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CMYK: 100/72/0/38

lichtblauw: 50% van pantone 281 c
CMYK: 50/36/0/19

Štýl. Kvalita. Jednoduchosť.€ 2,95

Len si
 to pr

edstav
te! Lam

inátov
á podL

aha 

BaLter
io u m

na dom
a...



Inšpirujte 
sa

Vitajte na stránkach magazínu o 
podlahách značky Balterio, vašej 
studnice pokladov. Nazrite do sveta 
interiérov, ktorý sme pre vás vytvorili. 
Inšpirujte sa rôznymi modelmi a nechajte 
svojmu duchu voľný rozlet. Objavte 
mnohé kvality, ktoré ponúkajú naše 
rozličné podlahy a získajte informácie 
o rôznych kolekciách, dekoroch a 
povrchových úpravách.

Otestujte svoje nápady 
na www.balterio.com

Štýl. KValIta. JedNOduchOst’.
POzrI str. 7

KValIta a hOdNOta. 
POzrI str. 10

laminátová podlaha 
Balterio predstavuje 
najlepšiu kombináciu 
kvality a hodnoty.

roky 
vysokej 
kvality

Prečo sa 
rozhodnúť pre 
Balterio?
Všetko, čo ste 
chceli vedieť o 
laminátových 
podlahách Balterio.
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rôzny vkus, 
rôzne štýly Grandeur str. 60  

Magnitude str. 62    
tradition sapphire str. 64  
tradition sculpture str. 66  
tradition elegant str. 68  
tradition Quattro str. 70  
tradition duo str. 72  
stretto str. 74  
Impressio str. 76  
conference str. 78  
authentic styleplus str. 80  
senator str. 82  
Pure stone str. 84   

doplnky
Podložky, soklové lišty,
prechodové a 
ukončovacie profily.
dokonalá úprava Vašej 
laminátovej podlahy 
Balterio.

Magazín

Kolekcie

Objavte našu ponuku. 
Objavte rôzne štýly 
a povrchové úpravy, o 
akých ste vždy snívali.

INŠPIruJte sa! POzrI str. 19

POsledNé úPraVy. 
POzrI str. 86

NaŠe KOleKcIe. 
POzrI str. 58

MaGazÍN - úVOd
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 tradItION eleGaNt - 661 dub cambridge (pozri str. 68)

Vitajte
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Inšpirácie pre každú izbu 
vo vašom dome: dokonalý súlad...

10. V priebehu desaťročí sme 
sa usilovali o dosiahnutie kvality 
a inovácie, rozvoj dokonalej 
laminátovej podlahy, ktorá vám 
pomôže vytvoriť útulný domov. 
Inšpirujte sa rozmanitosťou 
povrchových úprav laminátovej 
podlahy Balterio a vytvorte si pocit 
domova.

sOM hrdÁ Na sVOJu OBýVaČKu

sPÁlŇa, V KtOreJ sa cÍtIM dOBre

MaGazÍN - úVOd
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Prekrásny dizajn
strettO - 700 Orech svetlý select (pozri str. 74)

Prečo sa 
rozhodnúť 
pre 
Balterio



The magazine - inTro
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Štýl. Kvalita. Jednoduchosť.

Predstavte si toto:
Ak je dom človeka jeho 
hradom, potom jeho 
interiér celkom iste 
odráža jeho individualitu 
a charakter. Laminátová 
podlaha Balterio má štýl. 
Váš štýl. 

Vďaka inovačným 
nápadom, tvorivým 
procesom a 
charakteristickému dizajnu 
je voľba na vás. Od 
moderného vzoru až po 
skutočnú prírodnú textúru 
dreva vám naše podlahy 
pomôžu vytvoriť váš osobný 
životný priestor. Naše 
podlahy vám dodajú zvuk a 
vzhľad masívnych parkiet. 
Je to možné preto, lebo 
pri dizajne a výrobe vašej 
novej podlahy používame 
vysoko kvalitné materiály a 
a rozsiahlu zručnosť.

Inšpirujte sa. Objavte 
našu ponuku. Objavte 
rôzne štýly a povrchové 
úpravy, o akých ste 
vždy snívali.

PresNe MôJ Štýl!
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chcete získať viac informácií 
o kvalite vašej laminátovej
podlahy?
www.balterio.com

GraNdeur - 672 dub Burgundský (pozri str. 60)

Prečo sa 
rozhodnúť 
pre 
Balterio
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Rôzni ľudia, rôzny 
vkus, rôzne štýly. 
Keďže váš domov 
odráža vašu 
osobnosť, ponúkame 
vám rôzne dekory, 
povrchové úpravy a 
štruktúry.

Štýl
dekorov, 
povrchových 
úprav a štruktúr

V Balteriu nám záleží 
na životnom prostredí, 
preto majú všetky 
laminátové podlahy 
Balterio certifikát PEFC  
(Schvaľovací program 
certifikovaných lesných 
schém). Jedným z 
hlavných cieľov PEFC 
je chrániť naše lesy. 
Zabezpečuje, že 
zakaždým, keď sa 
vyrúbe strom, vysadí sa 
na jeho mieste nový.

harmónia
s prírodou

Vďaka našim 
montážnym 
systémom môžete 
naše laminátové 
podlahy poklásť 
skutočne jednoducho.
Na tento účel sme 
minimalizovali 
potrebnú údržbu. 
Všetky naše podlahy 
sú odolné voči 
poškriabaniu, vlhkosti 
a znečisteniu*.

Jednodu-
chosť
Jednoduchá 
montáž a údržba

Kúpa laminátovej 
podlahy Balterio je 
dlhodobá investícia. 
Keďže však veríme 
v kombináciu vysoko 
kvalitných materiálov 
a našich najlepších 
zručností, na niektoré 
vlastnosti ponúkame 
dokonca doživotnú 
záruku.

Kvalita
Mimoriadna 
hodnota
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Sme hrdí na štýl a odolnosť našich podláh. 
Kontrolujeme každý krok vo výrobnom procese, 
aby sme sa ubezpečili, že spĺňa prísne 
výrobné normy zavedené v našom vertikálne 
integrovanom závode. A výsledok?
10-ročná až doživotná záruka na naše podlahy, 
a to pri súkromnom, ako aj komerčnom využití.

Bezstarostné používanie vďaka kvalite.

laminátová podlaha 
Balterio predstavuje 
najlepšiu kombináciu  
kvality a hodnoty.

záruka pri komerčnom využití záruka pri súkromnom využití

roky
vysokej
kvality



The magazine - why choose balTerio

*EN 13329

11

Protišmyková úPrava  
šmykľavá podlaha predstavuje pre vás a 
vašich spolubývajúcich nebezpečenstvo. 
aby ste nespadli, naši inžinieri pracovali 
na zlepšení odolnosti proti šmyku. Naše 
podlahy obstáli v kategórii protišmykových 
testov o 45 % lepšie ako vyžadujú normy*.

odolNosť Proti 
vlhkosti 
Balterio vyrába vlastné hdF nosiče, pri 
ktorých aplikuje tie najprísnejšie normy 
voči napúčaniu a objemovej rozťažnosti.

odolNosť Proti 
škvrNám
škvrny od omáčky, cestovín, lekváru alebo 
kávy môžu zničiť koberec alebo masívnu 
drevenú podlahu. s podlahou Balterio 
škvrny nemusia byť hneď katastrofou. aj 
fixky, rúž a lak na nechty sa jednoducho 
odstránia s kvapkou acetónu na čistej 
handre.

OteruvzdOrnOsť 
Oteruvzdornosť je garantovaná 
oteruvzdorným povrchom spolu s 
tvrdým jadrom.

nárazuvzdOrnOsť 
vysoko kvalitný HdF nosič odolá 
prudkým nárazom od vysokých 
opätkov, padajúcich predmetov a 
aj otlačeniam od nábytku.

CigaretOvý test
spadnutá zapálená cigareta, 
ktorá niekoľko sekúnd leží na 
laminátovej podlahe Balterio, 
nezanechá ani tú najmenšiu stopu.

Vrstva proti oteru poskytuje 
roky bezstarostnej radosti z 
bývania.

rOzMerOVÁ staBIlIta 
Vysoko kvalitné tvrdé nosiče 
zamedzujú vplyvu relatívnej vlhkosti 
na vašu laminátovú podlahu Balterio 
v porovnaní s masívnou drevenou 
podlahou alebo doskami OsB. s 
akýmkoľvek rozmerovým zväčšením 
(do 1 mm na bežný meter) si hravo 
poradí dilatačná špára.

OdOlNOsť PrOtI 
POŠKrIaBaNIu
Vaša laminátová podlaha Balterio ľahko 
odolá aj škrabancom od kancelárskych 
stoličiek s jemnými gumenými 
kolieskami. aj keď na zabránenie 
nanášania prachu a špiny je najlepšie 
pred vchodovými dverami použiť rohož.
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Náš trvalý rozvojový program 
sa volá ‘embrace the Future’ 
(Objať budúcnosť) a má štyri 
strategické piliere: produkcia, 
inovácia, certifikácia a okolie. 
cieľ programu ‘embrace 
the future’ je skombinovať 
ekologické, sociálne a 
ekonomické záujmy so ziskom.

V rámci nášho výrobného 
procesu sa snažíme redukovať 
alebo kompletne eliminovať 
odpad a ak je to možné, tak 
recyklovať alebo znovu využiť.
Okrem toho, laminátové podlahy 
Balterio sú certifikované logom 
PeFc, čo o. i. prispieva k 
zachovaniu našich lesov. (Viac 
informácií: www.pefc.org).

Inovačné technológie a 
využívanie kvalitných surovín 
sú zárukou bezpečnej 
montáže: laminátové podlahy 
Balterio obsahujú 10-krát 
menej formaldehydu, ako je 
požadovaná norma.

laminátové podlahy Balterio 
sú dokonale kompatibilné s 
podlahovým vykurovaním 
vodného typu bez toho, aby 
ste mali vyššie náklady na 
energie v porovnaní s klasickými 
systémami vykurovania. ak sa 
chcete dozvedieť viac informácií, 
kontaktujte nás alebo kliknite 
na www.balterio.com. Kliknite 
na sekciu Montáž a údržba 
a vyberte položku podlahové 
vykurovanie.

Objať 
budúcnosť!

Viac informácií o trvalom rozvojovom
programe Balterio nájdete na 
www.balteriosustainability.com

MyslÍM Na JeJ BudúcNOsť

PeFc/07-31-132

Podpora trvalo 
udržateľného lesného 

hospodárstva
www.pefc.org

V 
harmónii 
s prírodou



FA
LL DOWN SYSTEMDropXpress®ClickXpress®

13

Vďaka týmto 
revolučným 
systémom.

Jednoduchá údržba  
aby si vaša laminátová 
podlaha Balterio udržala 
svoj krásny vzhľad po 
celé roky, postačí na 
jej vyčistenie ľahké 
pretretie alebo vyčistenie 
vlhkou handričkou, a to v 
minimálnom čase.

revolučný systém 
clickXpress® 
systém zabezpečí 
rýchlu pokládku.

tento rotačný systém 
zjednoduší uloženie 
lamiel, ktorého 
výsledkom je masívna, 
súvislá podlaha. Keď 
sa sťahujete alebo 
renovujete, podlahu 
vyberiete a naspäť ju 
jednoducho položíte. 
Presná, spoľahlivá 
a o 25 % rýchlejšia 
pokládka.

so systémom 
dropXpress® do seba 
všetko perfektne 
zapadne.

Balterio uvádza na šikmej 
strane lamiel z kolekcie 
stretto nový spájací systém 
dropXpress® (dXP). tento 
nový systém pozdvihuje 
jednoduché použitie, 
pohodlnú a rýchlu montáž 
na vyššiu úroveň. Odteraz 
necháte laminátové lamely do 
seba jednoducho zapadnúť 
šikmou stranou. Vďaka profilu 
v tvare u k sebe lamely 
dokonale priliehajú. Pomocou 
systému dXP namontujete 
doslova za okamih nádhernú 
podlahu z novej kolekcie 
stretto, ktorú môžete ihneď 
začať používať.

Naše montážne video nájdete na 
www.balterio.com

Systém fall 
down.

Systém fall down sa 
používa v kolekcii 
Grandeur na širokej 
šikmej strane lamely. 
Vďaka tomuto 
systému lamely 
do seba perfektne 
zapadnú a navyše 
získajú dodatočné 
zaistenie. Je to 
rýchle, jednoduché 
a efektívne. Vašu 
novú laminátovú 
podlahu si môžete 
začať užívať 
bezprostredne po 
rýchlej montáži.

Jednodu-
chá  
montáž a 
údržba
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Na str. 90 - 91 
nájdete prehľad 
kolekcií inovačných 
techník.

PONúKaMe VýBer
chcete pre svoj domov len to najlepšie. Žiadne kom-
promisy. V našej rozsiahlej kolekcii preto nájdete len to 
najlepšie. Balterio vám ponúka množstvo dekorov, povr-
chových úprav a štruktúr podľa vášho vkusu.

Grandeur, skvelá podlaha
Magnitude, zlepšite svoje pohodlie
tradition sapphire, krása s drsnými hranami
tradition sculpture, dômyselne prepracovaná podlaha
tradition elegant, pokojná elegancia
tradition Quattro, realistický prírodný vzhľad
tradition duo, charakteristická štruktúra
stretto, štýlová v každom smere 
Impressio, robustný vzhľad
conference, vysoká odolnosť
authentic styleplus, nadčasová podlaha
senator, prirodzená krása
Pure stone, prirodzená krása

str. 60
str. 62
str. 64
str. 66
str. 68
str. 70
str. 72
str. 74
str. 76
str. 78
str. 80
str. 82
str. 84

rôzne 
štýly

Štýl
Veľký 
výber
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Krása a 
rozmanitosť 
dreva a 
dlaždíc

V Balterio neustále rozvíjame nové dekory, povrchové 
úpravy a formáty s cieľom držať krok s novými trendmi a 
zosilniť pocit autentickosti dreva, takže si do každej izby 
vášho domu môžete vybrať dokonalú podlahu.
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Balterio je skutočný odborník v 
reprodukovaní prírody vo všetkých  
jej aspektoch a variáciách. 
Štruktúry sú reálne a mimoriadne inovatívne.

Úprava ‘handscraped’ dodáva lamelám 
skutočný umelecký vzhľad, akoby bola 
každá lamela vyrobená ručne. 

S naším reliéfom sa laminát počas 
spracovania stáva na nerozoznanie od 
prírodného materiálu.

Exkluzívna technológia Chromezone®  
zvyšuje úroveň True to nature® touch vďaka 
žiarivému lesku, ktorý dodáva pórom dreva.

handscraped®

true to nature® 

chromezone®

Bohatý vzhľad

‘handscraped®’

true to nature®

(realistický)-vzhľad

Môžete vidieť a cítiť hrču 
ako na masívnom dreve

Povrchová štruktúra 
kopírujúca dekor

Povrchová 
textúra  
skutočného 
dreva

Povrchová štruktúra 
kopírujúca dekor

true to nature®

(realistický)-
vzhľad

chromezone®

technológia
Jasná textúra dreva

Inovatívne 
technológie



2 / True to nature
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JeMNý lesK
Nezameniteľný vzhľad jemne leštených parkiet.

KartÁČOVaNÁ ŠtruKtúra
Špeciálne kartáčovaný povrch pre ešte väčšie 
zvýraznenie štruktúry dreva.

PraVÁ ŠtruKtúra dreVa
textúra povrchu dreva s detailným reliéfom. 

ŠtruKtúra dreVeNéhO VlÁKNa
zrnitý efekt štruktúry dreva.

JeMNÁ ŠtruKtúra dreVeNéhO VlÁKNa
Vytvára realistický efekt štruktúry dreveného vlákna. 

POVrch PrÍrOdNéhO KaMeŇa
dokonale reprodukuje povrch prírodného kameňa.

Mikro V-drážka

V-drážka

Nepravidelná V-drážka

Nerovnomerne frézovaná V - 
drážka na 4 stranách vďaka 
ktorej vyniknú nepravidelnosti 
masívneho dreva a prirodzený 
vzhľad.

Balterio používa 
jedinečnú dekoračnú 
pásku na dekor, čím 
prekryje frézovanú 
skosenú hranu. 
dekoračná páska na 
okrajoch sa perfektne 
prispôsobí dekoru 
lamely, čo zabezpečí, 
že podlaha je takmer 
na nerozoznanie od 
skutočných drevených 
parkiet.

Balterio vytvorilo decentnú 
mikro V-drážku pre jedinečný 
vzhľad drevenej podlahy. 

V - drážka na štyroch stranách 
lamely zaistí, že podlaha je 
takmer na nerozoznanie od 
masívnych drevených parkiet.

Prirodzene 
vyzerajúce 
drážky 
v tvare V
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EXTRA DLHÉ A ŠIROKÉ LAMELY
Grandeur

KRÁTKE A ŠIROKÉ LAMELY
Impressio

ŠTANDARDNÉ LAMELY
Magnitude, tradition sapphire, 
tradition elegant, tradition 
sculpture, tradition Quattro, 
tradition duo, conference, 
authentic styleplus, senator

ÚZKE LAMELY
stretto

DLAŽBA
Pure stone

Podlaha Balterio je k 
dispozícii v rôznych 
veľkostiach. Či už ide o 
extra dlhé, široké alebo 
úzke lamely, ich kvalita je 
jednoducho vynikajúca.

extra dlhé a 
široké lamely
2039 x 238 mm

Krátke a 
široké lamely
1261 x 244 mm

Štandardné 
lamely
1261 x 189 mm

úzke
lamely
1263 x 134 mm dlažba

1192 x 392,5 mm

Rôzne 
veľkosti
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Nazrite do sveta interiérov, ktorý 
sme pre vás vytvorili. Inšpirujte 
sa rôznymi modelmi. Predstavte 
si, ako vaša izba ožije.

tradItION eleGaNt - 661 dub cambridge (pozri str. 68)

PredtýM!

rôzny vkus, 
rôzne štýly
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Dajte si do svojho 
domova elegantnú 
podlahu, ktorá 
vám umožní pocítiť 
jednotu s prírodou. 
Váš interiér sa 
stane predĺžením 
vašej záhrady 
a prirodzeného 
prostredia. Je to 
váš návrat domov.

VYNIKAJÚCA KVALITA A CENA!
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Môj prírodný 
domov

 tradItION eleGaNt - 662 dub Medový (pozri str. 68)
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Vyberte si pôsobivý a masívny interiér s drsnými 
hranami. Laminátové podlahy pre vyznávačov 
použitého vzhľadu a nerovných hrán je možné nájsť 
v kolekcii Sapphire, kým položenie podlahy Grandeur 
dodá vášmu domovu nádych vyššej triedy.

Prírodná krása

tradItION saPPhIre - 537 dub zvetraný (pozri str. 64)
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 GraNdeur - 594 dub Wellington (pozri str. 60)
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svetlé farby vnášajú do 
miestnosti pozitívny prístup 
a pocit pokoja. 

strettO - 701 Orech svetlý refined (pozri str. 74)
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Nápadne nenápadná, s kolekciou Stretto vytvoríte 
otvorenosť a pokoj. Váš priestor osviežuje svetlo 
a kyslík. Cítite sa totálne uvoľnene.Pokoj

 autheNtIc stylePlus - 661 dub cambridge (pozri str. 80)
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lesklé póry dreva na matnom povrchu zanechávajú 
exkluzívny dojem. s Magnitude máte vo svojom domove 
tento dotyk luxusu. authentic styleplus prináša to, čo 
sľubuje jeho názov: žiarivú originálnosť.

Dotyk 
luxusu

 tradItION saPPhIre - 503 dub crafted (pozri str. 64)autheNtIc stylePlus - 539 Oliva (pozri str. 80)

MaGNItude - 558 dub dymený (pozri str. 62)
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a originálnosti

 autheNtIc stylePlus - 539 Oliva (pozri str. 80)
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Menej je viac

MaGNItude - 557 dub titanium (pozri str. 62)
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a jemný čistý 
vzhľad

Miestnosť, kde je každý kus nutný a každý predmet má svoju úlohu, kde 
menej je viac a nábytok má jednoduché uhladené línie. Naša kolekcia 
dodáva vášmu priestoru teplo a čistý dizajn. Výsledkom toho je priestor, 
ktorý ponúka všetko, čo potrebujete na oddych po hektickom dni v práci.

Pure stONe - 642 Vápenec tabakový (pozri str. 84)
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Váš interiér nie je naozaj dokončený, pokiaľ nedodá 
podlaha celku dodatočný rozmer. úzke dosky kolekcie 
stretto sa do posledného detailu podobajú na prírodné 
parkety. Pure stone má industriálny vzhľad, ale vyžaruje 
viac tepla ako skutočná dlažba.

strettO - 699 drevo transit (pozri str. 74)

SKVELÝ DEŇ!
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 Pure stONe - 643 Kameň Šedý (pozri str. 84)
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Životný priestor, kde vládne 
minimalizmus a akcenty hovoria 
samé za seba. Priame línie, ktoré 
vytvárajú priestor, lákajú ďalej. 
Interiér odráža vašu povahu a vo 
svojej jednoduchosti je veľkolepý.

Impozantný 
vo svojej 
jednoduchosti

TOPÁNKY VYZUŤ! PO RUŠNOM DNI V PRÁCI,

TU SI KONEČNE VIEM VYDÝCHNUŤ.



33

 GraNdeur - 673 dub champagne (pozri str. 60)
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Čas na šálku čaju 
na úžasnej 
podlahe!

GraNdeur - 672 dub Burgundský (pozri str. 60)
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tradition duo prináša do miestnosti 
ležérnu eleganciu a pocit pohody. Vydajte 
sa na emocionálnu cestu v ústrety 
jednoduchému vidieckemu životu.

 tradItION duO - 550 dub New england (pozri str. 72)

emocionálna 
cesta
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Podlahy verné prírode sú lákavé. 
Pôsobivé vzory Impressia dodávajú 
prekvapujúce akcenty vidieckemu, 
ale dokonca aj modernému interiéru. 
rafinovaná kombinácia, ktorá vyžaruje 
osobnosť.

Nechajte sa 
ohromiť
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IMPressIO - 703 dub zámocký (pozri str. 76)
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útulné spálne alebo honosné haly. laminátové podlahy 
dokážu vniesť teplo a útulnosť do každej miestnosti. 
s rozmanitými kolekciami bude každá miestnosť na výslní 
so svojou jedinečnou atmosférou.

Vdýchnite 
svojmu 
domovu 
romantiku

MaGNItude - 698 dub river (pozri str. 62)
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Prídem o chvíľu, 
cíťte sa ako doma...

tradItION eleGaNt - 692 dub Imperial (pozri str. 68)
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Nadčasové 
stretnutie medzi 
čiernou a bielou

Kombinácia čiernej a bielej 
je zároveň moderná a 
aj klasická. Presvetlenie 
miestností, aby pôsobili 
dojmom vzdušnosti, strohý 
kontrast vytvára ohromujúci 
vzor, kde je najdôležitejšia 
vycibrenosť a zmyselnosť. 
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MaGNItude - 580 dub spálený-čierny (pozri str. 62)
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Kombinovanie 
čiernej a bielej 
dodáva vašej 
miestnosti štýl 
a kontrast

seNatOr - 660 drevo arctic (pozri str. 82)



Nocturne
extra dubbele pagina nocturne
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Podlaha 
z pravého 
kameňa

Kombinovanie čiernej a bielej je vždy štýlové. Najmä v loft 
apartmánoch a priestranných miestnostiach. Pure stone zdôrazňuje 
pocit priestoru a prináša industriálny štýl. Čistý a otvorený.

 Pure stONe - 643 Kameň Šedý (pozri str. 84)
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hra s kontrastmi čiernej a bielej dáva 
akémukoľvek obytnému priestoru svieži, jasný 
a nesporne sofistikovaný a elegantný vzhľad. 

svieži a 
jasný

MaGNItude - 579 dub sivo-biely (pozri str. 62)
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Presvetlite 
svoj obytný 
priestor

 Pure stONe - 641 Vápenec Biely (pozri str. 84)
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Nechajte svoj 
domov vyžarovať 
ducha a osobnosť

Prvé dojmy sa často stávajú trvalými dojmami. 
Moderné klasické interiéry šikovne spájajú tradičné 
a súčasné prvky, čím vytvárajú obytný priestor, ktorý 
slúži ako ulita, teplé miesto pre oddych.

GraNdeur - 673 dub champagne (pozri str. 60)
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strettO - 700 Orech svetlý select (pozri str. 74)
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retro s 
modernými prvkami Vytvorte moderný pracovný priestor, ale 

s prvkami retro. 

tradItION eleGaNt - 705 dub Frozen (pozri str. 68)



Modern vintage interiors 
skilfully blend traditional 
and modern elements.

traditioN ElEgaNt - 705  Frozen EiK  (zie p. xx)
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Nechajte deti hrať sa v dome, koľko im hrdlo ráči. Odolná 
podlaha, ktorá dokáže zniesť pár úderov, je nevyhnutná 
v každom domove. Žite bez obáv s kolekciou Impressio.

Ihrisko 
patriace iba 
mne

IMPressIO - 693 Pínia zvetraná (pozri str. 76)
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hrejivá a 
uvoľnená 
atmosféra

Pure stONe - 642 Vápenec tabakový (pozri str. 84)

táto miestnosť vytvorená so 
starostlivým dôrazom na detail vyžaruje 
ducha a osobnosť svojich obyvateľov.
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tradItION eleGaNt - 690 dub Vanilla (pozri str. 68)
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Prečo neskombinovať tajomné tmavé drevo 
s osviežujúcim svetlým drevom? uniknete všednosti 
a oživíte miestnosti svojráznosťou.

únik zo 
všednosti

strettO - 516 Orech Čierny (pozri str. 74)
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MaGNItude - 696 dub toskánsky (pozri str. 62)
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sýte a tmavé farby Grandeur 
poskytujú neprekonateľné 
teplo. Vaša podlaha sa stane 
predĺžením vášho životného 
priestoru.

Osobný, plný inšpirácie 
a s príchuťou 
dobrodružstva 

MÔJ OBYTNÝ PRIESTOR.TU PRACUJEM A ŽIJEM...
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GraNdeur - 672 dub Burgundský (pozri str. 60)
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svetový dojem

tradItION eleGaNt - 665 Wengé africké (pozri str. 68)



57

spomienky na vzdialené miesta vytvárajú uvoľnený štýl. Osobný, plný inšpirácie 
a s príchuťou dobrodružstva. sýte a tmavé farby tradition elegant a senator 
vytvárajú “svetový” dojem, ktorý vás unáša späť do dobrodružnej minulosti.

seNatOr - 658 drevo colonial (pozri str. 82)
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Vyberte si



senator
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Kolekcie

Vzhľad, štruktúra a povrch našej kolekcie boli 
navrhnuté a vyhotovené tak, aby splnili každé 
vaše želanie. technológia ‘true to nature®’ 
zaručuje textúru skutočného dreva, úprava 
‘handscraped’ prepožičiava podlahe drsnejší 
vzhľad. ‘soft sheen finish’ vyvoláva efekt jemne 
lesklej podlahy, úprava povrchu ‘kartáčovaný’ 
zas zdôrazňuje štruktúru neopracovaného dreva 
a štruktúra ‘woodgrain’ alebo ‘fine woodgrain’ 
vysúva do popredia efekt štruktúry drevených 
vlákien. Naša technológia ‘true matching®’ 
zaručuje, že soklové lišty a profily majú rovnaké 
variácie farieb a dekorov ako vaša podlaha.

Našli ste podlahu, ktorú 
ste hľadali? Vyskúšajte 
si svoj výber na stránke 
www. balterio.com. 
Náš návrhár miestností 
vám pomôže vytvoriť si 
vlastný interiér. Vyberte 
si miestnosť, zmeňte 
nábytok či farbu stien 
a dopasujte k nim svoju 
obľ úbenú laminátovú 
podlahu.



Grandeur

60

601  dub hermitage

extra dlhé 
a široké 
lamely

593  dub starofrancúzsky 594  dub Wellington592  dub renaissance

672  dub Burgundský671  dub roussillon601  dub hermitage
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672  dub Burgundský 673  dub champagne

673  dub champagne

595  dub Victorian

hdF 9 mm | 2039 x 238 mm | 80,2756 x 9,3701 inch | 
6,6896 x 0,7808 ft | 5 lamiel/bal. | 2,4264 m2 = 26,1176 ft2 | 
19,9 kg/bal. = 43,8720 libra/bal.

skvelá podlaha
táto podlaha, vyžarujúca rýdzi luxus a vhodná 
aj do zámku, maximálne vyťaží z každého 
priestoru. Jej extra dlhé a široké dosky sa 
hodia nielen na veľké plochy a priestorné 
galérie, skvele tiež vyzerajú v menších 
miestnostiach. Osem rôznych štýlov dodáva 
nádych exkluzivity každému interiéru.

EXTRA DLHÉ & 
ŠIROKÉ LAMELY



Magnitude
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542  dub ušľachtilý 545  dub staroflámsky 557  dub titanium

695  dub sauvignon581  dub superior 582  dub country

579  dub sivo-biely

unikátna
technológia
chromezone®
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580  dub spálený-čierny

696  dub toskánsky 697  dub tabakový 698  dub river

558  dub dymený 579  dub sivo-biely

zlepšite svoje pohodlie
táto fantastická podlaha vyzerá ako skutočný 
dub a máte z nej aj rovnaký pocit. Originálna 
technológia* chromezone® dodáva pórom 
lesk na matnom povrchu, čo vyžaruje 
skutočnú prirodzenú krásu. Všetky štyri strany 
dosiek majú nádherné mikrodrážky v tvare V, 
ktoré dodávajú vašej miestnosti väčšiu hĺbku.
* patent v štádiu spracovávania

hdF 8 mm | 1261 x 189 mm | 49,6457 x 7,4409 inch |
4,1371 x 0,6201 ft | 9 lamiel/bal. | 2,1449 m2 = 23,0875 ft2 | 
16,49 kg/bal. = 36,35 libra/bal.

557  dub titanium



Tradition Sapphire
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503  dub crafted

438  dub legacy

538  teak Imperial

468  dub Prestige

539  Oliva

503  dub crafted

550  dub New england

Nepravidelná 
V-drážka



1+2

(1)

(2)
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538  teak Imperial

537  dub zvetraný

hdF 9 mm | 1261 x 189 mm | 49,6457 x 7,4409 inch | 
4,2371 x 0,6201 ft | 8 lamiel/bal. | 1,9066 m2 = 20,5225 ft2 | 
16,49 kg/bal. = 36,35 libra/bal.

Krása s drsnými hranami
tradičné vidiecke sídla mávali nádherné ručne 
vypracované drevené podlahy, každá doska bola 
unikátna. Podlaha tradition sapphire so svojimi 
exkluzívnymi, nepravidelnými V-drážkami dodá 
túto autentickosť aj vašej miestnosti. ručná 
povrchová úprava dodáva tejto prirodzene 
vyzerajúcej laminátovej podlahe hodnovernosť.



Tradition Sculpture

   1+2    1+2    1+2

      2
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467  dub Vintage 468  dub Prestige 485  dub heritage

491  dub Bleached

hand-
scraped®

467  dub Vintage



(1)

(2)
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467  dub Vintage 468  dub Prestige

dômyselne prepracovaná podlaha
Podlaha má vzhľad skutočného dreva so zošikmenými stranami 
a stopami po nástrojoch na povrchu – budete milovať každú jej 
nedokonalosť. Jej štruktúra ručne opracovaného dreva a mnohé 
spôsoby, ktorými dosky zachytávajú svetlo, odráža skutočnú 
remeselnú zručnosť a vášmu domovu dodá autentickosť a charakter.

hdF 9 mm | 1261 x 189 mm | 49,6457 x 7,4409 inch | 4,2371 x 0,6201 ft | 8 lamiel/bal. | 
1,9066 m2 = 20,5225 ft2 | 16,49 kg/bal. = 36,35 libra/bal.



Tradition Elegant
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662  dub Medový

661  dub cambridge

690  dub Vanilla

662  dub Medový

691  dub harbour

663  dub americký 664  dub Volcano

692  dub Imperial 705  dub Frozen



  2   2   2

  1   1

(1)

(2)
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Pokojná elegancia
Podlaha tradition elegant je jednou z tých 
podláh, ktoré majú charizmu hodiacu sa do 
každého interiéru a dodávajú mu eleganciu 
bez prílišnej autoritatívnosti. Štruktúra jemnej 
textúry dreva jej dodáva známy pocit: je 
tradičná, zároveň však moderná. Jemná 
V-drážka po okraji dlhšej strany alebo na 
všetkých štyroch stranách dosky dodáva 
miestnosti šarm.

hdF 9 mm | 1261 x 189 mm | 49,6457 x 7,4409 inch |
4,1371 x 0,6201 ft | 8 lamiel/bal. | 1,9066 m2 = 20,5225 ft2 | 
16,49 kg/bal. = 36,35 libra/bal.

Prirodzená 
krása

664  dub Volcano

665  Wengé africké 668  Čerešňa Kráľovská 670  Javor stanford

706  dub Barley 708  dub silk

Jemná štruktúra 
dreveného vlákna

or



Tradition Quattro
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433  dub lounge

433  dub lounge

498  dub tasmánsky

434  dub cottage

513  Čierna carbon

437  dub liberty

518  Kambala

4-stranná 
V-drázka



71

hdF 9 mm | 1261 x 189 mm | 49,6457 x 7,4409 inch |
4,1371 x 0,6201 ft | 8 lamiel/bal. | 1,9066 m2 = 20,5225 ft2 | 
16,49 kg/bal. = 36,35 libra/bal.

513  Čierna carbon

realistický prírodný vzhľad
Podlaha tradition Quattro so svojím 
realistickým prírodným vzorom vyzerá ako 
skutočná masívna podlaha. tento aspekt 
podporujú aj V-drážky na všetkých 4 
stranách.

438  dub legacy

544  Orech select



Tradition Duo

  3

  1    3   1

  1   1
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550  dub New england

498  dub tasmánsky 505  Biela loft 544  Orech select

316  dub chateau 433  dub lounge 434  dub cottage

2-stranná 
V-drázka
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(3)

(2)

(1)
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Pravá štruktúra 
dreva

Jemný lesk

505  Biela loft

hdF 9 mm | 1261 x 189 mm | 49,6457 x 7,4409 inch | 
4,1371 x 0,6201 ft | 8 lamiel/bal. | 1,9066 m2 = 20,5225 ft2 |
16,49 kg/bal. = 36,35 libra/bal.

547  Čerešňa Ľadová 550  dub New england 649  dub ateliér

437  dub liberty 438  dub legacy 491  dub Bleached

charakteristická štruktúra
 
Či už uprednostňujete starobylý alebo moderný 
interiér, podlaha tradition duo vám ponúka 
škálu 12 veselých farebných štýlov s nádychom 
true to nature®, štruktúru skutočného dreva 
alebo jemne lesklú povrchovú úpravu, ktorá 
dodáva efekt jemne vyleštenej drevenej 
podlahy. V-drážky na dlhých stranách lamiel 
sú pokryté exkluzívnou fóliou pre konkrétny 
dekor, takže ťažko rozlíšite medzi laminátom 
a skutočnými parketami.



Stretto
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516  Orech Čierny

700  Orech svetlý select

520  Jaseň thermo

701  Orech svetlý refined 702  Orech svetlý suede

694  Čerešňa divoká

700  Orech svetlý select

úzka 
lamela so 
4-strannou 
mikrodrážkou 
v tvare V



(1)

(2)
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706  dub Barley

695  dub sauvignon

707  dub ambient 708  dub silk

696  dub tuscan 699  drevo transit

Štýlová v každom smere
Podlaha stretto z elegantných štíhlych 
dosiek (šírka iba 134 mm) dodá vášmu 
priestoru štýlový nádych a vám pocit 
slobody. Podlaha stretto, ktorá je na 
nerozoznanie od skutočnej parketovej 
podlahy, otvára priestor a dodáva pocit 
slobody. decentná drážka v tvare V na 
všetkých stranách dosky poskytuje 
zvláštny pocit autentickosti.

hdF 8 mm | 1263 x 134 mm | 49,7244 x 5,2789 inch | 
4,1437 x 0,4396 ft | 12 lamiel/bal. | 2,0309 m2 = 21,8604 ft2 | 
14 kg/bal. = 30,9 libra/bal.

Jemnà štuktúra
dreveného vlákna

520  Jaseň thermo

ÚZKE LAmELy
+ 4-STRANNÁ MiKRo v-dRÁžKA 134 mm

> <



Impressio
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703  dub zámocký 704  Pínia houseboat

505  Biela loft

505  Biela loft 690  dub Vanilla 692  dub Imperial

693  Pínia zvetraná

Krátke 
a široké 
lamely
Kartáčovaná 
štruktúra
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Kartáčovaná 
štruktúra

hdF 8 mm | 1261 x 244 mm | 49,6457 x 9,6063 inch |
4,1371 x 0,8005 ft | 8 lamiel/bal. | 2,4615 m2 = 26,4954 ft2 | 
18,88 kg/bal. = 41,58 libra/bal.

693  Pínia zvetraná

robustný vzhľad
Kolekcia Impressio s kombináciou svetlých 
a tmavých dekorov, od Bielej loft po dub 
zámocký a Píniu houseboat, naozaj upúta 
pozornosť každého. lamely širšie ako štandard 
s kartáčovanou štruktúrou dodajú prirodzený, 
no robustný vzhľad každej miestnosti. spoje sú 
s V-drážkou a budia dojem, že vydržia naveky.

KRÁTKE & ŠIROKÉ
LAMELY



           

Conference

1
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519  Javor scarlet

491  dub Bleached

551  dub universal

519  Javor scarlet

587  dub hnedý Pruhový

541  Čerešňa tmavá

590  dub Karamelový

Na 
intenzívne 
použitie



  1

  1

(2)

(1)
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Štruktúra 
dreveného 
vlákna

Kartáčovaná 
štruktúra

hdF 8 mm | 1261 x 189 mm | 49,6457 x 7,4409 inch | 
4,1371 x 0,6201 ft | 9 lamiel/bal. | 2,1449 m2 = 23,0875 ft2 | 
16,49 kg/bal. = 36,35 libra/bal.

547  Čerešňa Ľadová

547  Čerešňa Ľadová

591  dub Čokoládový

Vysoká odolnosť
Podlaha conference je určená na použitie 
v priestoroch s veľkým počtom chodieb a tam, kde 
je podlaha veľmi zaťažovaná. táto podlaha, či už 
sa používa v kancelárii, v bare alebo v reštaurácii, 
je veľmi odolná voči opotrebeniu a vyzerá dobre aj 
po rokoch intenzívneho používania. lamely majú 
protišmykovú a antistatickú úpravu. Okrem toho 
sa podlaha pomocou nášho clickXpress® systému 
jednoducho pokladá.



Authentic Styleplus
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661  dub cambridge662  dub Medový

Bez 
drážok

538  teak Imperial

662  dub Medový

539  Oliva

663  dub americký

544  Orech select

664  dub Volcano
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hdF 8 mm | 1261 x 189 mm | 49,6457 x 7,4409 inch | 
4,1371 x 0,6201 ft | 9 lamiel/bal. | 2,1449 m2 = 23,0875 ft2 | 
16,49 kg/bal. = 36,35 libra/bal.

663  dub americký

Nadčasová podlaha
táto nadčasová podlaha sa dodáva bez 
akýchkoľvek okrás. lamely sú spájané takmer 
bez viditeľných spojov, čím vzniká efekt 
rovnomernosti a priestoru. Bohatý výraz dreva 
s jeho typickým vzorom a teplou aurou hovorí 
sám za seba. Podlaha authentic styleplus sa 
dodáva v siedmich bohatých a autentických 
dekoroch.

661  dub cambridge
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316  dub chateau

551  dub universal

328  dub Barn

552  dub Mansion

424  dub Brusený

658  drevo colonial

426  Čerešňa elegant

659  drevo tornado



  2
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Prirodzená krása
Podlaha Pure stone kombinuje všetky výhody 
laminátu vysokej kvality s autentickým vzhľadom 
prírodného kameňa. Veľ ká dlažba so štýlovou 
V-drážkou na všetkých stranách zaručujú 
nádhernú podlahu, po ktorej je radosť kráčať.  
Či už si vyberiete vápenec biely alebo tabakový, 
kameň šedý alebo antracitový, minimalistický 
charakter podlahy Pure stone vašej miestnosti 
dodá pocit priestoru a pokoja.

hdF 7 mm | 1261 x 189 mm | 49,6457 x 7,4409 inch | 
4,1371 x 0,6201 ft | 10 lamiel/bal. | 2,3832 m2 = 25,6526 ft2 | 
16,03 kg/bal. = 35,34 libra/bal.

Veľký 
výber

Štruktúra dreveného vlákna
Jemná štruktúra 
dreveného vlákna

Kartáčovaná štruktúra

427  Orech Venetian

660  drevo arctic

430  Pinia Michigan

665  Wengé africké

491  dub Bleached

668  Čerešňa Kráľovská

499  Javor silk

669  Buk universal

316  dub chateau



Pure Stone
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641  Vápenec Biely

641  Vápenec Biely 642  Vápenec tabakový

644  Kameň antracitový

Povrch 
prírodného 
kameňa

643  Kameň Šedý
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Povrch 
prírodného 
kameňa hdF 8 mm | 1192 x 392,5 mm | 46,93 x 15,24 inch | 3,91 x 1,27 ft | 4 lamiel/bal. | 

1,874 m2 = 20,17 ft2 | 14 kg/bal. = 30,86 libra/bal.

642  Vápenec tabakový

Prirodzená krása
Podlaha Pure stone kombinuje všetky výhody laminátu vysokej kvality 
s autentickým vzhľadom prírodného kameňa. Veľká dlažba so štýlovou 
V-drážkou na všetkých stranách zaručujú nádhernú podlahu, po ktorej 
je radosť kráčať. Či už si vyberiete vápenec biely alebo tabakový, 
kameň šedý alebo antracitový, minimalistický charakter podlahy Pure 
stone vašej miestnosti dodá pocit priestoru a pokoja.
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‘true 
matching®’ 
doplnky

tieto vysoké lišty sú ideálne pre 
renováciu, ale môžu sa aplikovať 
aj v novo postavených priestoroch. 
Použite prednostne clipy pri 
montáži líšt Balterio. taktiež 
dostupné v bielej, natierateľné. 
2400 x 83 x 14 mm

2/ soklová lišta Wallbase

Vďaka svojmu jednoduchému 
a štýlovému dizajnu je táto lišta 
vhodná pre každý interiér. Použite 
prednostne clipy pri montáži líšt 
Balterio. Môžete použiť vonkajšie 
alebo vnútorné rohy a koncovky. 
2400 x 50 x 14 mm

3/ soklová lišta Balterio

4/ Quarterround – 
soklová lišta

Čistá línia, minimalistická lišta 
s výškou 7 cm. Vhodná do 
novostavieb, ako aj do priestorov 
po renovácii. Na uchytenie použite 
Balterio clipsy. 
2400 x 70 x 14,2 mm

soklová lišta quarterround je 
nádherne tvarovaná, navrhnutá v 
tvare obruby, ktorá zakryje široké 
medzery. 
2400 x 19 x 19 mm

1/ soklová lišta Modern

Balterio je skutočný majster, čo 
sa týka napodobenia prírody 
vo všetkých jej aspektoch a 
variáciách. to platí nielen pre 
laminátové podlahy Balterio, ale 
aj pre zodpovedajúce soklové 
lišty a profily Balterio.

Variácie farieb a potlače pôvodných soklových 
líšt a profilov Balterio sú presne také isté ako pri 
laminátových podlahách Balterio. Predstavujú 
jedinú záruku dokonalého vyhotovenia 
laminátovej podlahy Balterio. Okrem toho majú 
doplnky k podlahe Balterio unikátnu ‘lakovanú 
kryciu vrstvu’, ktorá zvyšuje ich odolnosť voči 
poškriabaniu.
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ukrýva dilatačné špáry medzi 
stenou a namontovanou 
podlahou. 
2400 x 19 x 19 mm 

5/ scotia

Pre dokonalé ukončenie medzi 
rôznymi úrovňami podláh a vyšších 
dverových prahov, dlaždíc, skríň,... 
zahŕňa PVc profil pre dokonalé 
uchytenie.
2400 x 29,2 x 10 mm

6/ ukončovací profil

Pre spojenie Vašej laminátovej 
podlahy s nižšími povrchmi 
(koberce, linoleá,...). zahŕňa PVc 
profil pre dokonalé uchytenie.
2400 x 44 x 12 mm

7/ Prechodový profil aP

spája laminátovú podlahu s inými 
podlahovými krytinami na rovnakej 
úrovni. zahŕňa PVc profil pre 
dokonalé uchytenie.
2400 x 44 x 12 mm

8/ Prechodový profil cP

laminátová podlaha je živý 
a organický materiál, ktorý 
sa podriaďuje určitej úrovni 
zosýchania a napúčania. 
Preto sa odporúča ponechať 
8 až 10 mm dilatačnú 
medzeru na všetkých 
stranách.

Balterio dilatačné 
kolíky

Balterio clip - úchyt 
k soklovej lište
Na montáž podlahových 
líšt, stenových líšt a 
soklových líšt. Jednoduché 
upevnenie bez spoja. 
Káble a drôty možno viesť 
neviditeľne za lištami. 
Jednoduché odstránenie 
soklových líšt bez 
poškodenia.
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Vysoko 
kvalitné
Podložky

Pohodlné bývanie, znie to 
skvele! tento úžasný výrobok 
3 v 1 so 100% prírodného 
kaučuku vyrovnáva Vašu 
podlahu a redukuje prenos 
vodnej pary. taktiež výrazne 
znižuje prenos zvuku k Vašim 
susedom o 22 dB a zvuky vo 
Vašej izbe.

Natural Wood 
sound Plus

Príjemný zvuk parkiet 
z masívneho dreva. 
znižuje zvuky, ktoré 
môžu susedia počuť 
o 22 dB a výrazne 
znižuje zvuky vo 
Vašej izbe.

Natural Wood 
sound

Poskytujú dokonalú podporu Vašej 
laminátovej podlahe a zabezpečujú jej 
dlhú životnosť.  Podložka je nevyhnutná 
predtým, ako položíte laminátovú 
podlahu. V závislosti od toho, akú 
podložku si vyberiete, sa Vaša podlaha 
vyrovná, vedie teplo a poskytuje 
protihlukovú izoláciu.

zamedzuje prenos vlhkosti. 
Použite parozábranu bez 
ohľadu na podložku, ktorú ste 
si  vybrali.
Poznámka: Balterio odporúča použitie paro-
zábrany v každej situácii. avšak, pri použití 
vysoko kvalitnej izolačnej pásky proti vlhkosti 
pre zakrytie spojov podložiek Natural Wood 
sound Plus alebo silent sound Floor sa môže 
parozábrana vynechať.

Balterio parozábrana - 
 ochrana proti vlhkosti

>
ako základ 
sa používa 
Balterio
parozábrana!

hrúbka 3 mm
tepelná vodivosť (r) = 0,021 m² K/W
1 m x 10 m = 10 m² na kotúči
3,2811 ft x 32,8086 ft = 107,639 ft² na kotúči

hrúbka 3 mm
tepelná vodivosť (r) = 0,017 m² K/W
0,685 m x 14,6 m = 10 m² na kotúči
2,2474 ft x 47,9003 ft = 107,639 ft² na kotúči

hrúbka 150 μ
5 m x 5 m = 25 m² skladaná
16,4042 ft x 16,4042 ft = 269,098 ft² skladaná
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hrúbka 3 mm
tepelná vodivosť (r) = 0,066 m² K/W
1 m x 10 m = 10 m² poskladaných v škatuli
3,2811 ft x 32,8086 ft = 107,639 ft² poskladaných v škatuli

hrúbka 2,07 mm
tepelná vodivosť (r) = 0,056 m² K/W 
0,037 W / m.k | 1 m x 20 m = 20 m² + 20 cm doska
3,2808 ft x 65,6168 ft = 215,278 ft2 + 0,6561 ft doska

hrúbka 2 mm
tepelná vodivosť (r) = 0,053 m² K/W
1 m x 20 m = 20 m² na kotúči
3,2808 ft x 65,6168 ft = 215,278 ft2 na kotúči

Podložka zabezpečujúca ticho je 
vynikajúca pre podlahové kúrenie; 
znižuje  prenos zvuku k Vašim 
susedom o 21 dB a výrazne znižuje 
zvuk vo Vašej izbe. táto podložka 
je perfektne rovná a vyrovnáva 
podlahu okamžite pred jej montážou. 
Jednoduchá montáž vďaka 
skladaciemu systému podložky.

silent sound Floor

Vyrovnáva podlahu pred 
jej montážou. chráni pred 
zvyšovaním vlhkosti.
znižuje zvuky o 18 dB.

Metal Floor

Vyrovnáva podklad pred 
montážou podlahy. znižuje 
prenos zvuku k Vašim 
susedom o 17 dB.  

Blue Floor
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Grandeur EXTRA DLHÉ & 
ŠIROKÉ LAMELY  

9 mm

Magnitude 8 mm

Tradition Sapphire 9 mm

Tradition Sculpture 9 mm

Tradition Elegant Jemná štruktúra 
dreveného vlákna 9 mm

Tradition Quattro 9 mm

Tradition Duo
Jemný lesk

Pravá štruktúra 
dreva

9 mm

Stretto ÚZKE LAmELy
+ 4-STRANNÁ MiKRo v-dRÁžKA 134 mm

> < Jemná štruktúra 
dreveného vlákna 8 mm

Impressio KRÁTKE & ŠIROKÉ
LAMELY

Kartáčovaná 
štruktúra 8 mm

Conference Kartáčovaná 
štruktúra

Štruktúra 
dreveného vlákna 8 mm

Authentic Styleplus 8 mm

Senator
Jemná štruktúra dreveného vlákna

Štruktúra dreveného vlákna
Kartáčovaná štruktúra

7 mm

Pure Stone Povrch prírodného kameňa 8 mm

* určité dekory

Vlastnosti
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Grandeur
 

9 mm
EN13329:2006

aC4

Magnitude 8 mm
EN13329:2006

aC4

Tradition Sapphire 9 mm
EN13329:2006

aC4

Tradition Sculpture 9 mm
EN13329:2006

aC4

Tradition Elegant Jemná štruktúra 
dreveného vlákna 9 mm

EN13329:2006

aC4

Tradition Quattro 9 mm
EN13329:2006

aC4

Tradition Duo
Jemný lesk

Pravá štruktúra 
dreva

9 mm
EN13329:2006

aC4

Stretto Jemná štruktúra 
dreveného vlákna 8 mm

EN13329:2006

aC4

Impressio 8 mm
EN13329:2006

aC4

Conference Kartáčovaná 
štruktúra

Štruktúra 
dreveného vlákna 8 mm

EN13329:2006

aC6

Authentic Styleplus 8 mm
EN13329:2006

aC4

Senator
Jemná štruktúra dreveného vlákna

Štruktúra dreveného vlákna
Kartáčovaná štruktúra

7 mm
EN13329:2006

aC4

Pure Stone Povrch prírodného kameňa 8 mm
EN13329:2006

aC4

Ponuka Balterio

Použitie komerčné
využitie

záruka

hrúbka súkromné
využitie
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Štýl. Kvalita. Jednoduchosť.

JedNOduchÁ MONtÁŽ 

a údrŽBa

KValIty a hOdNOty

rôzNy VKus, rôzNe Štýly
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