Najděte podlahu,
která odpovídá
vaší osobnosti

LAMINÁTOVÁ KOLEKCE 2019
no ordinary floors
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Najděte prodejce na stránkách balterio.com
Traditions - 61013 Lanýžová Borovice
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Vyrábíme výjimečné podlahy pro lidi, kteří očekávají více,
lidi, kteří nehledají obyčejnost, ale kteří požadují přidanou hodnotu
a kteří chtějí, aby podlaha odrážela jejich osobnost a životní styl.
Objevte naši neobyčejnou kolekci LAMINÁTOVÝCH PODLAH

Najděte podlahu,
která odpovídá
vaší osobnosti

no ordinary floors
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Nepřekonatelná
kvalita

VYROBENO V BELGII

Balterio splňuje vaše – neobyčejná
– očekávání: design a vývoj našich
podlah probíhá v souladu s aktuálními
trendy a při jejich výrobě myslíme na
vás. K dispozici jsou voděodolné 9 mm,
moderní 8 mm i cenově dostupné
7 mm kolekce.
MIMOŘÁDNÁ KVALITA
Očekáváte podlahu, která vydrží, a přesně
to dostanete: nejlepší poměr ceny a kvality
a dlouhé záruky. Podlaha Balterio je silná
a stabilní. Je odolná proti opotřebení,
poškrábání a proti nárazům. Také je
kompatibilní s podlahovým vytápěním a
chlazením.

AC4

EN13329 - EN15468

Všechny laminátové podlahy Balterio
splňují AC4 zátěžovou třídu 32, a jsou tak
vhodné pro rezidenční využití s vysokou
zátěží a komerční využití se střední zátěží.
Kolekce Traditions má dokonce svrchní
vrstvu Scratch Protect, která je extrémně
odolná proti opotřebení.

DLOUHODOBÉ ZÁRUKY
Vůbec se nemusíte bát o trvanlivost: naše
podlahy jsou dodávány s 25letou zárukou
na rezidenční využití. Na naše voděodolné
podlahy odolné poskytujeme až 10letou
záruku proti vlhkosti*.
VYRÁBÍME ZODPOVĚDNĚ
Balterio má rádo životní prostředí. Naše
laminátové podlahy jsou opatřeny značkou
PEFC a evropskou značkou Ecolabel: ty
poskytují záruku zodpovědného lesnictví,
trvanlivého výrobku a udržitelného
výrobního procesu.
*více informací na stránkách balterio.com
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Držíme se reality

Každé prkno je
jedinečné, stejně
jak je tomu
v přírodě
6

Balterio je tak podobné skutečnému
dřevu, že prkna lze jen stěží rozeznat
od dřevěné podlahy. Naše laminátová
kolekce vyzařuje nevídaný kontrast a
hloubku. Každý letokruh a každý suk
působí realisticky.
INSPIROVÁNO PŘÍRODOU
Objevte živé dekory s intenzivními
barvami od světlých po tmavé, od
krásných borovic a tradičních dubů po
exotická dřeva, od měkkých letokruhů
po výrazné suky, od uhlazených
po rustikální, od olejovaných po
křídové…

Teplé a živé dřevěné
dekory s intenzivními
barvami, velkoryse
detailní a plné
charakteru.

PŘÍRODNÍ RŮZNORODOST
Podlaha sestavená z identických prken
vypadá uměle. Proto investujeme
do přírodní různorodosti. Jednotlivé
dekory v našich 9 mm kolekcích se
skládají minimálně z 20 různých prken,
z nichž každé má vlastní vzor dřeva,
proto na podlaze nevzniká téměř
žádné opakování.
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Opravdovější díky
různorodosti v
textuře na více
úrovních

Skutečně
autentický
dojem
Traditions - 61012 Královský Dub
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Podlahy Balterio nabízejí více než
jen vzhled. Poskytují také opravdu
reálný dojem. Obsahují živé trhliny a
suky, které očekáváte od skutečného
dřeva. My přivádíme realitu přírody na
novou úroveň. Reprodukujeme dřevo
a dodáváme mu realistickou texturu
vylepšenou technologií.
TEXTURY TRUE TO NATURE

PŘIROZENÉ V-DRÁŽKY

Podlahy Balterio jsou vyrobeny s
technologií True-to-nature touch: proces
embosování zvýrazňuje přírodní kresbu
dřeva a suky s variacemi v hloubce a
lesku na několika úrovních. Rádi vám
vysvětlíme malé rozdíly v textuře, ale
upřímně řečeno to prostě musíte vidět
na vlastní oči a osahat si to.

V-drážky na stranách prken dodávají
ten elegantní vzhled dřevěné podlahy.
U voděodolných 9 mm kolekcí jsou
drážky vyfrézovány ve svrchní lakové
vrstvě (Grande) (1) nebo vylisovány na
povrchu prkna na všech čtyřech stranách
(Traditions) (2). V obou případech vzor
dřeva pokračuje přirozeně do zkosení a
středová vrstva je lépe chráněna proti
vlhkosti.

(1)

(2)

VĚDĚLI JSTE TO?

Laminát s texturou nabízí praktické výhody: podlaha s texturou nejen že vypadá a působí autenticky, ale je také
mnohem vhodnější než zcela hladké povrchy pro rizika běžného života, například když si na ní hrají děti nebo
domácí mazlíčci.
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Prvotřídní
vlastnosti

Na velikosti
opravdu
záleží

Naše podlahy nabízejí více než jen
to, co je patrné na pohled: vyvíjíme
podstatné vlastnosti a funkce, které
nemusí být na první pohled zřejmé,
ale které jednoznačně dodávají velkou
hodnotu. A tím se odlišujeme.
RŮZNÉ VELIKOSTI PRKEN

ÚZKÉ | STANDARDNÍ | ŠIROKÉ |
DLOUHÉ A ÚZKÉ | DLOUHÉ A ŠIROKÉ

Balterio vyčnívá z davu jedinečnými
velikostmi prken. S dlouhými prkny v
kolekci Grande je tomu tak doslova. Pokud
upřednostňujete úzká prkna, můžete zvolit
kolekci Stretto. Široká prkna najdete v kolekci
Impressio. Samozřejmě je také k dispozici
široká řada standardních prken.
JEDINEČNÉ TECHNIKY
Hledáte mimořádnou podlahu? Prkna
Impressio mají panoramatický design: vzor
dřeva opticky přechází z jednoho prkna
na další, čímž vzniká dojem, že jsou prkna
nekonečně dlouhá.
ANTISTATICKÉ PODLAHY
Většina podlah Balterio je opatřena trvalou
antistatickou úpravou*, takže nedochází
k hromadění statické elektřiny, a to ani v
suchém prostředí. Antistatické povrchy se
snadněji čistí, protože nečistoty a prach
méně lnou k podlaze.
*více informací na stránkách balterio.com
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100%
voděodolné

Dokonale vhodné pro
každý prostor ve vaší
domácnosti, dokonce i
pro koupelnu
12

Naše 9 mm kolekce jsou odolné
proti vodě. Ochranná technologie
HydroShield a proslulé zámkové
systémy zabraňují proniknutí
vody a jiných tekutin do spojů,
díky čemuž jsou kolekce Grande
a Traditions dokonale vhodné pro
každou místnost ve vaší domácnosti,
od obývacích prostor a ložnic po
kuchyně a koupelny.
100% VODĚODOLNÉ

OCHRANA HYDROSHIELD

Rozléváte často pití? Nebo občas
převrhnete kbelík s vodou? Naše 9 mm
kolekce vás zvládnou. Pokud nyní něco
rozlijete na podlahu, nebojte se: nic
se nestalo a úklid je hračka. Za slibem
voděodolnosti si stojíme, proto u kolekcí
Grande a Traditions s radostí nabízíme
záruku proti vlhkosti*.

Díky ochraně HydroShield je vaše
laminátová podlaha odolná proti vodě až
po 24 hodin*. Technologie HydroShield
spojuje těsný a vodu odpuzující zámkový
systém s přirozeně vypadajícími V-drážkami:
do zámkových spojů nemůže proniknout
žádná voda. Jde o dokonalé řešení pro
kuchyně a koupelny. Kolekce s technologií
HydroShield jsou označeny vodní kapkou.

*více informací na stránkách balterio.com

PROHLÉDNĚTE SI SLADĚNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO PODLAHY S TECHNOLOGIÍ HYDROSHIELD

Prohlédněte si naše
voděodolné 9 mm
kolekce Grande
a Traditions

Soklové lišty a profily sladěné s voděodolnými 9 mm
kolekcemi jsou opatřeny speciálním nátěrem, který
zabraňuje dmutí příslušenství kvůli vodě. Pokud chcete
zaručit voděodolnost v koupelně, vždy použijte tmel
WaterShield značky Balterio. Viz strana 57

Viz strana 16
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Traditions - 61003 Dub Topas
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Balterio stojí
na Vaší straně
od přípravy
po dokonalé
zakončení
s kvalitním
příslušenstvím:
začněte chytře
s podložkami
pohlcujícími
zvuk a skončete
se sladěnými
soklovými lištami
a profily.

SKUTEČNĚ SLADĚNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
I příslušenství je věrné přírodě: různorodost
barev a tisku na originálních soklových lištách
a profilech Balterio je naprosto stejná jako u
laminátových podlah Balterio.
NOVÉ SOKLOVÉ LIŠTY A PROFILY
Voděodolné 9 mm kolekce Grande a Traditions
mají nové laminované soklové lišty a profily: ty
jsou stále sladěny s různými dekory, ovšem jsou
silnější a lépe chráněné. Posunujeme kvalitu na
vyšší úroveň. Nové příslušenství pro zakončení je
nyní odolné proti opotřebení a poškrábání, díky
čemuž vydrží déle.
LEPŠÍ OCHRANA PROTI VLHKOSTI
Soklové lišty a profily sladěné s voděodolnými
9 mm kolekcemi jsou opatřeny speciálním
nátěrem, který zabraňuje dmutí příslušenství
kvůli vodě. Pokud chcete zaručit voděodolnost v
koupelně, vždy použijte tmel WaterShield značky
Balterio.
NOVÁ INSTALACE BEZ ŠROUBŮ
Pomocí nových kovových soklových svorek
Balterio můžete rychle nainstalovat standardní
soklové lišty bez lepidla a bez šroubů. Dvě
soklové lišty spojíte pomocí spojek Balterio.
Soklové lišty lze později snadno odstranit a
opakovaně instalovat.

Zvolte správnou podložku. Viz strana 54
Vyberte si sladěné příslušenství. Viz strana 56
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Prohlédněte
si 9 mm
kolekci
Grande

Strana 20

Traditions

Strana 28

Voděodolné
Dobře vypadajía ještě lépe fungují –
to jsou naše 9 mm kolekce. Kolekce
Grande a Traditions – to nejlepší
z nabídky Balterio – jsou obě
odolné proti vodě díky technologii
HydroShield, což z nich dělá dokonalou
volbu pro každý prostor v domácnosti,
dokonce i koupelnu.

Začněte chytře se správnou podložkou. Viz strana 54
Zakončete se sladěným příslušenstvím. Viz strana 57
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Najděte podlahu,
která odpovídá
vaší osobnosti

no ordinary floors
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Dobře vypadajía ještě
lépe fungují – to jsou
naše 9 mm kolekce
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Grande - 64086 Dub Scaffold
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Úžasná podlaha
inspirovaná přírodou
Grande
64083 Dub Seashell
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Příští velký hit
Grande
Proč je podlaha Grande úžasná? Určitě díky
extra dlouhým prknům. Také díky různým
šířkám. Ale kolekce Grande je také digitálně
vylepšená: laminát nebyl nikdy tak realistický.
Kolekce vyzařuje kontrast a hloubku a vzory a
prkna nabízejí větší přirozenou různorodost.
Zmínili jsme už, že je voděodolná?
9 mm, dlouhá prkna
Grande dlouhá a široká 2050 X 240 MM | 6 PRKEN/BALENÍ | 2,9520 M²
Grande dlouhá a úzká 2050 X 167 MM | 6 PRKEN/BALENÍ | 2,0541 M²

✓ MIX širokých a úzkých prken
✓ Dojem skutečného dřeva
✓ Přírodní různorodost
✓ Parketové zkosení na 4 stranách
✓ Voděodolnost s technologií Hydroshield

Kolekce Grande je k dispozici ve formě „velkých“ dlouhých a
širokých prken a ve formě „lehkých“ dlouhých a úzkých prken.
Dva dekory nabízejí obě velikosti: použijte je dohromady a
vytvořte podlahu nerozeznatelnou od dřevěné podlahy.

64082 Dub Linnen 

Úzká a široká

64083 Dub Seashell 

✓

Úzká a široká
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Grande

22

Podlaha Grande ve
vašem domě: použijte
široká a úzká prkna
dohromady a vytvořte
100% přírodní dojem

64082 Dub Linnen
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Grande
64093 Dub Venn
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Podlaha Grande,
voděodolná
Díky frézovaným drážkám ve svrchní lakové
vrstvě, ochraně HydroShield na stranách a
silnému a spolehlivému zámkovému systému
se podlaha Grande snadno vypořádá s rozlitou
vodou, díky čemuž je ideální laminátovou
podlahou pro instalaci v kuchyních a koupelnách.

9 mm, dlouhá a široká prkna
2050 X 240 MM | 6 PRKEN/BALENÍ | 2,9520 M²

✓ Dojem skutečného dřeva
✓ Přírodní různorodost
✓ Parketové zkosení na 4 stranách
✓ Voděodolnost s technologií Hydroshield

Technologie HydroShield spojuje těsný
a vodu odpuzující zámkový systém s
přirozeně vypadajícími V-drážkami: do
zámkových spojů nemůže proniknout
žádná voda. Jde o dokonalé řešení pro
kuchyně a koupelny.

✓

64082 Dub Linnen 

Široká

64092 Dub Sienna

Široká

64083 Dub Seashell

Široká

64093 Dub Venn

Široká

64090 Dub Jasný

Široká

64094 Dub Bourbon

Široká

64091 Dub Citadelle

Široká

64095 Dub Klasik

Široká
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PARKETOVÉ ZKOSENÍ
NA 4 STRANÁCH
Grande

Drážky jsou vytvořeny v lakové vrstvě,
takže vzor dřeva pokračuje přirozeně do
zkosení – stejně jako u dřevěné podlahy.
64083 Dub Seashell
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Grande, úžasné pohodlí
Od přírodní různorodosti po dojem skutečného
dřeva. Každé prkno je jedinečné, takže na podlaze
o 10 metrech čtverečních nedochází k opakování.
Matný lakovaný povrch dodává podlaze živost a
podlaha je pohodlně teplá pod nohama.

9 mm, dlouhá a úzká prkna
2050 X 167 MM | 6 PRKEN/BALENÍ | 2,0541 M²

✓ Dojem skutečného dřeva
✓ Přírodní různorodost
✓ Parketové zkosení na 4 stranách
✓ Voděodolnost s technologií Hydroshield

64082 Dub Linnen 

✓

Úzká

64086 Dub Scaffold

Úzká

64083 Dub SeashellÚzká

64087 Dub Skyline

Úzká

64084 Dub Bellefosse

64088 Dub JarníÚzká

Úzká

64085 Dub OcelovýÚzká

64089 Ořech Modern

Úzká

ZAKONČETE SE SLADĚNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM

Soklové lišty a profily sladěné s 9 mm kolekcemi jsou opatřeny speciálním nátěrem, který zabraňuje dmutí příslušenství kvůli vodě. Viz strana 57
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Kolekce Traditions má vše k
tomu, aby se rychle stala klasikou
v sortimentu značky Balterio i ve
vašem interiéru
61006 Lesní Dub
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Tak blízké
skutečnému dřevu
Traditions
61001 Dub Opál
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Je čas na
nové tradice
Traditions
Krásný dřevěný dekor plný charakteru: mnoho
tradičních dubů od elegantních po rustikální i
exotická dřeva, která nabízejí úžasně realistický
vzhled a dojem. Podlaha Traditions přináší
skutečnou přírodní krásu, a to i do kuchyně a
koupelny, protože prkna jsou voděodolná.
A co víc: podlaha je silnější než kdykoli předtím.
9 mm, standardní prkna
1380 X 190 MM | 6 PRKEN/BALENÍ | 1,5732 M²

✓ True to nature
✓ Přírodní různorodost
✓ Přirozená V-drážka na 4 stranách
✓ Ochrana proti poškrábání Scratch Protect
✓ Voděodolnost s technologií Hydroshield

100% VODĚODOLNÉ

MIMOŘÁDNĚ ODOLNÉ PROTI
POŠKRÁBÁNÍ

SLADĚNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Technologie HydroShield spojuje těsný
a vodu odpuzující zámkový systém s
přirozeně vypadajícími V-drážkami.
Laminátové podlahy s technologií
HydroShield jsou voděodolné, takže
je lze instalovat kdekoli v domě, a to
včetně kuchyní a koupelen.

Podlaha Traditions je mimořádně
odolná proti poškrábání: svrchní vrstva s
patentovanou technologií Scratch Protect
nabízí nejlepší možnou ochranu proti
mikroškrábancům.

Soklové lišty a profily sladěné s
9 mm kolekcemi jsou opatřeny
speciálním nátěrem, který
zabraňuje dmutí příslušenství
kvůli vodě.
Viz strana 57
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PŘIROZENÁ V-DRÁŽKA NA 4 STRANÁCH

Traditions

Žádné rovné drážky. Kolekce Traditions dává důraz na přírodní
nepravidelnost: hrubě řezané hrany vytvářejí optický efekt mírně
otevřeného spoje, i když prkna dokonale zapadají. Vzor dřeva
pokračuje do zkosení, což navozuje vzhled dřevěné podlahy.
61009 Dub Castello
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Traditions,
dokonale nedokonalé
Příroda je dokonale nedokonalá. A kolekce Traditions vychází z
přírody. Podlaha Traditions se liší nejen prkny a vzory dřeva, ale
také nabízí různou hloubku textury a lesku. Kolekce Traditions je
tak podobná skutečnému dřevu, že je těžké poznat rozdíl.

9 mm, standardní prkna
1380 X 190 MM | 6 PRKEN/BALENÍ | 1,5732 M²

✓ True to nature
✓ Přírodní různorodost
✓ Přirozená V-drážka na 4 stranách
✓ Ochrana proti poškrábání Scratch Protect
✓ Voděodolnost s technologií Hydroshield
Opravdovější díky různorodosti v textuře a lesku na více úrovních
Proces embosování zvýrazňuje přírodní kresbu dřeva, trhliny a (mrtvé nebo živé) suky na několika úrovních. Kartáčování
otevírá kresbu, zatímco různé textury a úrovně lesku, od ultra matné po hedvábnou, zvýrazňují trhliny v hloubce a suky na
povrchu. Lze bezpečně říct, že laminát nebyl nikdy tak realistický.

61000 Dub Diamant

61004 Dub Sonora

61001 Dub Opál

61005 Dub Duna

61002 Dub Měsíční Kámen

61006 Lesní Dub

61003 Dub Topas

61007 Podkrovní Šedý Dub
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Traditions
61010 Viktoriánský Dub
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Podlaha Traditions,
voděodolná
Chcete tuto přírodní krásu ve své koupelně?
Samozřejmě, že chcete. A kdo by nechtěl. Podlaha
Traditions se snadno vypořádává s rozlitou vodou
díky ochraně HydroShield na stranách a silnému a
spolehlivému zámkovému systému.

9 mm, standardní prkna
1380 X 190 MM | 6 PRKEN/BALENÍ | 1,5732 M²

✓ True to nature
✓ Přírodní různorodost
✓ Přirozená V-drážka na 4 stranách
✓ Ochrana proti poškrábání Scratch Protect
✓ Voděodolnost s technologií Hydroshield

Technologie HydroShield spojuje
těsný a vodu odpuzující zámkový
systém s přirozeně vypadajícími
V-drážkami: do zámkových spojů
nemůže proniknout žádná voda.
Jde o dokonalé řešení pro kuchyně
a koupelny.

61008 Průmyslově Hnědý Dub

61012 Královský Dub

61009 Dub Castello

61013 Lanýžová Borovice

61010 Viktoriánský Dub

61014 Dub Hobart

61011 Ušlechtilý Dub

61015 Peruánský Ořech
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Prohlédněte
si 8 mm
kolekci
Impressio

Strana 38

Magnitude

Strana 40

Quattro Vintage

Strana 42

Xperience4plus

Strana 44

Stretto

Strana 46

Urban

Strana 48

Moderní
Hledáte něco speciálního?
Všechny 8 mm kolekce nabízejí
moderní – někdy až odvážné – dekory
a jedinečné vlastnosti. Některé z nich
mají různě široká prkna: široká nebo
úzká. Všechny z nich jsou ale krásné.

Začněte chytře se správnou podložkou. Viz strana 54
Zakončete se sladěným příslušenstvím. Viz strana 56
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Najděte podlahu,
která odpovídá
vaší osobnosti

no ordinary floors
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Nekonečná
krása
Impressio

S panoramatickým designem vzor
dřeva opticky plyne z jednoho
prkna na další, čímž vzniká dojem,
že jsou prkna nekonečně dlouhá.
60186 Borovice Natural
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Impressio
Impressio je jedinečná kolekce obsahující hrubé duby
a jemné borovice na širokých laminátových prknech.
V-drážky na dvou stranách a panoramatický design vytvářejí
dojem, že jsou prkna nekonečně dlouhá. A to je opravdu
působivé.

8 mm, široká prkna
1261 X 244 MM | 8 PRKEN/BALENÍ | 2,4615 M²

✓ True to nature
✓ Panoramatický design
✓ V-drážka na 2 stranách

60059 Dub Loch Ness

60187 Borovice Golden

60106 Dub Garda

60188 Borovice Charcoal

60142 Dub Caspian

60915 Dub Zářivý

60183 Dub Scale

60917 Dub Savana

60184 Dub Slonovinový

60928 Dub Wadi Rum

60185 Borovice Arctic

60930 Dub Frappuccino

60186 Borovice Natural

60931 Dub Platinový
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Matná a lesklá
kresba dřeva
Magnitude

Exkluzivní technologie
Chromezone vylepšuje přírodní
vzhled „true-to-nature“ tím,
že dodává kresbě dřeva živý a
zářivý lesk na matném povrchu.
60580 Dub Blackfired
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Magnitude
Odlište se s podlahou Magnitude. Podlaha Magnitude
přinese do vašeho interiéru ryzí luxus. Matně lesklý laminát
nejen že vypadá jako skutečná dubová podlaha, ale také
poskytuje stejný dojem. Originální technologie Chromezone
zaručuje přírodní vzhled a pocit „true-to-nature“ a vytváří
dojem hloubky v každé místnosti.

8 mm, standardní prkna
1257 X 190,5 MM | 9 PRKEN/BALENÍ | 2,1551 M2

✓ True to nature
✓ Chromezone (mat a lesk)
✓ Mikro V-drážka na 4 stranách

60087 Dub Pamplona

60558 Dub Smoked

60088 Dub Ardeche

60579 Dub Crème

60542 Dub Elegant

60580 Dub Blackfired

60545 Dub Vlámský
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Pozoruhodné
suky a malé
nedokonalosti
Quattro Vintage

3D dřevěný efekt
zvýrazňuje přírodní
hloubku kresby dřeva,
která se liší úrovní lesku
od matné po saténovou a
hedvábnou.
60919 Kaštan Zlatý
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Quattro Vintage
Pozoruhodné suky a malé nedokonalosti dodávají kolekci
Quattro Vintage ten krásný starý vzhled, po kterém toužíte.
Jemné tóny a neustále se měnící hra světla a stínů dodávají
interiéru naprostý retro dojem. Netřeba říkat, že kolekce
Quattro Vintage je plná charakteru. Stejně jako vy.

8 mm, standardní prkna
1257 X 190,5 MM | 9 PRKEN/BALENÍ | 2,1551 M2

✓ True to nature
✓ 3D wood effect
✓ Mikro V-drážka na 4 stranách

60020 Dub Montana

60907 Dub Sherlock

60021 Dub South Dakota

60913 Dub Macadamia

60796 Dub Sandstorm

60919 Kaštan Zlatý 

60797 Dub Sunset

60920 Kaštan Medově
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Jedinečně
matné dřevo
Xperience4plus

3D dřevěný efekt
zvýrazňuje přírodní
hloubku kresby dřeva,
která se liší úrovní lesku
od matné po saténovou a
hedvábnou.
60756 Jilm Dakota
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Xperience4plus
Přírodní dřevo je matné. Kolekce Xperience 4plus přináší
tento matný vzhled do klasických i moderních interiérů. Tato
hravá kolekce ukazuje moderní, odvážnější dřevěné dekory
s krásnou olejovanou povrchovou úpravou – mohli bychom
říct, že jsou speciální.

8 mm, standardní prkna
1257 X 190,5 MM | 9 PRKEN/BALENÍ | 2,1551 M²

✓ Matný vzhled, olejová povrchová úprava
✓ True to nature
✓ 3D wood effect
✓ mikro V-drážka na 4 stranách

60039 Jilm Magnolia

60058 Jilm Baghera

60055 Jilm Pebble

60756 Jilm Dakota 

60057 Jilm Sarafina

60757 Jilm Jantarový
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Ryzí
rafinovanost
Stretto
60516 Ořech Americký
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Stretto
Stretto je něco jedinečného. Rozhodně co se týká formátu.
S úzkými prkny – o šířce jen 134 mm – vytvoříte v místnosti
pocit otevřenosti. A podlaha bude prakticky nerozeznatelná
od masivní dřevěné podlahy. Mikro V-drážky tento efekt
ještě více zdůrazňují. Ryzí rafinovanost. Ryzí styl.

8 mm, úzká prkna
1257 X 134 MM | 12 PRKEN/BALENÍ | 2,0213 M²

✓ True to nature (A)
✓ soft touch mat (B)
✓ Mikro V-drážka na 4 stranách

60117 Dub Sequoia - B

60708 Dub Hedvábný - A

60516 Ořech Americký - A

60963 Dub Sepia - B

60701 Hikora Elegant - A

60988 Hikora Nutmeg - A

60702 Hikora Suede - A
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Inspirováno
životem ve městě
Urban

Prkna s texturou surových řezů pilou
ukazují drsný a autentický povrch
řezaného dřeva. Laminát vypadá
a poskytuje dojem jako dřevo, na
kterém jsou vidět řezy pilou.
60042 Manhattan
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Urban
Žijete ve městě nebo jen město milujete? S kolekcí Urban
přinesete pulzující život města do svého domova. Kolekce
Urban je naprosto dokonalá v prostorných loftech,
renovovaných skladištích a domech v industriálním stylu.

8 mm, standardní prkna
1257 X 190,5 MM | 9 PRKEN/BALENÍ | 2,1551 M²

✓ Dekory v industriálním stylu
✓ saw cut raw
✓ woodmix (A)
✓ soft touch mat (B)
✓ Mikro V-drážka na 4 stranách

60042 Manhattan - A

60051 Borovice Caribou - B
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Prohlédněte
si 7 mm
kolekci
Dolce Vita

Strana 52

Cenově dostupné
V 7 mm kolekci najdete moderní
laminátové dekory za velmi rozumnou
cenu – a stále skvělou kvalitu.
Tato cenově doszupná kolekce je
dokonalým řešením do začátku.

Začněte chytře se správnou podložkou. Viz strana 54
Zakončete se sladěným příslušenstvím. Viz strana 56
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Najděte podlahu,
která odpovídá
vaší osobnosti

no ordinary floors
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Snadný
život
Dolce Vita
61017 Oblázkově Šedý Dub
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Dolce Vita
Hledáte atraktivní podlahu s ještě atraktivnější cenou? Žijte
dobrý život s kolekcí Dolce Vita, moderní kolekcí s módními
dekory pro každý rozpočet. Mít doma podlahu Dolce Vita je
jednoduše sladký pocit.

7 mm, standardní prkna
1200 x 190 MM | 8 PRKEN/BALENÍ | 1,8240 M2

✓ Moderní dekory pro každého
✓ True to nature
✓ mikro V-drážka na 4 stranách

60018 Dub Barrel

60749 Dub Postaršený Šedý

60166 Milk

60750 Dub Opatský

60182 Dub Šedostříbrný

60751 Dub Kamenný

60747 Dub Evropský

61016 Proutěný Dub

60748 Dub Burlington

61017 Oblázkově Šedý Dub
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Začněte
chytře s
podložkou
pohlcující
zvuk

54

Skvělé výsledky začínají dobrou
přípravou. Podložka Balterio je
před instalací laminátové podlahy
nepostradatelná. Vyrovnává nerovnosti
podkladu, funguje jako zábrana proti
vlhkosti a tlumí zvuk.
Zvolte správnou podložku pro pohlcení zvuku vznikajícího při chůzi a
kročejového zvuku.

BOOST PLUS

SILENT WALK

VERSA SOUND

Základní podložka se skvělým
poměrem ceny a kvality a
dobrým tlumením kročejového
zvuku.

Všestranná podložka, která
tlumí zvuk vznikající při chůzi,
díky čemuž je dokonalým
řešením pro ložnice v patře
a byty.

Vysoce kvalitní podložka pro
maximální tlumení odráženého
zvuku vznikajícího při chůzi.
Podložka Silent Walk je také
dokonalá pro podlahové
vytápění a chlazení.

✓ Dobré tlumení kročejového zvuku

✓ Nejlepší tlumení kročejového zvuku

✓ Nejlepší tlumení zvuku vznikajícího
při chůzi

BOOST PLUS

VERSA SOUND

SILENT WALK

-10 %

-15 %

-27 %

-18 dB

-19 dB

-17 dB

Tloušťka

2 mm

2 mm

2 mm

Plocha

15 m2

15 m2

7 m2

Vyrovnání podkladu

✓

✓

✓

Zábrana proti vlhkosti

✓

✓

✓

Podlahové vytápění

✓

✓

✓

Podlahové chlazení

-

-

✓

Tlumí zvuk vznikající při chůzi
Tlumí kročejový zvuk
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Skončete silně s
příslušenstvím se 100%
sladěným dekorem
Podlaha Balterio není opravdu kompletní,
pokud nepoužijete správné příslušenství.
Přidáním sladěných profilů a soklových lišt
dosáhnete skutečně dobře vypadajícího a
spolehlivého výsledku.
Toto je kvalitní příslušenství pro 7 mm a 8 mm kolekce a
nové laminátové příslušenství pro voděodolné 9 mm kolekce.

SLADĚNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO 7-8 MM KOLEKCE
Různorodost barev a tisku na originálních soklových lištách a profilech Balterio je naprosto stejná jako u laminátových
podlah Balterio.

Profil 3 v 1
3 použití v 1 výrobku

1. Vyrovnávací profil
1850 X 43,7 X 12,5 MM

2. Spojovací profil

3. Koncový profil

Dodáváno s řezačkou

Parketové lišty

Soklová lišta

Lišta Wallbase

Lišta Scotia

2400 X 70 X 14,2 MM

2400 X 50 X 14 MM

Nejlépe je použít soklové svorky Balterio (šroubovatelné)
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1850 X 33,4 X 10,5 MM

2400 X 83 X 14 MM

1850 X 33,4 X 12,5 MM

2400 X 19 X 19 MM

SLADĚNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VODĚODOLNÉ 9 MM KOLEKCE

NOVINKA! Vylepšené soklové lišty a profily pro voděodolné 9 mm kolekce (Grande a Traditions) jsou trvanlivé, velmi
odolné proti opotřebení a díky speciálnímu nátěru lépe chrání proti vlhkosti. A jsou dokonale sladěné s vaší podlahou.

✓ Vylepšená kvalita
✓ Odolnost proti
opotřebení
✓ Speciální nátěr
proti vlhkosti
✓ Dokonale sladěné
S VAŠÍ PODLAHOU

Profil 5 v 1
5 použití v 1 výrobku

1. Vyrovnávací profil
2150 X 48 X 13 MM

2. Spojovací profil

Dodáváno s řezačkou

3. Schodový profil**

4. Koncový profil

5. Přechodový profil

Parketové lišty

Soklová lišta

Lišta Scotia

2150 X 40 X 13 MM

Incizo Base**

Při instalaci schodového profilu s
podlahou Grande nebo Traditions
potřebujete také kovový profil Incizo Base.

Spojky

Dvě soklové lišty spojíte nejlépe pomocí
soklových spojek. Spojky pro soklové lišty
jsou k dispozici samostatně.

2150 X 40 X 13 MM

2150 X 48 X 13 MM

2400 X 77 X 14 MM

2400 X 58 X 12 MM

+ Kolejnice prodává se samostatně

2150 X 40 X 13 MM

2400 X 17 X 17 MM

+ Svorky prodává se samostatně

V KOUPELNĚ VŽDY
POUŽIJTE TMEL
WATERSHIELD

Pokud chcete zaručit voděodolnost
podlah Grande a Traditions v koupelně,
vždy použijte tmel WaterShield značky
Balterio.

Tmel WaterShield zaručuje vodotěsné a průhledné těsnění spojů mezi
soklovými lištami a zdmi, podél zdí, u trubek topení a profilů.
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Se zámkovým systémem Balterio
je instalace laminátové podlahy
mimořádně snadná. Každý zámkový
systém zaručuje silný a plynulý
přechod z jednoho prkna na další.
Uniclic®

ClickXpress®

FitXpress®

Systém Uniclic spojuje rychlou a
jednoduchou instalaci se silným
zámkem a plynulými spoji pro
trvanlivý výsledek. Se systémem
Uniclic lze prkna vzájemně
zamknout i v horizontálním směru,
což je ideální pro instalaci pode
dveřmi, radiátory apod.

Rotační systém usnadňuje společné
otočení prken a vytvoření pevné a
rovné podlahy. Při stěhování nebo
renovaci můžete laminát jednoduše
odstranit a následně dohromady
znovu položit.

Jediné, co musíte udělat, je
zamáčknout konce podlahových prken
na místo. Spolehněte se na instalační
systém sklopením: zámek uvnitř prkna
zaručí, že se krátké strany okamžitě
zamknou k sobě.

Použijte Balterio instalační soupravu.
ClickXpress®

FitXpress®

FITXPRESS

Záruka na zámek po dobu životnosti
Správná instalace spolu se správnou údržbou zaručují mnoho let bezstarostného užívání. Značka Balterio nabízí záruku po dobu
životnosti (omezenou na 33 let) na integritu zámkového spoje za podmínky, že podlaha byla nainstalována s podložkami Balterio.

Užívejte si podlahu po mnoho let
Podlahu Balterio lze při běžném používání čistit na sucho měkkým koštětem nebo vysavačem. V případě intenzivního použití:
přidejte do kbelíku vody prostředek Balterio UltraClean, setřete podlahu mírně navlhčeným hadrem a poté ji setřete do sucha
čistým hadrem. S podlahami Grande a Traditions lze použít mokrý hadr, ale pamatujte si, že podlahu musíte stále setřít do sucha
do 24 hodin, aby byl zachován její krásný vzhled po mnoho let.
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Najděte podlahu,
která odpovídá
vaší osobnosti
9 mm kolekce
GRANDE

Dlouhá prkna

TRADITIONS

Standardní prkna

(úzká nebo široká)

Přírodní
různorodost

Dojem
skutečného
dřeva

Parketové
4V-zkosení
Přirozená
4V-drážka

Přírodní
různorodost

FitXpress®

FITXPRESS

8 mm kolekce
IMPRESSIO

Široká prkna

Panoramatický
design

-

MAGNITUDE

Standardní prkna

Technologie
Chromezone

-

QUATTRO VINTAGE

Standardní prkna

3D wood
effect

-

XPERIENCE 4PLUS

Standardní prkna

3D wood
effect

-

STRETTO

Úzká prkna

-

-

URBAN

Standardní prkna

Saw cut
raw

-

-

2V-drážka

ClickXpress®

Mikro

4V-drážka

FitXpress®

Mikro

4V-drážka

FitXpress®

Mikro

4V-drážka

FitXpress®

Mikro

4V-drážka

FitXpress®

Mikro

4V-drážka

FitXpress®

-

-

-

-

-

-

7 mm kolekce
DOLCE VITA

Standardní prkna

* více informací na stránkách

balterio.com

-

-

Mikro

4V-drážka

-

no ordinary floors
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Najděte nejbližšího prodejce

Váš prodejce Balterio
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Navštivte stránky balterio.com

no ordinary floors
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