwowa konstrukcja wykonana z dębowej 

warstwy wierzchniej o grubości 2,7 mm i 3,5 mm 

oraz środkowej i spodniej z drewna świerkowego.

iNSTalacJa Na oGRZeWaNiU 
PoDŁoGoWYM
Każdą podłogę z kolekcji możesz montować na ogrze-

waniu podłogowym, dzięki czemu uzyskujesz efekt 

zawsze ciepłej w dotyku powierzchni. 

SqUaRe eDGe 
System idealnego dopasowania elementów podłogi; 

doskonale jednolita powierzchnia z prawie niezauwa-

żalnymi połączeniami pomiędzy deskami.

MiKRofaZa
Subtelnie wykonana mikrofaza 2mV na długich bokach 

deski podkreśla ich kształt, charakter i piękno.

Główne
cechy Kolekcji
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DąB claSSic 1R 
lakier mat szczotkowany 2mv

DąB coTTaGe 1R 
lakier mat szczotkowany 2mv

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

DąB coTTaGe 3R 
lakier półmat

JeSioN claSSic 3R cReaM 
lakier mat 

delikatnie 
Ciemnieje

delikatnie 
Ciemnieje

Baltic Wood | Kolekcja SmartBaltic Wood | Kolekcja Smart
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oDKURZaJ PoDŁoGĘ
Regularnie (przynajmniej dwa razy w tygodniu) 

sprzątaj podłogi przy pomocy odkurzacza ze specjal-

ną szczotką lub miękkiej miotły. Czyszczenie podłogi 

mopem musi być poprzedzone odkurzaniem.

ZaBeZPiecZ PRZeD 
PoRYSoWaNieM
Nogi krzeseł lub mebli mogą porysować podłogę. 

Używaj podkładek ochronnych – nogi krzeseł i mebli 

powinny być pokryte filcowymi podkładkami, a w przy-

padku foteli obrotowych wybieraj te ze specjalnymi 

kółkami do drewnianych powierzchni. Unikaj nieprze-

puszczalnych gum lub dywanów.

chRoŃ PRZeD 
ZaNiecZYSZcZeNiaMi
Wycieraczki – mieszanina wody i piasku wraz z inten-

sywnym użytkowaniem podłogi daje taki sam efekt, 

jak ścieranie podłogi papierem ściernym. Wycieraczki 

położone przy drzwiach wejściowych i przy wejściu 

z tarasu ochronią podłogę przed brudem. Utrzymuj 

wycieraczki w czystości – wymieniaj je od czasu do 

czasu.

ZaDBaJ o PaZURKi PUPila
Regularnie obcinaj pazury zwierzętom domowym, 

dzięki czemu unikniesz zarysowań podłogi. Pamię-

taj również o wytarciu po spacerze łap pupila – zapo-

biegniesz przedostawaniu się zanieczyszczeń i piasku 

do wnętrz.

ZaDBaJ o WilGoTNośĆ 
PoWieTRZa
Utrzymuj odpowiednią wilgotność powietrza 

w pomieszczeniach, tj. ok. 30-60% przy temperaturze 

20°C, a zimą, kiedy wilgotność powietrza spada, stosuj 

nawilżacze powietrza. Pamiętaj, że drewno dąży do 

równowagi higroskopijnej – ważne jest, aby od czasu 

do czasu przewietrzyć pomieszczenia.

MYJ oDPoWieDNiMi 
śRoDKaMi
Czyść drewniane podłogi wilgotnym, ale nie mokrym 

mopem. Nadmiar wody może powodować pęcznienie, 

wypaczenie i odbarwienie podłogi. Przypadkowo roz-

lane płyny, należy natychmiast wytrzeć, w przeciwnym 

wypadku plamy staną się trudne do usunięcia. Stosuj 

wyłącznie środki Baltic Protection System. Nie używaj 

wosków, które w łatwy sposób mogą zmatowić drew-

nianą powierzchnię.

Pielęgnacja  
podłogi drewnianej
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PoDŁoGa RoZMiaR iNDeKS STR.

NIEDOKOŃCZONA HISTORIA 1R 2G 2200x210x14 mm WEF1AI1SAR289T-1 16

NIEDOKOŃCZONA HISTORIA 1R 2G 2200x182x14 mm WEF1AI11AR289T-1 16

NIEDOKOŃCZONA HISTORIA 1R 2G 2200x148x14 mm WEF1AI12AR289T-1 16

NUTY MOZARTA 1R 2G 2200x182x14 mm WEF1AG11AR469T-1 16

KRÓLEWSKI PIERŚCIEŃ 1R 2G 2200x182x14 mm WEF1AG11AR449T-1 17

ANIOŁY I DEMONY 1R 2G 2200x182x14 mm WEF1AG11AR16-T-1 17

ŚREDNIOWIECZNY ZAMEK 1R 2G 2200x210x14 mm WEF1AG1SAR179T-1 18

ŚREDNIOWIECZNY ZAMEK 1R 2G 2200x182x14 mm WEF1AG11AR17-T-1 18

ŚREDNIOWIECZNY ZAMEK 1R 2G 2200x148x14 mm WEF1AG12AR17-T-1 18

ŚREDNIOWIECZNY ZAMEK 1R 2G jodełka 1080x148x14 mm WW/WCF1AG22AR17-AD1 18

TAJEMNICZA KOMNATA 1R 2G 2200x182x14 mm WEF1AG11AR19-T-1 19

INSPIRACJA POETY 1R 2G 2200x182x14 mm WEF1AG11AR20-T-1 19

SEKRETY WERONY 1R 2G 2200x182x14 mm WEF1AG11-RO6-T-1 20

ZAGINIONA SZKATUŁA 1R 2G 2200x182x14 mm WEF1AG11AR239T-1 20

DOM DUSZ 1R 2G 2200x182x14 mm WEF1AG11AR469T-1 21

indeksy podłóg

PoDŁoGa RoZMiaR iNDeKS STR.

REFLECTION Dąb Cottage 1R transparentny olej ECO szczotkowany T&G 1090x148x14,6 mm WC-1ALB2-SO1-BC1 26

DISCOVERY Dąb Villa 1R porcelanowy olej ECO szczotkowany T&G 1090x148x14,6 mm WC-1AKB2-S34-BC1 26

SENSATION Dąb Villa 1R biały olej ECO szczotkowany T&G 1090x148x14,6 mm WC-1AKB2-SO6-BC1 27

INSPIRATION Dąb Villa 1R lakier mat szczotkowany T&G 1090x148x14,6 mm WC-1AKB2-SL3-BC1 27

HAPPINESS Dąb Cottage 1R Cream & Cream lakier mat szczotkowany T&G 1090x148x14,6 mm WC-1ALB2-SB3-BC1 28

PASSION Dąb Cottage 1R szary olej ECO szczotkowany T&G 1090x148x14,6 mm WC-1ALB2-SO7-BC1 28

ADRENALINE Dąb Cottage 1R porcelanowy olej ECO szczotkowany T&G 1090x148x14,6 mm WC-1ALB2-S34-BC1 29

SENSE DąB VILLA 1R transparentny olej ECO szczotkowany T&G 1090x148x14,6 mm WC-1AKB2-SO1-BC1 29

SENSE Dąb Villa 1R transparentny olej ECO szczotkowany T&G jodełka 1080x148x14,6 mm WW/WC-1AKA2-SO1-AB1 30

DISCOVERY Dąb Villa 1R porcelanowy olej ECO szczotkowany T&G jodełka 1080x148x14,6 mm WW/WC-1AKA2-S34-AB1 30

ADRENALINE Dąb Cottage 1R porcelanowy olej ECO szczotkowany T&G jodełka 1080x148x14,6 mm WW/WC-1ALA2-S34-AB1 31

REFLECTION Dąb Cottage 1R transparentny olej ECO szczotkowany T&G jodełka 1080x148x14,6 mm WW/WC-1ALA2-SO1-AB1 31

PoDŁoGa RoZMiaR iNDeKS STR.

ONE_4HIM DąB COTTAGE 1R Frosty & Frosty lakier mat szczotkowany 2G 2200x148x13,3 mm WE-1ALD2ES49WE-1 48

ONE_4HER Dąb Classic 3R Frosty & Frosty lakier mat szczotkowany 2G 2190x182x13,3 mm WE-1A454ES499E-1 48

TWO_4HIM Dąb Cottage 1R Ivory & Cream lakier mat szczotkowany 2G 2200x148x13,3 mm WE-1ALD2ESB9WE-1 49

TWO_4HIM Dąb Cottage 1R Ivory & Cream lakier mat szcz. 2mV 2G 2200x182x13,3 mm WM-1ALD1ESB99E-1 49

TWO_4HIM Dąb Cottage 1R Ivory & Cream lakier mat szczotkowany 2mV 2G 2200x148x13,3 mm WM-1ALD2ESB9WE-1 49

TWO_4HER Dąb Classic 3R Ivory & Cream lakier mat szczotkowany 2G 2190x182x13,3 mm WE-1A454ESB99E-1 49

THREE_4HIM Dąb Villa 1R Cashmere & Cashmere lakier mat szczotkowany 2G 2200x148x13,3 mm WE-1AKD2ESC9WE-1 50

THREE_4HER Dąb Classic 3R Cashmere & Cashmere lakier mat szczotkowany 2G 2190x182x13,3 mm WE-1A454ESC99E-1 50

FOUR_4HIM Dąb Villa 1R lakier mat szczotkowany 2G 2200x148x13,3 mm WE-1AKD2ESL3WE-1 51

FOUR_4HIM Dąb Villa 1R lakier mat szczotkowany 2mV 2G 2200x182x13,3 mm WM-1AKD1ESL39E-1 51

FOUR_4HER Dąb Classic 3R lakier mat szczotkowany 2G 2190x182x13,3 mm WE-1A454ESL39E-1 51

FIVE_4HIM Dąb Villa 1R Amber & Amber lakier mat szczotkowany 2G 2200x148x13,3 mm WE-1AKD2ES55WE-1 52

FIVE_4HER Dąb Classic 3R Amber & Amber lakier mat szczotkowany 2G 2190x182x13,3 mm WE-1A454ES559E-1 52

SIX_4HIM Dąb Cottage 1R Smoky & Smoky lakier mat szczotkowany 2G 2200x148x13,3 mm WE-1ALD2ESC5WE-1 53

SIX_4HER Dąb Classic 3R Smoky & Smoky lakier mat szczotkowany 2G 2190x182x13,3 mm WE-1A454ESC59E-1 53

SEVEN_4HIM Dąb Villa 1R Taupe & Taupe lakier mat szczotkowany 2G 2200x148x13,3 mm WE-1AKD2ES54WE-1 54

SEVEN_4HER Dąb Classic 3R Taupe & Taupe lakier mat szczotkowany 2G 2190x182x13,3 mm WE-1A454ES549E-1 54

PoDŁoGa RoZMiaR iNDeKS STR.

MADELINE Dąb Classic 1R Coconut & Coconut lakier supermat szczotkowany 
2mV 2G 2200x210x14 mm WM-1A41SKS169BA1 36

GRACE Dąb Rustic 1R Dove & Dove lakier supermat szczotkowany 2mV 2G 2200x210x14 mm WM-1A61SES739BA1 36

Dąb Elegance 1R lakier mat szczotkowany 4mV 5G 2200x182x14 mm WZ-1A211-SL39CL1 37

Dąb Classic 1R transparentny olej ECO szczotkowany 4mV 5G 2200x182x14 mm WZ-1A411-SO1-CL1 37

Dąb Unique 1R Ivory & White lakier mat szczotkowany 5G 2200x182x14 mm WR-1A511-SC89CL1 38

Dąb Unique 1R lakier mat szczotkowany 5G 2200x182x14 mm WR-1A511-SL3-CL1 38

Dąb Rustic 1R transparentny olej ECO szczotkowany 5G 2200x182x14 mm WR-1A611-SO1-CL1 39

FORTUNE Dąb Villa 1R lakier mat szczotkowany 4mV 5G 2200x182x14 mm WZ-1AK11-SL3-CS1 39

HOPE Dąb Villa 1R aspekt surowego drewna olej ECO szczotkowany 4mV 5G 2200x182x14 mm WZ-1AK11-S19-CS1 40

BIRTH Dąb Cottage 1R porcelanowy olej ECO szczotkowany 4mV 5G 2200x182x14 mm WZ-1AL11-S34-CS1 40

WISDOM Dąb Cottage 1R White & Grey olej ECO szczotkowany 4mV 5G 2200x182x14 mm WZ-1AL11-S37-CS1 41

SCIENCE Dąb Cottage 1R lakier mat szczotkowany 4mV 5G 2200x182x14 mm WZ-1AL11-SL3-CS1 41

EVOLUTION Dąb Earthquake 1R olej ECO szczotkowany 4mV 5G 2200x182x14 mm WZ-1AI11BSO1-CS1 42

SOUL JAZZ Jesion 1R orzechowy olej ECO szczotkowany 2mV 5G 2200x182x14 mm WT-1J711-S66ZEA1 42

SWING JAZZ Jesion 1R biały olej ECO szczotkowany 2mV 5G 2200x182x14 mm WT-1J711-SO6ZEA1 43
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PoDŁoGa RoZMiaR iNDeKS STR.

Dąb Classic 1R lakier mat szczotkowany 2mV 2G 1080x182x14 mm WM-1A421ESL39W-1 60

Dąb Cottage 1R lakier mat szczotkowany 2mV 2G 1080x182x14 mm WM-1AL21ESL39W-1 60

Dąb Cottage 3R lakier półmat 2G 2190x182x13,3 mm WE-1A05N-L029C-1 61

Jesion Classic 3R Cream lakier mat 2G 2190x182x13,3 mm WE-1J45N-B119C-1 61

Drewno jest naturalnym surowcem, 
który wprowadza harmonijny, ciepły klimat 
w pomieszczeniu.

ciepło i harmonia

Baltic Wood S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych 
oferowanych produktów oraz wycofania produktów ze sprzedaży.

Podłogi i listwy Baltic Wood produkowane są z naturalnego drewna, dlatego 
poszczególne ich elementy – deski, klepki etc. – mogą różnić się pomiędzy 
sobą odcieniem, występowaniem sęków, układem słoi oraz strukturą ziarnistą, 
co może wpłynąć na różnice kolorystyczne. To naturalne zróżnicowanie może 
być widoczne również w porównaniu finalnego produktu do prezentowanych 
na ekspozycji wzorców oraz zdjęć zamieszczonych w materiałach 
marketingowych.
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www.balticwood.pl
Be BALTIC = Be ECO


