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€ 2,95

Styl. Kvalita. Jednoduchost.

Grandeur

601 Dub Hermitage

592 Dub renesance

593 Dub old French

594 Dub Wellington

601 Dub Hermitage

671 Dub roussillon

672 Dub Burgundy

Extra
dlouhé
a široké
lamely
Chromezone®
60

672 Dub Burgundy

673 Dub Champagne

595 Dub viktoriánský

EXTRA DLOUHÁ A
ŠIROKÁ PRKNA

673 Dub Champagne

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 |
± 20 kg/balení = ± 44,1 libra/balení
61

Infinity

730 Dub Mandlový

729 Dub Černohnědý

730 Dub Mandlový

731 Dub Providence

739 Dub urban

740 Dub Feather

741 Dub Helsinki

Dostupné od dubna
2012.

Extra
dlouhé
a široké
lamely
3D Wood
Effect
62

731 Dub Providence

732 Dub Brewery

732 Dub Brewery

Exkluzivita domova

EXTRA DLOUHÁ A
ŠIROKÁ PRKNA

742 Dub sněhový

Dlouhé a široké panely Infinity dělají každý
obytný prostor prostornější. 3D Wood
Effect zdůrazňuje přirozený reliéf struktury
a propůjčuje interiérům prvek exkluzivity.
Pokládka této jedinečné podlahy je snadná
díky systému PressXpress®, který zajišťuje
výborný výsledek beze spár.

HDF 8 mm | 2039 x 238 mm | 80,2756 x 9,3701 inch |
6,6896 x 0,7808 ft | 6 lamel na balení | 2,9117 m2 = 31,3413 ft2 |
± 21,5 kg/balení = ± 47,3994 libra/balení
63

Magnitude

557 Dub titanium

542 Dub Elegant

545 Dub vlámský

557 Dub titanium

581 Dub superior

582 Dub Country

695 Dub sauvignon

4-stranná
mikro
v-drážka
Chromezone®
64

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

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 |
± 15,5 kg/balení = ± 34,17 libra/balení
698 Dub Říční

558 Dub smoked

579 Dub Creme

580 Dub Blackfired

696 Dub toskánský

697 Dub tobacco

698 Dub Říční
65

Tradition Sapphire

503 Dub Crafted

438 Dub Legacy

468 Dub Prestige

503 Dub Crafted

1

1+2

1+2

1

1

3

nepravidelná
v-drážka

true to
nature®
touch
538 teak Imperial
66

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 exkluzivními 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)

(3)

skutečná struktura
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 |
± 15,5 kg/balení = ± 34,17 libra/balení
67

Tradition Sculpture

467 Dub vintage

467 Dub vintage

468 Dub Prestige

1+2

4-stranná
v-drážka
Handscraped®
2

491 Dub Bělený
68

485 Dub Heritage

1+2

1+2

467 Dub vintage

468 Dub Prestige

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 |
4,1371 x 0,6201 ft | 8 lamel na balení | 1,9066 m2 = 20,5225 ft2 |
± 15,5 kg/balení = ± 34,17 libra/balení
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Tradition Elegant

662 Dub Medový

664 Dub Volcano
662 Dub Medový

661 Dub Cambridge

690 Dub Vanilla
70

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
charizmatem, 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.

2/4-stranná
mikro
v-drážka

true to
nature®
touch
665 Wenge africké

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 |
± 15,5 kg/balení = ± 34,17 libra/balení

668 třešeň royal

670 Javor stanford

or

2

2

2

(1)

(2)
1

706 Dub Ječmenný

1

struktura jemného
žilkování dřeva

708 Dub Hedvábný
71

Tradition Quattro

433 Dub Klubový

433 Dub Klubový

434 Dub Chalupářský

437 Dub Liberty

498 Dub tasmánský

513 Dub Kouřový

518 Kambala

4-stranná
v-drážka
true to
nature®
touch
72

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 |
± 15,5 kg/balení = ± 34,17 libra/balení
544 ořech selekt
73

Experience

759 Dub aljaška

737 Dub Půlnoční

738 Dub Bavlněný

755 Jilm Karamelový

Dostupné od dubna
2012.

1

1

1

1

2

1

2-stranná
v-drážka
3D Wood
Effect
757 Jilm Jantarový
74

758 Cypřiš Benátská

759 Dub aljaška

758 Cypřiš Benátská

756 Jilm Dakota

Zažijte styl
ať už jste milovníky tradičního nebo moderního
interiéru, Experience vám doma zaručí vždy
stylový vzhled. všechny dekory mají 3D Wood
Effect, který dodává podlahám dimenzionální
matný vzhled pro jedinečný zážitek. Elegantní
dvoustranná v-drážka dodává lamelám dotek
klasiky. Díky spojovacímu zámkovému systému
PressXpress® je podlaha Experience položená za
chvilinku.

1

(1)

(2)
1

760 Dub Kalahari

soft touch mat

HDF 8 mm | 1257 x 189 mm | 49,4882 x 7,4409 inch |
4,1240 x 0,6201 ft | 9 lamel na balení | 2,1384 m2 = 23,0175 ft2 |
± 15,5 kg/balení = 34,17 libra/balení
75

Stretto

701 Elegant Wood

516 ořech americký

520 termo Jasan

694 třešeň Divoká

1

1

2

1

1

1

Úzké lamely
4-stranná
mikro
v-drážka
700 select Wood
76

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 |
± 14,5 kg/balení = ± 31,97 libra/balení
700 select Wood

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

708 Dub Hedvábný

(2)

struktura jemného
žilkování dřeva
77

Impressio

703 Dub starý Zámecký

505 Dub Loft

690 Dub vanilla

692 Dub Imperial

693 Borovice Weathered

703 Dub starý Zámecký

704 Borovice Přístavní

Krátké
a široké
lamely
2-stranná
v-drážka
78

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 |
± 17,5 kg/balení = ± 35,58 libra/balení
79

Conference

519 Javor scarlet

491 Dub Bělený

519 Javor scarlet

1

541 třešeň tmavá

2

1

2

1

Pro
intenzivní
používání
2

551 Dub universal
80

587 Dub Hnědý

590 Dub Karamel

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 kg/balení = ± 35,27 libra/balení
81

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

true to
nature®
touch
82

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 |
± 15,5 kg/balení = ± 34,17 libra/balení

83

Dolce

753 Topol Cappuccino

747 Dub Evropský

true to
nature®
touch

748 Dub Burlington

749 Dub Postaršený Šedý

1

1

1

1

2

2

soft
touch
mat
751 Dub Kamenný
84

752 Javor tabor

753 topol Cappuccino

752 Javor Tabor

750 Dub opatský

Módní podlaha za rozumnou cenu
Dolce je nová kolekce 7 mm podlah, které nabízí
vzhled opravdových parket za přiměřenou cenu. Je
to perfektní módní laminátová podlaha pro každý
rozpočet: některé dekory mají strukturu true to nature®, jiné mají novou matovou strukturu soft touch
mat, která dodává této kvalitní laminátové podlaze
mimořádnou jemnost.

1

(1)

(2)

2

soft touch mat
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 |
± 15,5 kg/balení = ± 34,17 libra/balení

754 Jehličnan Bílý
85

Senator

316 Dub Chateau

316 Dub Chateau

551 Dub Universal
86

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.

od
prken
po
parkety
427 ořech venetian

660 arctic Wood

(1)
(2)
(3)

kartáčovaná struktura
struktura žilkování dřeva
struktura jemného žilkování
dřeva

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 |
± 15,5 kg/balení = ± 34,17 libra/balení

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
87

Pure Stone

641 Limestone White

641 Limestone White

opravdová
struktura
dlažby
4-stranná
mikro
v-drážka
644 Belgian Blue Honed
88

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
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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.

90

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 11,1 mm
94,49 x 1,73 x 0,43 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.
91

Kvalitní
podlahové
podklady

92

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.

vysoCE KvaLItní PoDLaHovÉ PoDKLaDy
společnost Balterio vyvinula vyvážený a velmi kvalitní sortiment podlahových podkladů, které při správném položení a správné
údržbě zajistí, že se ze své laminátové podlahy Balterio budete těšit bez problémů dlouhá léta. navíc Balterio nabízí doživotní záruku
(nejvýše však 33 let) na integritu spojení (pomocí spojovacího zámkového systému) podlahových lamel, pokud jsou položeny na
Balterio podlahovém podkladu z tohoto katalogu.

vÝBĚr
Balterio nabízí výběr ze 3 podlahových podkladů.

Comfortsound
BasE

Comfortsound
PLus

Comfortsound
PRO

Lehký podlahový podklad tlumící
kročejový hluk.

Lehký podlahový podklad, který nabízí
kompromis mezi tlumením kročejového a
nášlapového hluku.

těžký podlahový podklad tlumící
nášlapový hluk a ideální podklad pro
místnosti s podlahovým topením
(a - chlazením).

-

-

-

Šířka: 2,2 mm
Množství v balení Hmotnost: 1,2 m x 10 m = 12 m2
sd hodnota pro parozábranu: > 100 m
tlumení kročejového hluku: -21 dB
tlumení nášlapového hluku: -21 %
Pevnost v tlaku: 10,9 t/m2
tepelná odolnost: r = 0,06 m2 K/W

Šířka: 2,5 mm
Množství v balení Hmotnost: 1 m x 12 m = 12 m2
sd hodnota pro parozábranu: > 100 m
tlumení kročejového hluku: -18 dB
tlumení nášlapového hluku: -22 %
Pevnost v tlaku: 2,5 t/m2
tepelná odolnost: r = 0,081 m2 K/W

Šířka: 2,6 mm
Množství v balení Hmotnost: 1 m x 6 m = 6 m2
sd hodnota pro parozábranu: > 100 m
tlumení kročejového hluku: -20 dB
tlumení nášlapového hluku: -29 %
Pevnost v tlaku: 24 t/m2
tepelná odolnost: r = 0,01 m2 K/W

uŽIvatELsKÝ KoMFort
všechny podlahové podklady Balterio mají integrovanou zábranu proti vlhkosti, která nabízí nejlepší
ochranu. ořezávání podlahových podkladů Balterio (např. kolem překážek) je nyní díky potisku
mnohem jednodušší.

BaLtErIo CoMFort
aLu taPE
Šířka: 45 µ
5 cm x 50 m

93

vlastnosti

Grandeur

EXTRA DLOUHÁ A
ŠIROKÁ PRKNA

Infinity

EXTRA DLOUHÁ A
ŠIROKÁ PRKNA

Magnitude
skutečná
struktura dřeva

Tradition Sapphire
Tradition Sculpture

struktura jemného
žilkování dřeva

Tradition Elegant
Tradition Quattro

soft touch
mat

Experience
Stretto
Impressio
Conference

>

ÚZKÉ PoDLaHovÉ DíLCE
+ 4-strannÁ v-MIKroDrÁŽKa 134 mm

<

struktura jemného
žilkování dřeva
kartáčovaná
struktura
struktura žilkování dřeva
kartáčovaná struktura

Authentic Styleplus
Dolce
Senator

struktura jemného žilkování dřeva
struktura žilkování dřeva
kartáčovaná struktura

Pure Stone

opravdová struktura
přírodního kamene

* platí pro určité dekory
94

soft touch
mat

Tloušťka

Použití

Rezidenční

Záruky

Komerční

AC4

9 mm
EN13329:2006

AC4

8 mm
EN13329:2006

AC4

8 mm
EN13329:2006

AC4

9 mm
EN13329:2006

AC4

9 mm
EN13329:2006

AC4

9 mm
EN13329:2006

AC4

9 mm
EN13329:2006

AC4

8 mm
EN13329:2006

AC4

8 mm
EN13329:2006

AC4

8 mm
EN13329:2006

AC6

EN13329:2006

AC4

8 mm
EN13329:2006

AC4

7 mm
EN13329:2006

AC4

7 mm
EN13329:2006

AC4

8 mm
EN13329:2006

Kolekce Balterio

8 mm

