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Barlinek Jesion Coffee, Molti
Deska Barlinecka
Cena brutto

203,00 zł

Cena netto

165,04 zł

Cena poprzednia

206,64 zł

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

3WG000653

Producent

Barlinek

Fazowanie

NIE

Szczotkowanie

TAK

Montaż na ogrzewaniu
podłogowym

TAK

Ilość lameli

3

Długość

2200 mm

Grubość

14 mm

Opis produktu
Deska Barlinecka Jesion Coffee, Molti
Deska trójwarstwowa 3-lamel
Wykończenie: lakier, szczotkowanie
Idealna deska do całego domu czy mieszkania.
Możliwy montaż zarówno w systemie pływającym i klejonym do podłoża.
Deska nadaje się na ogrzewanie podłogowe.
Opis produktu
Szczotkowana podłoga, której nadano wyjątkowy, ciemny kolor i pokryto matowym lakierem. Wyraźny rysunek słojów, urozmaicony naturalnymi
przebarwieniami i zdrowymi sękami.

Cechy produktu
Powłoka
Lamelowość
Złącze wzdłużne:
Złącze czołowe:
Szczotkowanie
Fazowanie
Na ogrzewanie podłogowe:
Barwienie:
Cechy drewna:
Gatunek:
Uśredniona twardość [kg/mm2]:
Wymiary deski:

Lakier Półmatowy
3-Lamelowa
Barclick
5Gc
Tak
Nie
Tak
Tak
Mała Ilość Sęków
Jesion
4.00

Szerokość [mm]:
Długość [mm]:
Grubość [mm]:
Dane logistyczne:

207
2200
14

Ilość desek w paczce:

7 Szt.
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Dane logistyczne:
Ilość m2 w paczce:
Waga paczki [kg]:
Ilość m2 na palecie:
Gwarancja [lat]:*

3.18
27.00
127.20
20

Cechy deski barlineckiej

DESKA BARLINECKA
100% drewna
Możliwość układania na ogrzewaniu podłogowym
Stabilna konstrukcja
Podłoga odporna na zmiany temperatur i wilgotności
Samodzielny i szybki montaż
Produkt gotowy do użytkowania po montażu
Możliwość renowacji

100% Z DREWNA
Wykonana z prawdziwego drewna Deska Barlinecka to produkt naturalny
i szlachetny.
Drewniane podłogi są zdrowsze i zdecydowanie trwalsze od sztucznych
imitacji. W przeciwieństwie do paneli są przyjemnie ciepłe w dotyku, nie
elektryzują się i nie przyciągają kurzu ani roztoczy, przez co są idealnym
rozwiązaniem dla alergików. Doskonale tłumią hałas, a dzięki zdolności
absorbowania wilgoci regulują mikroklimat pomieszczenia. Drewniana Deska
Barlinecka daje również możliwość kilkukrotnego szlifowania i wielokrotnej
renowacji lakieru.

NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Nie każda podłoga drewniana nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Deska
Barlinecka, dzięki swojej warstwowej konstrukcji, doskonale przewodzi
ciepło i może być z powodzeniem stosowana na ogrzewaniu podłogowym —
zarówno elektrycznym, jak i wodnym. To jedna z jej przewag nad podłogami z
drewna litego. Podłogę na ogrzewaniu można montować na oba sposoby: w
systemie pływającym lub poprzez klejenie desek do podłoża.
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STABILNA KONSTRUKCJA

drewno ma naturalną skłonność do zmiany wymiarów pod wpływem zmian
pogodowych oraz pór roku. W warunkach wysokiej

wilgotności
pęcznieje, a przy niskiej – kurczy się. To dlatego zdarza się, że tradycyjne
podłogi drewniane pęcznieją, skrzypią albo rozsychają się tworząc szczeliny.
Ale nie nowoczesna Deska Barlinecka! Zbudowana jest nie z jednej, ale trzech
warstw drewna ułożonych krzyżowo. Taka konstrukcja niweluje naturalną
pracę drewna, zapewnia równowagę między poszczególnymi warstwami, a
tym samym gwarantuje stabilność podłogi, nawet przy zmieniających się
warunkach pogodowych za oknem.
Deska Barlinecka to nie jedna, ale trzy warstwy prawdziwego drewna ułożone
w nowoczesnej konstrukcji krzyżowej. Warstwowa budowa Deski Barlineckiej
zapewnia stabilność podłogi oraz pozwala najskuteczniej okiełznać siły natury.
Jej budowa idealnie sprawdza się na ogrzewaniu podłogowym.

WARSTWA WIERZCHNIA - wyselekcjonowane drewno europejskie lub
egzotyczne o odpowiedniej grubości, wykończone lakierem lub olejem.
WARSTWA ŚRODKOWA I SPODNIA - krzyżowa konstrukcja wykonana z
drewna iglastego

SZYBKI MONTAŻ
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Deska Barlinecka może być montowana w systemie pływającym, w oparciu o
nowoczesne złącza typu pióro-wpust. Jest to

szybka i prosta
metoda, dzięki której podłogę można ułożyć samodzielnie, bez konieczności
zatrudniania fachowca. Umożliwia ona również demontaż i ponowne ułożenie
podłogi. Alternatywą jest montaż w sposób tradycyjny – poprzez klejenie do
podłoża, który gwarantuje stabilność ułożenia nawet na dużych
powierzchniach. Dzięki fabrycznemu wykończeniu najwyższej jakości lakierami
lub olejami podłoga z Deski Barlineckiej nie wymaga dodatkowych zabiegów
konserwujących i jest gotowa do eksploatacji bezpośrednio po montażu.

Nowoczesne złącza

Dzięki zastosowaniu wzdłużnego zamka BARCLICK® oraz zamka poprzecznego
Barlock 5GS w prosty i szybki sposób ułożysz podłogę samodzielnie, bez użycia
kleju.

ZŁĄCZE - BARLOCK SYSTEM 5GS

szybko - montaż szybszy aż o 25%
samodzielnie - nie musisz być fachowcem
czysto i komfortowo - ograniczenie zabrudzeń podczas montażu
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bezpiecznie - ograniczenie ryzyka uszkodzeń podczas montażu i
demontażu

ZŁĄCZE - BARCLICK SYSTEM

szybki i prosty montaż
natychmiastowa gotowość podłogi do użytkowania
trwałe i wytrzymałe połączenie
możliwość montażu pływającego
możliwość montażu na ogrzewaniu podłogowym.

Wyróżniamy trzy wzory Deski Barlineckiej w zależności od
ilości pasm klepek

TRZYPASMOWA
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Trzy pasma klepek na szerokości
deski (przypominająca wyglądem
tradycyjny parkiet)
Deski Molti - szerokość 207 mm

DWUPASMOWA

Dwa pasma klepek na szerokości
deski
Deski Doppio - szerokość 180 mm

JEDNOPASMOWA
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Jedno pasmo drewna na szerokości
deski (przypominająca wyglądem deski lite)
Deski Piccolo - szerokość 130 mm
Deski Grande - szerokość 180 mm
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