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Styl. Kvalita. Jednoduchost.
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Nechte se
inspirovat

Vítejte při čtení magazínu o podlahách
Balterio, v němž naleznete pravé
poklady. Nechte se vtáhnout do světa
krásných interiérů, které jsme pro vás
stvořili. Inspirujte se různými náladami
a zapojte svoji fantazii. Objevte
rozmanitou krásu, kterou naleznete
v našich kolekcích, dekorech a
povrchových úpravách.

Nechte se inspirovat
nápady na stránkách
www.balterio.com

styl. kvalita. jednoduchost
.
viz str. 7

Proč
zvolit
Balterio?

Vše, co
chcete vědět o
laminátových
podlahách Balterio.

kvalita a hodno
viz str. 10

ta.

Prožijte roky s
vysoce kvalitními
výrobky
U laminátových
podlah Balterio se
snoubí hodnota s
kvalitou.

MAGAZÍN - ÚVOD

Magazín

nechte se inspi
rovat!
viz str. 19

Různé styly
různý vkus
Objevte různé styly a
povrchové úpravy, o
kterých jste vždy snili.

naše kolekce
viz str. 58

Kolekce
Grandeur
str. 60
Magnitude
str. 62
Tradition Sapphire str. 64
Tradition Sculpturestr. 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

rava
poslední úp
viz str. 86

Doplňky
Underflooring, dokonalá
úprava pro Vaši
laminátovou podlahu
Balterio.
Lišty a profily True
matching®.
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Jsme rádi,
že Vás
poznáváme

tradition elegant - 661 Dub Cambridge (viz s. 68)
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MAGAZÍN - ÚVOD

Inspirace “pro každou místnost”
u Vás doma: “dokonalý soulad...”

O
NICE, MÍST
MOJE LOŽ
KU
IN
Č
O
ÉHO ODP
DOKONAL
OBÝVACÍ PO

KOJ - MOJE

PÝCHA

Desetiletí vyznačujicí se kvalitou
a inovacemi. Snahou vytvářet
dokonalé laminátové podlahy, které
utvářejí vzhled Vašeho domova,
jenž se přemění na láskyplné
místo, kde se cítíte dobře.
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Proč
zvolit
podlahu
Balterio?

Krásné designy
Stretto - 700 Select Wood (viz s. 74)
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The magazine - Intro

Jen si to představte! “Můj
dům - můj hrad” Vzhled
interiéru je vyjádřením
individuality a charakteru
každého člověka.

Styl, kvalita, jednoduchost
Laminátová podlaha
Balterio má styl zejména
díky inovativním
nápadům, kreativitě a
charakteristickým designům.
Od moderního stylu ke stylu
‘True to nature®’ pomohou
vytvářet Váš domov. Naše
podlahy působí i na dotek
jako skutečná prkna. Pro
navržení a výrobu Vaší
podlahy využíváme zcela
nové technologie a kvalitní
materiály.

MŮJ VLASTN
Í STYL

Objevte různé styly a
povrchové úpravy, o
kterých jste vždy snili.
Nechte se inspirovat
vším, co Vám Balterio
nabízí.
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Proč
zvolit
podlahu
Balterio?

Chtěli byste vědět něco
více o vlastnostech
našeho laminátu?
www.balterio.com
grandeur - 672 Dub Burgundy (viz s. 60)
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Kvalita
a hodnota

Harmonie
s přírodou

Jednoduchost

Snadná instalace
a údržba
Při koupi laminátové
podlahy se vždy
jedná o dlouhodobou
investici. Podlahy
Balterio jsou vyráběny
z vysoce kvalitních
materiálů za použití
nejmodernějších
technologií. A proto
jsme schopni Vám
poskytnout dlouholeté
záruky.

Všechny laminátové
podlahy Balterio
jsou certifikovány
programem podpory
lesních certifikačních
plánů (PEFC). Jedním
z hlavních cílů PEFC
je ochrana našich lesů.
Program zajišťuje, aby
vždy, za každý strom,
který je pokácen byl
zasazen nový.

Máme na paměti,
abyste mohli podlahu
co nejsnadněji užívat,
a proto jsme zkrátili
dobu na její údržbu.
S našimi instalačními
systémy je pro
Vás pokládka naší
podlahy jednoduchou
záležitostí. Podlahy
Balterio jsou odolné
vůči poškrábání,
vlhkosti a skvrnám.

Styl

rozmanitosti
dekorů
povrchových
úprav a struktur

Různí lidé, různý vkus,
různé styly. Protože
Váš domov odráží to,
kým jste, nabízíme
Vám velkou škálu
dekorů, povrchových
úprav a struktur.

*EN 13329
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Dlouhá
léta
s vysoce
kvalitními
výrobky
Laminátové podlahy
Balterio poskytují
nejlepší varianty
kvality a hodnoty.

záruka pro komerční použití

Jsme hrdi na stylovost a stálost našich podlah.
Ve výrobě řídíme každý krok tak, abychom
splňovali výrobní normy implementované v
našich vertikálně integrovaných výrobních
zařízeních. A výsledek? Desetileté až
celoživotní záruky na naše podlahy, jak pro
rezidenční, tak i komerční využití.

záruka pro rezidenční použití

Bezstarostné užívání podlahy díky její kvalitě.
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Vrstva odolná
proti opotřebení
znamená bezstarostné
a radostné bydlení.

Odolnost proti
opotřebení

Odolnost proti
uklouznutí

Odolnost proti opotřebení je
zaručena odolným povrchem
společně s tvrdým vnitřkem.

Odolnost proti
nárazům

Vysoce kvalitní vnitřní výplň HDF
dokáže odolat náhlým nárazům
vysokých podpatků, padajících
předmětů a tlakovým stopám
způsobených nábytkem.

Odolnost vůči
cigaretám

Spadlá hořící cigareta, která se na
několik sekund dostane na Vaši
laminátovou podlahu Balterio,
nezanechá ani nejmenší stopu.

Rozměrová stabilita

Vysoce kvalitní vnitřní výplně
omezují dopad relativní vlhkosti na
Vaši laminátovou podlahu Balterio,
v porovnání s pevným dřevem a
dřevotřískou. I ten nejmenší stupeň
vydutí (jako třeba 1 mm na metr chůze)
je řešen expanzním spojem.

Odolnost proti
poškrábání

Vaše laminátová podlaha Balterio
odolá snadno poškrábání ze strany
kancelářských křesel s měkkými
gumovými kolečky. Avšak pro ochranu
před poškrábáním pískem je nejlepší
používat rohož.

Kluzká podlaha může být pro Vás i Vaši
rodinu velkým rizikem. Abychom zabránili
pádům, naši inženýři se zabývají zvýšením
odolnosti proti uklouznutí. Podlahy jsou
nyní o 45 % odolnější než předepisuje
norma*.

Odolnost vůči vlhkosti
Společnost Balterio si sama vyrábí vnitřní
výplně HDF a aplikuje nejvyšší standardy
v oblasti vydutí a expanze.

Odolnost vůči skvrnám

Skvrny od omáčky, špaget, džemu nebo
kávy mohou zničit koberec nebo dřevenou
podlahu. S podlahou Balterio nemusejí být
skvrny katastrofou. Dokonce i fixy, rtěnku
nebo lak na nehty lze snadno odstranit
kapkou acetonu na čisté látce.

*EN 13329
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V souladu s
přírodou
t

jí budoucnos

myslím na je

Přivítejte
budoucnost!

PEFC/07-31-132
Podpora udržitelného
hospodaření s lesy
www.pefc.org
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Náš program udržitelného
podnikání se nazývá “Přivítejte
budoucnost” a má čtyři
strategické osy: výroba, inovace,
certifikace a společenství. Cílem
programu “Přivítejte budoucnost”
je propojení ekologických,
sociálních a ekonomických
zájmů tak, aby přinášely zisk.
V rámci našeho výrobního
procesu se snažíme snižovat
nebo eliminovat odpady. Kde je
to možné, odpady recyklujeme
a znovu využíváme. Kromě toho
jsou laminátové podlahy Balterio
certifikovány PEFC, což zaručuje
mj. ochranu našich lesů.
(Více informací najdete na:
www.pefc.org).

Inovativní techniky a využívání
kvalitních surovin vedou k
bezpečné instalaci: Laminátové
podlahy Balterio obsahují
10krát méně formaldehydu,
než je maximální množství
požadované normou. Laminátové
podlahy Balterio jsou dokonale
kompatibilní s podlahovým
topením ‘vodního’ typu, aniž
byste museli platit vyšší
náklady za energii ve srovnání
s klasickými systémy topení. Pro
více informací se obraťte na nás
nebo si prohlédněte stránky
www.balterio.com. Klikněte
na instalaci a údržbu a vyberte
si podlahové topení.

Přečtěte si více o programu Balterio
pro udržitelné podnikání na stránkách
www.balteriosustainability.com

Jednoduchost

Revoluční
systém!

Revoluční systém
ClickXpress®
zajišťuje rychlou
instalaci.
Rotační systém
usnadňuje spojení
dílů dohromady a
výsledkem je pevná,
bezešvá podlaha.
Při stěhování nebo
renovaci domu můžete
laminát rozložit a
snadno složit zpět.
Pevná, spolehlivá
a o 25 % rychlejší
instalace.

LD

TE

DropXpress®

L
FA

ClickXpress®

M

Snadná
instalace a
údržba

OWN SY

S

S DropXpress®
do sebe všechno
dokonale zapadá.

Zapadací
systém
(‘fall down’)

Na příčné hraně kolekce
Stretto zavádí Balterio
nový systém pokládky
DropXpress® (DXP). Toto
je nový systém pokládky
společnosti Balterio, který je
uživatelsky příjemný, snadný
a rychle instalovatelný.
Laminátové díly na příčné
hraně do sebe snadno
zapadají a díky ‘U’ profilu je
pokládka hračkou. S DXP
systémem instalujete za
krátkou chvíli nádhernou
podlahu z nové kolekce
Stretto, po které je radost
chodit.

V kolekci Grandeur
je zapadací systém
‘fall down’ na široké
příčné hraně. Díky
tomuto systému,
dílce zapadají sami
do sebe. Rychle,
snadno a zcela
efektivně. Tato
krásná podlaha
může být ihned po
pokládce užívána.

Snadná údržba

Lehký stírací či čistící
systém s vlhčenými hadříky
je pro čištění laminátových
podlah Balterio více
než dostatečný, a to za
minimum času a při udržení
nádherného vzhledu po
dobu mnoha let.

Podívejte se na naše instalační video
na www.balterio.com
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Styl
Velký výběr
Různé styly

NABÍZÍME VELKÝ VÝBĚR
Pro svůj domov chcete jen to nejlepší. Žádné kompromisy.
Ty nejkrásnější dekory naleznete v našich bohatých
kolekcích. Balterio Vám nabízí řadu dekorů, povrchových
úprav a struktur tak, aby ladily k Vašemu interiéru.

Přehled všech
inovativních
technik kolekcí
najdete na str.
90 až 91.
14

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

Grandeur, podlaha s velikostí
Magnitude, luxusní volba
Tradition Sapphire, přirozená krása s ručně opracovanými hranami
Tradition Sculpture, mistrovské dílo
Tradition Elegant, přitažlivá elegance
Tradition Quattro, skutečný vzhled prken
Tradition Duo, charakteristická struktura
Stretto, elegantní v každém směru
Impressio, nezaměnitelný vzhled
Conference, komerční využití
Authentic Styleplus, nadčasové dekory
Senator, skvělý v každém ohledu
Pure Stone, krása přírodního kamene

Krása a
rozmanitost

Společnost Balterio neustále vyvíjí nové dekory,
povrchové úpravy a formáty pro zachycení nových
trendů nebo zvýraznění pocitu autentického dřeva,
abyste si mohli vybrat dokonalou podlahu pro každou
místnost Vašeho domova.
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Inovativní
struktury

Balterio je skutečným mistrem v
napodobování přírody ve všech jejích
aspektech a rozmanitostech. Struktury
výrobků připomínají skutečné dřevo
zejména díky vyjímečným inovacím.

Vzhled ‘Handscraped®’

Handscraped®

Ručně hoblovaná úprava dává
podlahovým dílcům realistický mistrovský
vzhled, jakoby byl každý dílec ručně
vyrobený.

Charakteristická
podlaha s nádherným
vzhledem

Textura povrchu
skutečného dřeva

Vzhled
True to nature®”

“

Synchronizovaným procesem struktury
dřeva se laminát stává `True to nature®`.

True to nature

Můžete cítit a vidět suk jako
u skutečného dřeva

®

Technologie
‘Chromezone®’

Reliéfní povrch v
dekoru soutisku

Lesklé žilkování
Vzhled
‘True to nature®’

Exkluzivní technologie Chromezone®
vylepšuje True to nature® touch tím, že
žilkování dřeva propůjčuje zářný lesk.

Chromezone®
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Reliéfní povrch v
dekoru soutisku

Saténový lesk
Neklamný efekt lehce navoskované podlahy.

V-drážku

Balterio používá na
každý dekor unikátní
fólii, která zakryje
vyfrézovanou zkosenou
hranu. Dekor fólie na
hraně se dokonale
hodí k dekoru plaňky,
díky němuž je laminát
stěží rozpoznatelný od
skutečných prkenných
podlah!

Kartáčovaná struktura
Speciálně kartáčováno pro ještě větší zdůraznění
struktury surového dřeva.

Skutečná struktura dřeva
Živá kresba vláknitého povrchu dřeva.
Mikro V-drážka

Společnost Balterio vytvořila
subtilní mikro V-drážku pro
jedinečný vzhled dřevěných
planěk.

Struktura žilkování dřeva
Vyzdvihuje efekt struktury vláken dřeva ještě
výrazněji.
Díky V-drážce bude Vaše podlaha
k nerozeznání od masivných
prkenných podlah!

2
/ True to nature
V-drážka

Struktura jemného žilkování dřeva
Vytváří dokonalý efekt struktury vláken dřeva.

Opravdová struktura dlažby
Dokonale napodobuje reliéf přírodního kamene.

Nepravidelná V-drážka

Nepravidelná 4-stranná
V-drážka: Nepravidelná
V-drážka je vyfrézovaná tak,
aby ukázala nepravidelnosti
opravdového dřeva, díky nim
má velice přirozený vzhled.
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Různé
rozměry
Extra dlouhé
a široké lamely
2039 x 238 mm

Lamely Balterio jsou
k dispozici v mnoha
rozměrech. Ať už jsou
extra dlouhé, široké nebo
úzké, jejich kvalita je
prostě vynikající.

Krátké a široké
lamely
1261 x 244 mm

extra DLOUHÉ
A ŠIROKÉ LAMELY
Grandeur
KRÁTKÉ A ŠIROKÉ LAMELY
Impressio
STANDARDNÍ LAMELY
Magnitude, Tradition Sapphire,
Tradition Elegant, Tradition
Sculpture, Tradition Quattro,
Tradition Duo, Conference,
Authentic Styleplus, Senator
ÚZKÉ LAMELY
Stretto
DLAŽDICE
Pure Stone
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Standardní
lamely
1261 x 189 mm

Úzké
lamely
1263 x 134 mm

Dlaždice
1192 x 392,5 mm

Různý vkus,
různý styl

Podívejte se na svět interiérů,
který jsme pro Vás vytvořili.
Nechte se inspirovat různými
náladami. Představte si, jak Váš
domov rozkvétá.

tím!

Před

TRADITION ELEGANT - 661 Dub Cambridge (viz s. 68)

19

Dopřejte svému
domovu elegantní
podlahu, s níž
budete mít pocit,
že jste v souladu
s přírodou. Tuto
krásu si pak
přenesete do
Vašeho interiéru, ve
kterém se budete
cítit příjemně a
pohodlně. Takový je
pocit domova.

SKVĚLÁ KV
ALITA A HO

DNOTA!
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Místo, kde
jsem doma

TRADITION ELEGANT - 662 Dub Medový (viz s. 68)
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Přirozená
krása

tradition sapphire - 537 Dub Weathered (viz s. 64)
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Dopřejte si robusní pocit u podlahy s ručně
opracovanými hranami. V kolekci Tradition Sapphire
naleznete lamináty se vzhledem postaršené podlahy
a ručně opracovanými hranami. Podlahou Grandeur
dodáte Vašemu domovu zcela jiný rozměr.

Grandeur - 594 Dub Wellington (viz s. 60)
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Světlé barvy vnášejí do
místnosti pozitivní náladu
a pocit klidu
stretto - 701 Elegant Wood (viz s. 74)
24

Klid a
pohoda

Díky nápadně nenápadné kolekci Stretto navodíte
ve Vašem domově pocit klidu a pohody. Vašemu
prostoru dodáte lehkost a vzdušnost. Cítíte se
naprosto Zen.

authentic styleplus - 661 Dub Cambridge (viz s. 80)
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Dotyk
luxusu

Lesklé póry dřeva na matné povrchové úpravě vytvářejí velkolepý
dojem. Kolekce Magnitude vnese do Vašeho domova dotek luxusu.
Authentic Style dostojí svému příslibu: zářivá a autentická podlaha.

magnitude - 558 Dub Smoked (viz s. 62)

authentic styleplus - 539 Oliva (viz s. 80)
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tradition sapphire - 503 Dub Crafted (viz s. 64)

a autentičnosti
authentic styleplus - 539 Oliva (viz s. 80)
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Méně je někdy více

magnitude - 557 Dub Titanium (viz s. 62)
28

V místnosti má každý předmět své místo a každá věc je důležitá. Méně
je někdy více. Nábytek má své jednoduché elegantní linie. Tato kolekce
Váš prostor rozjasní a dodá mu čistou eleganci. Prostor nabídne vše, co
potřebujete k odpočinku po náročném dni.

Jemný,
čistý
vzhled
pure stone - 642 Limestone Tobacco (viz s. 84)
29

stretto - 699 Transit Wood (viz s. 74)

Váš interiér není zcela dokončen, dokud podlaha
nedotvoří jeho celkový vzhled. Úzké lamely kolekce
Stretto napodobují přírodní prkna do posledního detailu.
Kolekce Pure Stone má sice industriální vzhled, ale
vyzařuje více tepla než-li přírodní kámen.

30

JE TO prima D

EN!

pure stone - 643 Belgian Blue Flamed (viz s. 84)
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Impozantní
svou
jednoduchostí
Životní prostor, v němž
vládne minimalismus a
akcenty mluví samy za sebe.
Velké formáty dodají Vašemu
pokoji impozantní charakter.
Interiér odráží Váš styl.

CI,
V PRÁ
M DNI OLNIT.
É
N
Č
V
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O
B
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M
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E
S
SUND
, KDE
MÍSTO
JE TO
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grandeur - 673 Dub Champagne (viz s. 60)
33

Vychutnejte si
šálek čaje na
Vaší podlaze!
GRANDEUR - 672 Dub Burgundy (viz s. 60)
34

Emoce

Kolekce Tradition Duo zaplní místnost
nenucenou elegancí a pocitem klidu.
Vydejte se na dobrodružnou cestu směrem
k jednoduchému venkovskému stylu.

tradition duo - 550 Dub New England (viz s. 72)
35

Budete
ohromeni
36

Podlahy věrně napodobující
přírodu, jsou velmi přitažlivé.
Živé dekory kolekce Impressio
vytvářejí překvapivě dojem
venkovského, a přesto
moderního interiéru. Různorodé
dekory podtrhnou Váš styl.

impressio - 703 Dub Starý Zámecký (viz s. 76)
37

Pohádkový
domov

magnitude - 698 Dub Říční (viz s. 62)
38

Útulné ložnice nebo honosné sály. Tyto laminánové
podlahy mohou zútulnit jakékoliv prostory. Díky rozmanitým
kolekcím se každý pokoj může pyšnit jedinečnou
atmosférou.

Budu tam za chvíli,
chovej se jako doma...
tradition elegant - 692 Dub Imperial (viz s. 68)
39

Stálý souboj
mezi černou
a bílou

40

Využívání černé a bílé barvy
je moderní i klasické. Když
se prostory otevřou tak, aby
vyvolávaly pocit vzdušnosti,
stává se ostrý kontrast
ohromujícím prvkem, v
němž dominuje elegance a
smyslnost.

MAGNITUDE - 580 Dub Blackfired (viz s. 62)
41

Kombinace
černé a bílé
dodá Vaší
místnosti styl
a kontrast

Senator - 660 Arctic Wood (viz s. 82)
42

Čistý přírodní
kámen

Kombinace černé a bílé je vždy stylová, zejména v loftech a velkých
místnostech. Kolekce Pure Stone zvýrazňuje prostor a vytváří industriální
nádech. Čistý a vzdušný.

Nocturne
extra dubbele pagina nocturne

pure stone - 643 Belgian Blue Flamed (viz s. 84)
43

Svěží
a ryzí

magnitude - 579 Dub Creme (viz s. 62)
44

Hra černých a bílých kontrastů dodá
svěží, jasný a nesporně elegantní
vzhled každému obytnému prostoru.

Otevřete
Váš prostor
pure stone - 641 Limestone White (viz s. 84)
45

Domov, ze kterého
vyzařuje dobrá
nálada a charakter

grandeur - 673 Dub Champagne (viz s. 60)
46

První dojem bývá vždy důležitý. Moderně starobylé
interiéry dokáží propojit současnost s minulostí.
Navodí prostoru příjemnou atmosféru pro
odpočinek.

Stretto - 700 Select Wood (viz s. 74)
47

Retro s moderním
nádechem

TRADITION elegant - 705 Dub Ledový (viz s. 68)
48

Vytvořte si moderní pracoviště
podtrhnuté retro stylem.

Moje útočiště
Ať si děti hrají v prostoru, který odpovídá jejich představám.
Modern vintage interiors
Pro každý dům je důležitá robusní podlaha, která vydrží
skilfully blend traditional
nějaký ten úder. S kolekcí Impressio budete spokojeni.

and modern elements.

tradition elegant
- 705 Weathered
Frozen EIK (viz
(zies.p.76)
xx)
impressio
- 693 Borovice
49

pure stone - 642 Limestone Tobacco (viz s. 84)

Vřelá a uvolněná
atmosféra
50

Tato místnost byla vytvořena s ohledem
na každičký detail a vyzařuje ducha a
charakter svých obyvatel.

tradition elegant - 690 Dub Vanilla (viz s. 68)
51

Útěk od
všednosti

stretto - 516 Ořech Americký (viz s. 74)
52

Proč nezkombinovat tajemně tmavé odstíny podlahy se
světlými? Unikněte od všednosti a oživte svoji místnost
novým nábojem.

MAgnitude - 696 Dub Toskánský (viz s. 62)
53

Osobitý, inspirující
a s nádechem
dobrodružství

Bohaté a působivé barvy
kolekce Grandeur na Vás
zapůsobí svojí vřelostí. Touto
podlahou podtrhnete svůj
osobitý styl.

TO JE MŮJ D

OMOV, TAD
Y ŽIJI I
PRACUJI...

54

GRandeur - 672 Dub Burgundy (viz s. 60)
55

Světovost
tradition elegant - 665 Wenge Africké (viz s. 68)
56

Vzpomínky na vzdálené kraje vytvářejí uvolněnou atmosféru. Osobní, inspirativní
a s příchutí dobrodružství. Bohaté a působivé barvy kolekce Tradition Elegant a
Senator vytvářejí dojem světovosti, vracejí Vás zpět k dobrodružstvím, která jste
prožili.

senator - 658 Colonial Wood (viz s. 82)
57

Vyberte
si
sami

Grandeur

Magnitude

Tradition Sapphire

/60-61

/62-63

/64-65

Tradition Elegant

Tradition Quattro

Tradition Duo

/68-69

/70-71

/72-73

Impressio

Conference

Authentic Styleplus

/76-77

/78-79

/80-81

Pure Stone

/84-85
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Kolekce
Tradition Sculpture

/66-67

Stretto

/74-75

Senator

/82-83

Našli jste podlahu,
kterou hledáte?
Nechte se inspirovat
nápady na stránkách
www.balterio.com. Náš
virtuální pokoj Vám
pomůže vytvořit Váš
interiér. Vyberte si
pokoj, změňte nábytek,
barvy stěn, a spojte
je s Vaší oblíbenou
laminátovou podlahou.

Vzhled, struktura a textura našich kolekcí byla
vytvořena a konstruována tak, aby vyhovovala
všem požadavkům. Design ‘True to nature®’
dodává podlaze texturu pravého dřeva; design
ručního opracování (handscraped) propůjčí
Vaší podlaze drsnější vzhled. Měkký povrchový
lesk (soft sheen finish) dává pocit lehce
leštěné podlahy, zatímco kartáčovaná struktura
(brushed) zdůrazňuje drsnou strukturu dřeva,
jeho strukturu drážek a jemného žilkování. Naše
technologie ‘true matching®’ zaručuje lištám a
profilům stejné barevné provedení, rozličnost
dekorů, jako má Vaše podlaha.

59

Grandeur

601 Dub Hermitage

592 Dub Renesance

593 Dub Old French

594 Dub Wellington

601 Dub Hermitage

671 Dub Roussillon

672 Dub Burgundy

Mimořádně
dlouhé a
široké lamely
60

672 Dub Burgundy

673 Dub Champagne

595 Dub Viktoriánský

EXTRA dlouhá a
široká PRKNA

Podlaha s velikostí
Z kolekce Grandeur vyzařuje čistý luxus.
Její mimořádně dlouhé a široké lamely vypadají
skvěle jak v malých místnostech, tak i v
zámeckých pokojích a dokonale obohatí každý
prostor. Výběrem z osmi různých odstínů dubu
dodáte každému interiéru exkluzívní vzhled.

HDF 9 mm | 2039 x 238 mm | 80,2756 x 9,3701 inch |
6,6896 x 0,7808 ft | 5 lamel na balení | 2,4264 m2 = 26,1176 ft2 |
19,9 kg/balení = 43,8720 libra/balení
673 Dub Champagne
61

Magnitude

579 Dub Creme

542 Dub Elegant

545 Dub Vlámský

557 Dub Titanium

581 Dub Superior

582 Dub Country

695 Dub Sauvignon

Jedinečná
technologie
Chromezone®
62

Luxusní volba
Tato exkluzivní podlaha připomíná skutečný
dub. Originální technologie* Chromezone®
vytváří lesklé póry na matném povrchu
a ukazuje tak skutečnou přírodní krásu.
Všechny čtyři strany lamel mají nádhernou
mikro V-drážku, která přidává Vaší místnosti
na kráse.
* patent je přihlášen

557 Dub Titanium

HDF 8 mm | 1261 x 189 mm | 49,6457 x 7,4409 inch |
4,1371 x 0,6201 ft | 9 lamel na balení | 2,1449 m2 = 23,0875 ft2 |
16,49 kg/balení = 36,35 libra/balení

558 Dub Smoked

579 Dub Creme

580 Dub Blackfired

696 Dub Toskánský

697 Dub Tobacco

698 Dub Říční
63

Tradition Sapphire

503 Dub Crafted
438 Dub Legacy

468 Dub Prestige

503 Dub Crafted

1

1+2

1+2

1

1

1

Nepravidelná
V-drážka
538 Teak Imperial
64

539 Oliva

550 Dub New England

538 Teak Imperial
537 Dub Weathered

Přirozená krása s ručně
opracovanými hranami
Tradiční venkovské domy mívaly krásné
ručně opracované dřevěné podlahy. Podlaha
Tradition Sapphire se svými exkluzívními
nepravidelnými V-drážkami přenáší tuto
autenticitu s jedinečným vzhledem každého
prkna do Vašeho pokoje. Stejně jako šperk,
tak i laminátová podlaha Tradition Sapphire
symbolizuje přírodní krásu, sílu a čistotu.

1+2

(1)

(2)

HDF 9 mm | 1261 x 189 mm | 49,6457 x 7,4409 inch |
4,2371 x 0,6201 ft | 8 lamel na balení | 1,9066 m2 = 20,5225 ft2 |
16,49 kg/balení = 36,35 libra/balení
65

Tradition Sculpture

467 Dub Vintage

467 Dub Vintage

468 Dub Prestige

1+2

Handscraped®

2

491 Dub Bělený
66

485 Dub Heritage

1+2

1+2

467 Dub Vintage

485 Dub Heritage

Mistrovské dílo
Tradition Sculpture budete milovat pro její dokonalou imitaci nedokonalostí
skutečného dřeva. Struktura ručně opracovaného dřeva je odrazem
mistrovské práce. Lamely zachycují světlo dodávajicí Vašemu domovu
autenticitu a charakter.

(1)

(2)

HDF 9 mm | 1261 x 189 mm | 49,6457 x 7,4409 inch | 4,2371 x 0,6201 ft | 8 lamel na balení |
1,9066 m2 = 20,5225 ft2 | 16,49 kg/balení = 36,35 libra/balení
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Tradition Elegant

662 Dub Medový
661 Dub Cambridge

690 Dub Vanilla
68

662 Dub Medový

663 Dub Americký

664 Dub Volcano

1

1

1

1

1

1

1

1

691 Dub Harbour

692 Dub Imperial

705 Dub Ledový

Přitažlivá elegance
Tradition Elegant je podlahou s
charizmeatem, padnoucí každému interiéru.
Struktura jemného žilkování s sebou nese
tradiční avšak přesto moderní pocit. Jemná
mikro V-drážka na čtyřech stranách lamel, či
na dlouhé straně, dodává místnosti jemnost
a šarm.

Přírodní
krása

HDF 9 mm | 1261 x 189 mm | 49,6457 x 7,4409 inch |
4,1371 x 0,6201 ft | 8 lamel na balení | 1,9066 m2 = 20,5225 ft2 |
16,49 kg/balení = 36,35 libra/balení

664 Dub Volcano
665 Wenge Africké

668 Třešeň Royal

670 Javor Stanford

or

2

2

2

(1)

(2)
1

706 Dub Ječmenný

1

Struktura jemného
žilkování dřeva

708 Dub Hedvábný
69

Tradition Quattro

433 Dub Klubový

433 Dub Klubový

434 Dub Chalupářský

437 Dub Liberty

498 Dub Tasmánský

513 Dub Kouřový

518 Kambala

4stranná
V-drážka
70

513 Dub Kouřový

438 Dub Legacy

Skutečný vzhled prken
Se skutečným přírodním vzhledem vypadá
Tradition Quattro jako autentická prkenná
podlaha. Tento aspekt je dále zvýrazněn
4strannou V-drážkou.

HDF 9 mm | 1261 x 189 mm | 49,6457 x 7,4409 inch |
4,1371 x 0,6201 ft | 8 lamel na balení | 1,9066 m2 = 20,5225 ft2 |
16,49 kg/balení = 36,35 libra/balení
544 Ořech Selekt
71

Tradition Duo

550 Dub New England

316 Dub Chateau

433 Dub Klubový

434 Dub Chalupářský

3

1

1

1

3

1

2stranná
V-drážka
498 Dub Tasmánský
72

505 Dub Loft

544 Ořech Selekt

Charakteristická struktura
Ať již dáváte přednost starožitnému či
modernímu interiéru, kolekce Tradition Duo
je pro Váš interiér spolehlivou volbou. S
nádechem přirozenosti (True to nature®) máte
na výběr z 12 dekorů v živých barvách ve
struktuře pravého dřeva nebo se speciálním
lakem poskytujicím efekt mírně vyleštěné
podlahy. Rýhovaný zkosený okraj na dlouhých
stranách lamel je pokryt exkluzivní fólií, díky
které je laminát těžko rozpoznatelný od
skutečného dřeva.

HDF 9 mm | 1261 x 189 mm | 49,6457 x 7,4409 inch |
4,1371 x 0,6201 ft | 8 lamel na balení | 1,9066 m2 = 20,5225 ft2 |
16,49 kg/balení = 36,35 libra/balení

505 Dub Loft

437 Dub Liberty

438 Dub Legacy

1

491 Dub Bělený

1

3

(1)

(2)

(3)
2

547 Třešeň Krásná

3

550 Dub New England

3

Jemná lesklá
povrchová úprava
Skutečná
struktura dřeva

649 Dub Atelier
73

Stretto

700 Select Wood

516 Ořech Americký

520 Termo Jasan

694 Třešeň Divoká

1

1

2

1

1

1

Úzké lamely
se 4strannou
mikro
V-drážkou
700 Select Wood
74

701 Elegant Wood

702 Suede Wood

Elegantní v každém směru
Podlahy Stretto s elegantními a úzkými
lamelami, s šířkou pouhých 134 mm, dávají
Vašemu prostoru nádech elegance. Jsou
naprosto nerozeznatelné od dřevěných
podlah. Stretto Vám dá pocit volnosti a otevře
Vaše prostory. Jemná V-drážka na všech
stranách přispívá na autentičnosti podlahy.

HDF 8 mm | 1263 x 134 mm | 49,7244 x 5,2789 inch |
4,1437 x 0,4396 ft | 12 lamel na balení | 2,0309 m2 = 21,8604 ft2 |
14 kg/balení = 30,9 libra/balení
520 Termo Jasan

695 Dub Sauvignon

696 Dub Toskánský

699 Transit Wood

>

ÚZKÉ PODLAHOVÉ DÍLCE

<

+ 4-STRANNÁ V-MIKRODRÁŽKA 134 mm

1

1

2

(1)

1

706 Dub Ječmenný

1

707 Dub Ambient

1

(2)

Struktura jemného
žilkování dřeva

708 Dub Hedvábný
75

Impressio

505 Dub Loft

505 Dub Loft

690 Dub Vanilla

692 Dub Imperial

693 Borovice Weathered

703 Dub Starý Zámecký

704 Borovice Přístavní

Krátké a
široké
lamely
Kartáčovaná
struktura
76

693 Borovice Weathered

Nezaměnitelný vzhled
Podlaha Impressio je kombinací světlých a
tmavých dekorů. V odstínech od podkrovní bílé
po Dub Starý Zámecký a Borovici Přístavní.
Impressio dokáže přitáhnout Vaši pozornost.
Široká prkna s kartáčovaným povrchem
dodávají dominantní, avšak nenucený vzhled
každé místnosti. Díky dvoustranné V-drážce
máte pocit, že podlaha vydrží navěky.

Kartáčovaná
struktura

HDF 8 mm | 1261 x 244 mm | 49,6457 x 9,6063 inch |
4,1371 x 0,8005 ft | 8 lamel na balení | 2,4615 m2 = 26,4954 ft2 |
18,88 kg/balení = 41,58 libra/balení
77

Conference

519 Javor Scarlet

491 Dub Bělený

519 Javor Scarlet

1

541 Třešeň Tmavá

2

1

2

1

Pro
intenzívní
používání
2

551 Dub Universal
78

587 Dub Hnědý

590 Dub Karamel

547 Třešeň Krásná

547 Třešeň Krásná

Komerční využití
Podlaha Conference byla navržena do prostor,
kde prochází hodně lidí a kde je podlaha
vystavena vysoké zátěži. Ať již je používána
v kanceláři, baru nebo restauraci, vykazuje
vysokou odolnost vůči opotřebení. I po mnoha
letech intenzivního používání vypadá podlaha
stále dobře. Lamely jsou protiskluzové a
antistatické. A navíc díky našemu systému
ClickXpress® lze podlahu snadno instalovat.

1

(1)

(2)
1

591 Dub Čokoládový

Kartáčovaná
struktura
Struktura
žilkování dřeva

HDF 8 mm | 1261 x 189 mm | 49,6457 x 7,4409 inch |
4,1371 x 0,6201 ft | 9 lamel na balení | 2,1449 m2 = 23,0875 ft2 |
16,49 kg/balení = 36,35 libra/balení
79

Authentic Styleplus

662 Dub Medový

661 Dub Cambridge

538 Teak Imperial

539 Oliva

544 Ořech Selekt

662 Dub Medový

663 Dub Americký

664 Dub Volcano

Bez
drážek
80

663 Dub Americký

661 Dub Cambridge

Nadčasové dekory
Tato nadčasová podlaha nemá ozdobné
lemování. Lamely jsou hladce spojeny, tím je
vytvořen rovnoměrně prostorný efekt. Podlahy
Authentic Styleplus se vyrábějí v sedmi bohatých
a autentických dekorech.

HDF 8 mm | 1261 x 189 mm | 49,6457 x 7,4409 inch |
4,1371 x 0,6201 ft | 9 lamel na balení | 2,1449 m2 = 23,0875 ft2 |
16,49 kg/balení = 36,35 libra/balení
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Senator

316 Dub Chateau

551 Dub Universal
82

328 Dub Rustik

424 Dub Kartačovaný

426 Třešeň Elegant

1

1

2

3

3

3

3

3

552 Dub Mansion

658 Colonial Wood

659 Tornado Wood

Skvělý v každém ohledu
Hledáte stylovou podlahu za výjimečnou cenu?
Potom byla kolekce Senator navržena pro
Vás. Najdete zde řadu klasických i moderních
možností.
16 dekorů od struktury jemného žilkování
Wengé Africké až po kartáčovanou strukturu
Dub Chateau z nich udělají ve Vašem domově
všeobecně využitelnou podlahu.

(1)
(2)

Velký
výběr

(3)

HDF 7 mm | 1261 x 189 mm | 49,6457 x 7,4409 inch |
4,1371 x 0,6201 ft | 10 lamel na balení | 2,3832 m2 = 25,6526 ft2 |
16,03 kg/balení = 35,34 libra/balení

316 Dub Chateau

427 Ořech Venetian

660 Arctic Wood

Kartáčovaná struktura
Struktura žilkování dřeva
Struktura jemného žilkování
dřeva

430 Borovice Michiganská

491 Dub Bělený

499 Javor Hedvábný

2

1

1

1

3

3

3

3

665 Wenge Africké

668 Třešeň Royal

669 Buk Universal
83

Pure Stone

641 Limestone White

641 Limestone White

Opravdová
struktura
přírodního
kamene
644 Belgian Blue Honed
84

642 Limestone Tobacco

643 Belgian Blue Flamed

642 Limestone Tobacco

Krása přírodního kamene
Pure Stone kombinuje veškeré výhody vysoce kvalitního laminátu
s autentickým vzhledem přirozených kamenných dlaždic. Velká
dlaždice se stylovou mikro V-drážkou na všech čtyřech stranách
zaručuje nádhernou podlahu, po níž je radost chodit. Ať už si vyberete
Limestone White, Tobacco, Belgian Blue Flamed nebo Honed,
minimalistický charakter podlahy Pure Stone dává Vaší místnosti pocit
prostoru a klidu.

Opravdová
struktura
přírodního
kamene

HDF 8 mm | 1192 x 392,5 mm | 46,93 x 15,24 ft | 3,91 x 1,27 inch | 4 lamel na balení |
1,874 m2 = 20,17 ft2 | 14 kg/balení = 30,86 libra/balení

85

1/ Parketová lišta

Příslušenství
True
matching®
Produkty Balterio jsou
jedinečné tím, jak dokonale
imitují přírodní materiály –
zcela věrně napodobují
všechny jejich charakteristiky
a různorodost. To platí
nejen pro laminátové
podlahy Balterio, ale i pro
odpovídající podlahové lišty
a profily Balterio.

Barevné odstíny a dekor originálních
podlahových lišt a profilů Balterio jsou
naprosto stejné jako u dané laminátové
podlahy Balterio – jsou jedinečné. Pro Vás
to znamená záruku dokonalé povrchové
úpravy laminátových podlah Balterio.
Doplňky Balterio se dále vyznačují unikátním
lakovaným povrchem, díky němuž jsou
odolnější proti poškrábání.

86

Pevná lišta o výšce 7 cm, která
dodává perfektní vzhled. Ideální v
novostavbách či v renovovaných
prostorách.
Doporučujeme používat
upevňovací svorky Balterio.
2400 x 70 x 14,2 mm
94,49 x 2,76 x 0,56 inch

2/ Stěnové lišty

Tyto vysoké lišty jsou ideální k
renovaci, ale mohou se stejně
dobře používat v novostavbách.
Doporučujeme používat
upevňovací svorky Balterio.
K dostání také v bílé barvě,
natíratelné.
2400 x 83 x 14 mm
94,49 x 3,27 x 0,55 inch

3/ Podlahové lišty

Svým lehkým a stylovým
designem se tato lišta
hodí do každého interiéru.
Doporučujeme používat
upevňovací svorky Balterio.
Můžete používat vnější a vnitřní
rohy a koncovky.
2400 x 50 x 14 mm
94,49 x 1,96 x 0,55 inch

4/ Zaoblené lišty

Zaoblená lišta je pěkně
formovaná lišta, která může
zakrýt velkou spáru.
2400 x 19 x 19 mm
94,49 x 0,75 x 0,75 inch

5/ Scotia

Zamaskuje dilatační spáru
mezi existující lištou
a nově položenou
podlahou.
2400 x 19 x 19 mm
94,49 x 0,75 x 0,75 inch

6/ Koncový profil

Perfektní konečná úprava
různých výšek podlahy a
vyšších dveřních prahů, dlaždic,
zabudovaných skříní atd.
2400 x 29,2 x 10 mm
94,49 x 1,15 x 0,39 inch

Expanzní bloky
Balterio
Laminátová podlaha je živým
a organickým materiálem,
který v omezené míře
podléhá smršťování a
roztahování. Tomu se dá
jednoduše zabránit dilatační
spárou 8 – 10 mm na obou
stranách.

7/ Vyrovnávací profil

Spojí Vaší laminátovou podlahu
s níže položenými vrstvami
(koberec, linoleum,…).
2400 x 40 x 12 mm
94,49 x 1,57 x 0,47 inch

Balterio skirting
clips

8/ Spojovací profil

Spojuje laminátovou podlahu
s jinými podlahovými
krytinami stejné výšky.
2400 x 44 x 12 mm
94,49 x 1,73 x 0,47 inch

Určeno pro pokládku
parketových lišt, stěnových
lišt a podlahových lišt.
Snadné upevnění,
nevytvářejí se spáry.
Kabely a vodiče lze vést
skrytě za lištami. Lišty se
dají demontovat snadno a
bez poškození.
87

Kvalitní
podlahové
podklady

Balterio nabízí též široký sortiment
kvalitních podlahových podkladů. Vytváří
perfektní oporu pro Vaši laminátovou
podlahu a zaručují delší životnost.
Podlahový podklad je nezbytný před
položením laminátové podlahy. Závisle
na zvoleném podkladu se podlaha
vyrovná, zadržuje případnou zemní
vlhkost, vodí teplo a zvukově izoluje.

>
Ochrana
proti vlhkosti
Balterio jako
základ!

Ochrana proti
vlhkosti Balterio

Natural Wood
Sound Plus

Natural Wood
Sound

Omezuje přenášení vlhkosti.
Použijte ochranu proti vlhkosti
bez ohledu na zvolený
podlahový podklad.

Komfortní bydlení, to zní
skvěle! Tento báječný produkt 3
v 1 vyrobený 100% z přírodního
kaučuku vyrovná Vaši podlahu
a omezí přenos vodní páry.
Výraznýmzpůsobem sníží
hladinu zvuků, které uslyší Vaši
sousedé - o 22 dB. Také sníží
hladinu zvuků ve Vašem pokoji.

Příjemný zvuk
masivních parket.
Snižuje hladinu
zvuků, které uslyší
Vaši sousedé,
o 22 dB a výrazně
snižuje hladinu zvuků
ve Vašem pokoji.

Tloušťka 3 mm
Tepelná vodivost (R) = 0,021 m² K/W
1 m x 10 m = 10 m² v roli
3,2811 ft x 32,8086 ft = 107,639 ft² v roli

Tloušťka 3 mm
Tepelná vodivost (R) = 0,017 m² K/W
0,685 m x 14,6 m = 10 m² v roli
2,2474 ft x 47,9003 ft = 107,639 ft² v roli

Poznámka: Balterio doporučuje vždy použít
izolační vrstvu proti vlhkosti. Při použití
vysoce kvalitní lepící pásky odolném proti
vlhkosti na zakrytí spojů podlahy Natural Wood
Sound Plus nebo Silent Sound Floor lze použití
této izolační vrstvy proti vlhkosti vynechat.

Tloušťka 150 µ
5 m x 5 m = 25 m² složeno v krabici
16,4042 ft x 16,4042 ft =
269,098ft² složeno v krabici
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Silent Sound
Floor

Metal
Floor

Balterio Blue
Floor

Silent Sound Floor (‘tichá podlaha’) se
dokonale hodí k podlahovému vytápění;
snižuje hladinu zvuků, které uslyší Vaši
sousedé, o 21 dB a výrazně snižuje hladinu
zvuků ve Vašem pokoji. Tato podkladní
vrstva je dokonale rovná a okamžitě
vyrovná podlahu před samotnou instalací
podlahové krytiny. Snadná pokládka díky
složenému podkladnímu systému.

Vyrovnává podlahu
před instalací.
Chrání před stoupající
vlhkosti.
Zredukuje zvuk a o
18 dB.

Vyrovná podlahu před
pokládkou.
Sníží hladinu zvuků, které
uslyší Vaši sousedé, o 17 dB.

Tloušťka 3 mm
Tepelná vodivost (R) = 0,066 m² K/W
1 m x 10 m = 10 m² složeno v krabici
3,2811 ft x 32,8086 ft = 107,639 ft² složeno v krabici

Tloušťka 2,07 mm
Tepelná vodivost (R) = 0,056 m² K/W
0,037 W / m.k | 1 m x 20 m = 20 m2 +
20 cm přesah | 3,2808 ft x 65,6168 ft =
215,278 ft2 + 0,6561 ft přesah

Tloušťka 2 mm
Tepelná vodivost (R) = 0,053 m² K/W
1 m x 20 m = 20 m2 v roli
3,2808 ft x 65,6168 ft = 215,278 ft2 v roli
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Vlastnosti

EXTRA dlouhá a
široká PRKNA

Grandeur
Magnitude

*

Tradition Sapphire

*

Tradition Sculpture

*

*

Struktura jemného
žilkování dřeva
*

Tradition Elegant
Tradition Quattro

Skutečná
struktura dřeva
*
Jemná lesklá
povrchová úprava

Tradition Duo
Stretto

>

ÚZKÉ PODLAHOVÉ DÍLCE
+ 4-STRANNÁ V-MIKRODRÁŽKA 134 mm

<

*
*
*

Struktura jemného
žilkování dřeva
*

Impressio

Kartáčovaná
struktura

Conference

Struktura žilkování
dřeva *

Kartáčovaná
struktura *

Authentic Styleplus
Senator

*
Struktura jemného žilkování dřeva
*
Struktura žilkování dřeva
Kartáčovaná struktura*

Pure Stone

Opravdová struktura
přírodního kamene

* platí pro určité dekory

90

Tloušťka
Tloušťka

Používání
Použití

Pro bydlení
Rezidenční

Záruky
Záruky
Pro komerční
Komerčnívyužití

AC4

mm
99 mm
EN13329:2006

AC4

mm
88 mm
EN13329:2006

AC4

mm
99 mm
EN13329:2006

AC4

mm
99 mm
EN13329:2006

AC4

mm
99 mm
EN13329:2006

AC4

mm
99 mm
EN13329:2006

AC4

mm
99 mm
EN13329:2006

AC4

mm
88 mm
EN13329:2006

AC4

mm
88 mm
EN13329:2006

AC6

mm
88 mm
EN13329:2006

AC4

mm
88 mm
EN13329:2006

AC4

mm
77 mm
EN13329:2006

AC4

mm
88 mm
EN13329:2006

Kolekce
Řada Balterio
Balterio
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RŮZNÝ VKU

S, RŮZNÝ STYL
kvalita a hodnota

Styl. Kvalita. Jednoduchost.

5

414084 682932

V.U. Spanolux div. Balterio, Franky Terrijn - Wakkensteenweg 37B - B-8710 Sint-Baafs-Vijve - T. +32 56 62 80 81 - F. +32 56 62 80 82

info@balterio.com - www.balterio.com
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