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VŠE, CO JSTE
CHTĚLI VĚDĚT O
LAMINÁTOVÝCH
PODLAHÁCH
Prohlédněte si mnoho stylů a
vlastností podlahových krytin
z nabídky Balterio. O jejich
nejrůznějších kolekcích, dekorech
a povrchových úpravách se
dočtete v tomto magazínu.

Pozdravte…
Linda a Mathijs v nizozemském Rotterdamu.
Laminát s velmi specifickou barvou.
str. 10
Katrin a Dennis v německém Vordorfu.
Dům s pěti různými laminátovými podlahami.
str. 16
Isabelle a Steven v belgických Bruggách.
Nadčasový laminát všechny na první pohled upoutá.
str. 24

Důvod, proč pozvat
Balterio i k Vám domů…
str. 29
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inspirujte se růZnými náladami a neChte myšlenkám i poCitům volný průběh.
Získejte inFormaCe o růZnýCh kolekCíCh, dekoreCh a povrChovýCh úpraváCh.
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Příslušenství
true matChing®
barevně odpovídající lišty a proﬁly,
dokonalá konečná úprava pro vaši
laminátovou podlahu balterio.
str. 90

podložky
podložky pro snížení přenosu
zvuku a/nebo kročejového hluku.
str. 92
LM1517
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Styl.
Kvalita.
Jednoduchost.
díky moderním dekorům
a věrně imitující struktuře
dřevních vláken vám naše
laminátové podlahy pomohou
hezky uspořádat obývací pokoj.
ať si zvolíte jakýkoliv styl, z
výsledku budete vždy nadšeni.

styl.
kvalita.
jednoduChost.

balterio poskytuje záruky do
25 let, na kolekci traﬃc získáte
dokonce doživotní záruku*.
* nejvýše však 33 let

Laminátová podlaha se snadno udržuje.

TIP vytírejte vlhkým hadrem a následně vytřete povrch do

sucha čistým hadrem. vytírejte vaši podlahu ve směru struktury
dřeva. i prkenná podlaha s v-drážkami se snadno čistí: drážky
jsou totiž překryty unikátní fóliovou páskou, která odpuzuje
nečistoty.
4

nové trendy

Přirozená podlaha
díky venkovsky zařízenému
interiéru bude vaše domácnost
útulnější.
nové dekory se suky a
prasklinami v kolekci impressio
přinášejí osobitý laminát se
vzhledem pravého dřeva.
a navíc dekory působí, jako kdyby
přecházely z lamely na lamelu, a
to díky panoramic design®.

impressio > str. 78
prohlédněte si naše další
inovační struktury na str. 34

Klasický vzhled je hitem!
přineste do svého domova atmosféru z minulého století. například
neošetřený dřevěný nábytek z 50. let minulého století prochází
skutečným obrozením. laminátová podlaha z kolekce quattro
vintage dokáže u vás doma vytvořit jedinečnou atmosféru a pocit
zabydlenosti.
quattro vintage > str. 72

objevte
novou
kolekCi
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veZměte
budouCnost do
svýCh rukou
balterio propojuje sociální,
ekonomické a ekologické
aspekty, a to udržitelným
způsobem. výroba je
optimalizována a nezatěžuje
životní prostředí. všechny
laminátové podlahy mají
certiﬁkační štítek peFC,
záruku za odpovědné lesní
hospodaření a ochranu lesů.

100% zdravé

navíc se náš laminát nelepí,
jednotlivé vrstvy jsou stlačovány
do stabilního prkna. přítomnost
těkavých organických sloučenin
je tudíž asi desetkrát nižší
než norma e1. tím je laminát
balterio stejně zdravý jako
skutečné dřevo.

Zvuk a pocit
dřevěné
podlahy

Zásluhou použití vysoce
kvalitních materiálů, nezbytných
odborných znalostí a inovativní
výroby.

&
Laminátové podlahy
a podlahové
vytápění?
dokonale se k sobě hodí, díky
našim podložkám nedochází k
žádným tepelným ztrátám.

balterio má ve svém sortimentu tři kvalitní podložky.
porovnejte je a vyberte správnou podložku pro svůj domov.
> str. 93

S Balteriem to
bude okamžitě v
pořádku...

100%
belgiCké !
laminát balterio je v belgii
vyvinut, vyroben a poté
distribuován po celém světě.

SPRÁVNOU
PODLOŽKOU
UTLUMÍTE
VEŠKERÉ ZVUKY

instalace laminátové podlahy
je velmi jednoduchá. složte
laminátovou podlahu do
sebe, nechte prkna do
sebe zapadnout nebo je
jednoduše k sobě stiskněte.
ať si už zvolíte ClickXpress®,
dropXpress® nebo
pressXpress®, každý systém
zajišťuje bezpečný a hladký
spoj.

POSTUPUJTE PODLE
INSTRUKCÍ NA OBALU NEBO
SI PROHLÉDNĚTE INSTALAČNÍ
VIDEO NA WWW.BALTERIO.COM
A DODRŽUJTE VEŠKERÉ POKYNY
KROK ZA KROKEM PRO DOSAŽENÍ
DOKONALÉHO VÝSLEDKU
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tipy pro váš interiér

život na venkově

s v drážkou
nebo beZ ní?

kterým směrem?

interiér v souladu s životním prostředím?
vyberte si klasiku v moderním stylu. laminátová
podlaha s jemnou strukturou dřeva nabízí
rovnováhu mezi tradičním a trendy stylem.

laminát s v drážkou nechá
vyniknout kouzlu venkova,
zatímco laminátové
plaňky bez v drážek nabízí
čistější a designovější
vzhled. jemná mikro v
drážka je ideální pro oba
typy interiéru.

položte laminát po délce
místnosti nebo ve směru
hlavního zdroje světla. díky
zvolenému směru pokládky
docílíte delšího nebo širšího
obývacího pokoje.

Vaše laminátová podlaha
je skutečně dokončena až
příslušnými lištami ve shodném
dekoru jako laminátová
podlaha.
true matching® příslušenství > str. 90

laminátové podlahy
vydrží hodně

díky vysoké odolnosti proti oděru
dokáží naše podlahy odolávat
vysokým podpatkům a padajícím
předmětům, hořícím cigaretám,
skvrnám…
více na str. 30.
balterio neposkytuje bezdůvodně
záruky až na 25 let, a u kolekce
traﬃc dokonce i doživotně*.

* nejvýše však 33 let
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pro každý
styl &
vždy
vynikajíCí
výsledek

Velký výběr různých stylů.
díky inovačním nápadům, vynalézavým
postupům a pozoruhodnému designu máte
široký výběr. a díky moderním dekorům a věrně
napodobující struktuře dřevěných vláken vám
naše laminátové podlahy pomohou uspořádat
váš obývací pokoj. naše laminátové podlahy mají
styl. váš styl.

inspirujte se od str. 37 nebo na www.balterio.com
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Získejte inspiraci na
www.balterio.com
a prohlédněte si naši
širokou nabídku.

3x
poZdravte...

proč si
vybrali
Značku
balterio

pojďme se podívat do tří rodin, které si
položily laminátové podlahy balterio ve svých
domovech, a zeptejme se jich, proč si vybraly
balterio. navštívíme rodiny v historických
bruggách, oblasti rijnmond v rotterdamu a
ve vordorfu v německu. vítejte u nich doma!
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“ pro náš první společný domov muselo být
všeChno perFektní, včetně laminátové podlahy ”
Vítejte doma u Lindy a Mathijse v nizozemském Rotterdamu
Pro svůj první společně pořízený domov hledali Linda a Mathijs elegantní a
vysoce kvalitní podlahu ve velmi specifické barvě. Musela být také vhodná pro
lidi s alergiemi. Laminátová podlaha Balterio splnila oba tyto požadavky.
spijkenisse je obec v rotterdamu
v jižním holandsku. mnoho
lidí, kteří pracují v přístavu,
žije v oblasti rijnmond; linda
patří mezi ně. žije s mathijsem
- úředníkem - v současném
minimalistickém domě. “dům
se vyznačuje tím, že je společně
pořízený. v prvních dnech jsme
se cítili, jako bychom byli na
víkendovém pobytu, teď už ale
máme příjemný pocit z útulné
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domácí atmosféry.”
Krásný renovační projekt
manželé, kterým se blíží třicítka,
bydlí v renovovaném domě
téměř rok. linda už budovu
znala, protože jednou procházela
kolem, když venčila psa. “dva
roky byl dům prázdný. když
byl dům nabídnutý k prodeji,
okamžitě jsme se obrátili na
realitního makléře, abychom

si jej mohli prohlédnout. dům
potřeboval zrenovovat, ale byl
hodně prosvětlený. hned jsme
se v něm cítili dobře.”
linda, která ráda běhá, a mathijs,
horlivý golﬁsta, pojali celý
renovační projekt ve sportovním
duchu. “pustili jsme se do
kompletní renovace: kuchyně a
koupelny, stěn, stropů a podlahy
v každém pokoji. bylo s tím
docela dost práce!”

Z každého úhlu se
zdá, že struktura
dřeva tančí ve světle
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“ luXusní vZhled a
speCiFiCká barva
nás přiměly Zvolit si
tuto laminátovou
podlahu ”

Luxusní laminátová podlaha
laminátové podlahy byly položeny v
celém objektu. “když jsme dům koupili,
byla v každé místnosti jiná podlaha,
v horních patrech dokonce i volné
kobercové čtverce. na radu našich
rodin jsme se rozhodli pro laminátovou
podlahu. je to opravdu dobrý
poměr mezi kvalitou a cenou a navíc
laminátová podlaha odpuzuje prach,
což jsou dvě velké výhody.”
byla zde však jedna podmínka. “pro
přízemí jsme si představovali tmavou
barvu. v podlahách balterio jsme našli
perfektní podlahu: magnitude, dub
titanium má luxusní vzhled a vytváří
v domácnosti neopakovatelnou
atmosféru. šedý, mírně lesklý laminát je
přesně náš styl. v každém případě jsme
chtěli velmi kvalitní podlahu, protože
je to náš domov. v prvním a druhém
patře máme světlou laminátovou
podlahu balterio.”

dekor: 557 dub titanium
kolekCe: magnitude (str. 62)
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“ Kdykoli k nám přijde
návštěva, podlaha je
upoutá na první pohled ”

13

Dekor: 557 Dub Titanium
KOLEKCE: magnitude (STR. 62)
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“ Chtěli jsme opravdu
kvalitní podlahu,
protože toto je
náš hlavní obytný
prostor ”

ložniCe a šatna
Zde jsme si položili laminát
sami s pomocí známého.

dekor: 747 dub evropský
kolekCe: dolCe (str. 84)

“ kobereC v horním
patře jsme museli
odstranit, protože
linda je alergiCká
na praCh ”

Nekonečné možnosti
mathijs a linda si během
probíhajícího vyhledávání
uvědomili, že u laminátové podlahy
je třeba vyřešit mnohem více, než
jen výběr barvy. “měli bychom
použít laminát s krátkými nebo
dlouhými lamelami, s drážkami
ve tvaru v nebo bez nich, různé
struktury ... u podlah balterio jsou
možnosti nekonečné.”
Vlastní pokládka nebo pokládka
odborníkem?
v přízemí položil laminát technik.
na laminátovou podlahu v horních
patrech si vyhrnul rukávy sám
mathijs. je třeba říci, že podlaha je
opravdu poutavá: “kdykoli k nám
lidé přijdou poprvé na návštěvu,
laminátová podlaha je upoutá na
první pohled.”

světlý laminát od společnosti balterio
jemné barvy - od béžových po šedé odstíny - lze
nalézt ve všech různých kolekcích společnosti balterio.
prohlédněte si všechny naše dekory od strany 56.

673
dub Champagne

730
dub mandlový

695
dub sauvignon

542
dub elegant

550
dub neW england

491
dub bělený

692
dub imperial

750
dub opatský

916
dub sierra nevada

756
jilm dakota
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1 dům, 130 m2 laminátové podlahoviny
balterio, 6 pokojů, 5 růZnýCh dekorů
Vítejte doma u Katrin a Dennise v německém Vordorfu
Co děláte, když se nemůžete rozhodnout? Prostě vezmete všechno ...
Doma u Katrin a Dennise najdete pět různých laminátových
podlah Balterio.
žijeme ve vordorfu, ve
vesnici uprostřed lesa
mezi Wolfsburgem a
braunschweigem v severním
německu. katrin a dennis
bydlí se svými dvěma dětmi
lassem a romy v novém
domě. “vlastně jsme nikdy
neplánovali, že budeme stavět:
plánovali jsme renovaci domu.
ale když nám realitní agent,
se kterým se přátelíme, ukázal

16

tento pozemek, dlouho jsme
neváhali.”
Život na venkově
dennis podniká z domova
v pokladních registračních
systémech. katrin pracuje
jako personální poradce v
hannoveru, ale cítí se na
venkově jako doma: “žijeme
uprostřed přírody a přitom vše,
co potřebujeme, je relativně

blízko, což je pro nás luxus.
je vždy potěšením vyrazit do
sousedství a vyvenčit paula a
lotti (rodinné mopslíky). Zde
můžeme úplně relaxovat.”
Několik různých podlah
laminátová podlaha balterio
byla položena v hale, v
obývacím pokoji / jídelně, v
dennisově kanceláři a ve všech
ložnicích. ihned si všimnete,

Rozhodli jsme se pro Balterio, a to
kvůli široké nabídce přirozeného
vzhledu dekorů, praktičnosti a
skutečnosti, že lze laminát použít s
podlahovým topením.

Každý si vybral svou vlastní
laminátovou podlahu ...
17

Laminát je vhodný pro
podlahové topení:
z podlahy vyzařuje
teplo, a to doslova
Dekor: 437 Dub Liberty
KOLEKCE: tradition quattro (STR. 70)
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že každý pokoj má jinou laminátovou
podlahu. “nesnažíme se dosáhnout
jednoho konkrétního stylu: cítíme se
více doma ve směsi různých stylů.
laminátová podlaha musela být krásná
a vypadat přirozeně, musela ale být
i funkční. skutečnost, že laminát je
cenově dostupný a snadno se pokládá,
byla pro nás výhodou.”

přiroZené a teplé
všechny dekory
balterio mají přirozený
vzhled a lze je použít
na podlahové topení.

Proč si vybrali pět různých
laminátových podlah?
“moje žena si nemohla vybrat,” říká
dennis se smíchem. “je to pravda,”
říká ona, “a pak jsem si to dvakrát
rozmyslela. bylo tolik možností výběru,
tolik krásných barev a struktur... nyní má
každý pokoj svůj vlastní vzhled. takhle se
mi to líbí. dodává to našemu domovu
výrazný charakter.”

domáCí kanCelář
dennis podniká
z domova.

před

dekor: 516 ameriCký ořeCh
kolekCe: stretto (str. 76)
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“ Bylo těžké si vybrat,
protože bylo na výběr
tolik krásných barev
a struktur ... ”
Dekor: 760 Dub Kalahari
KOLEKCE: Xperience plus (STR. 74)
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Dívčí ložnice
Tyčkařka Romy má nabitý program:
trénuje šestkrát týdně. Ve svém pokoji si
tak může odpočinout.

Dekor: 755 Jilm Karamelový
KOLEKCE: Xperienceplus (STR. 74)

“ Každý pokoj je
jedinečný, a to
dodává našemu
domovu vlastní
charakter ”

Pro svou kancelář se sportovně
založený Dennis rozhodl pro odvážný
dekor: Ořech Americký v úzkých
lamelách z kolekce Stretto. Katrin
vybrala laminát pro vstupní halu,
obývací pokoj a hlavní ložnici.
Mladý fotbalista Lasse a jeho
čtrnáctiletá sestra Romy, tyčkařka,
si mohli vybrat nábytek do svých
ložnic a také se rozhodnout, jaký
chtějí laminát. “Obě děti si vybraly
Experienceplus, Jilm Karamelový,
podlahu s teplým tónem a
strukturou, která připomíná skutečné
dřevo. Vypadá velmi přirozeně stejně
jako všechny lamináty Balterio.”
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dekor: 754 jehličnan bílý
kolekCe: dolCe (str. 84)
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“ instalaCe laminátové
podlahy byla jedinou věCí,
která při stavbě našeho
domu proběhla hladCe ”

Chlapecký pokoj
Fotbalista Lasse trénuje
i doma - je to nezbytné,
pokud chce být
stejně dobrý jako jeho
fotbalový vzor.

Dekor: 755 Jilm Karamelový
KOLEKCE: Xperienceplus (STR. 74)

Vysoká kvalita za slušnou cenu
Dennis a Katrin primárně hledali
podlahu, která by byla vhodná
pro podlahové topení. Podlahu,
která vyzařuje teplo - a to doslova.
Nechtěli dlaždice, ale něco ze
dřeva. “Na internetu jsme narazili
na prodejce v Lipsku. Poradil nám
použít laminát Balterio, krásné a
cenově dostupné řešení podlahy.
Společnost Balterio nabídla
vysokou kvalitu za slušnou cenu
spolu s rychlým dodáním.”
Odborná pokládka
Vzhledem k nabitému programu
měli oba málo času, aby si
položili podlahu sami. Proto se
rozhodli nechat si laminát položit
technikem. “Po mnoha překážkách
při stavbě našeho domu probíhala
montáž laminátové podlahy velice
hladce. Práce byla dokončena
za pouhé dva dny. Byla to velmi
profesionální služba, jak je vidět na
výsledku. Jsme velice spokojeni.”
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historiCký dům, moderní interiér,
165 m2 nadčasové laminátové podlahy
Vítejte doma u Isabelle a Stevena v belgických Bruggách
Isabelle a Steven se rozhodli pro kvalitu: Balterio nabízí dlouhou záruční dobu.
Ve svém domě mají snadno udržovatelné laminátové podlahy s přírodním vzhledem,
které se líbí každému. Chytrá volba, pokud chcete svůj dům později pronajímat...
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Dům s budoucností
když se isabelle a steven před
čtyřmi lety rozhodli bydlet
spolu, koupili si starý dům v
centru města bruggy. považovali
pronájem za plýtvání penězi a
raději investovali do domu, aby jej
pronajímali později sami. “toto je
ideální první domov pro mladé,
aktivní lidi. dům byl dříve rozdělen
na malé místnosti. úplně jsme jej
otevřeli a všechno obnovili.”

podlahy balterio z kolekce
tradition sculpture, dub bělený.
“laminát musel být krásný, ale
‘neutrální’ v tom smyslu, že
podlaha by se měla líbit každému.
pokud bychom někdy chtěli dům
pronajmout, bude tato podlaha
ladit s různými styly. laminátová
podlaha se také velmi snadno
udržuje. to jsou dva faktory, které
budou v dlouhodobém horizontu
hrát v náš prospěch.”

Laminát pro každého
dům obsahuje 165 m2 laminátové

isabelle a steven si každý
vybral svou oblíbenou podlahu

v katalogu. ale na základě vzorků,
které obdrželi od prodejce, se
nakonec rozhodli pro jinou barvu.
“vzorky byly velmi užitečné,
abychom viděli, jak bude podlaha
vypadat ve světle, které je u
nás doma. oba jsme se vzdálili
od svých prvotních voleb. dub
bělený se nakonec jevil jako
nejvhodnější volba pro náš dům.
má velmi nadčasový vzhled.”
jejich přátelé, kteří je rádi
navštěvují, si to myslí také.
“laminátová podlaha vytváří

“ podlaha vytváří
v našem domě hřejivou,
přírodní atmosFéru ”
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DEKOR: 491 DUB BĚLENÝ
KOLEKCE: TRADITION SCULPTURE STR. 66

“ JSME VELMI HRDÍ
NA TO, ŽE JSME SI
PODLAHU POLOŽILI
SAMI ”

v našem domě hřejivou, přírodní
atmosféru. Dodává to pocit
uvolnění. Vždycky slyšíme velmi
pozitivní reakce od rodiny i od
přátel.”
Vlastnoručně položená
Amatérský kuchař Steven položil
laminátovou podlahu sám.
“Laminát je v celém domě kromě
koupelny. Jsme velmi hrdí na
to, že jsme si položili podlahu
sami,” vypráví. “Pokládka proběhla
hladce, lamely zapadaly jedna do
druhé snadno a rychle. Za pouhé
dva víkendy byla položena celá
laminátová podlaha. A výsledek je
působivý, pokud to mohu říci
sám ...”
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“ Vybrali jsme
nadčasovou
laminátovou podlahu,
protože máme v úmyslu
dům později pronajímat ”
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Dekor: 491 Dub Bělený
KOLEKCE: tradition sculpture (STR. 66)
28

laminÁtovÉ
poDlaHY
balterio
uvítÁte i u
vÁs Doma

kvalita

Harmonie

jeDnoDuCHost

roZmanitost

a hodnota

s přírodou

snadná instalace
a údržba

dekorů, povrchových
úprav a struktur

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.

různí lidé, různý vkus,
různé styly. protože váš
domov je odrazem vaší
osobnosti, nabízíme vám
širokou nabídku dekorů,
povrchů a struktur.

* nejvýše však 33 let

* en 13329
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inovativní
povrCHY
a strukturY

živÉ DekorY

nejvYŠŠí
kvalita

pevný ZÁmkový
sYstÉm

tvrDÉ jÁDro HDF

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.
* nejvýše však 33 let

velmi oDolnÁ povrCHovÁ
vrstva & vYsoCe kvalitní
HDF ZajiŠŤují vaŠí
laminÁtovÉ poDlaZe:
proti
1 oDolnost
opotŘebení

odolnost proti opotřebení
zaručuje odolná vrchní
vrstva v kombinaci s vysoce
kvalitní HDF.

2 oDolnost
proti nÁraZům
ZÁruka
pro komerČní vYužití
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ZÁruka
pro reZiDenČní vYužití

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

beZstarostný
život DíkY
kvalitě

3 oDolnost
vůČi
CiGaretÁm

spadlá hořící cigareta, která
se na několik sekund dostane
na vaši laminátovou podlahu
balterio, nezanechá ani
nejmenší stopu.

4 roZměrově stabilní

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.

5 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.

6 oDolnost
proti
uklouZnutí

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*.

vůČi
7 oDolnost
vlHkosti

společnost balterio si sama
vyrábí vnitřní výplně HDF a
aplikuje nejvyšší standardy
v oblasti vydutí a expanze.

8 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
naskenuj pro
víCe inFormaCí
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v soulaDu
s pŘíroDou

přivítejte
budoucnost!

Qual ty and
Innovation
made in Europe

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 technika a použití
vysoce kvalitních surovin vedou
k bezpečné instalaci: laminátové
podlahy balterio obsahují 10
krát méně formaldehydu, než je
požadovaná norma. laminátové
podlahy balterio nosí proto
ekoznačku modrý anděl
a a+ (více informací:
www.balteriosustainability.com).
laminátové podlahy balterio
jsou dokonale kompatibilní s
podlahovým vytápěním a za
přísných podmínek i s podlahovým
chlazením na vodní bázi, aniž by
váš účet za energii byl vyšší než u
konvenčního vytápení. navštivte
naše webové stránky
www.balterio.com.

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C
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víCe inFormaCí o proGramu balterio týkajíCí
se trvalÉ uDržitelnosti naleZnete na
WWW.balteriosustainabilitY.Com

snaDnÁ
instalaCe &
ÚDržba
naše instalační systémy zajišťují
snadnou pokládku našich
laminátových podlah.

ClickXpress®

DropXp
opXprress®

Clickxpress® zajišťuje
rychlou pokládku.

se systémem
Dropxpress® lamely
perfektně zapadnou
do sebe.

se systémem pressxpress®
stačí podlahové lamely
přitlačit k sobě.

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.

balterio představuje nový
instalační systém Dropxpress
(Dxp) u kolekce stretto na
krátké straně. nyní necháte
jednoduše laminátová prkna
na krátké straně zapadnout
do sebe. Díky u-proﬁlu dojde
k hladkému spojení prken.

inovativní zámkový systém
pressxpress® (pxp) je k dostání
v kolekcích Grandeur, inﬁnity,
xperienceplus a Quattro vintage.
svorka* uvnitř prkna zajistí
okamžité zajištění krátkých stran,
čímž vzniká hladký a silný spoj. nyní
stačí ‚zatlačit‘ podlahovou desku na
místo od začátku až dokonce.
tento instalační systém balterio
usnadňuje použití, pokládku a
zrychluje montáž.

PressXp
essXprress®

* registrovaný design

naskenuj pro
víCe inFormaCí

poDívejte se na naŠe
instalaČní viDeo na
WWW.balterio.Com

naskenuj pro
víCe inFormaCí

naskenuj pro
víCe inFormaCí

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.
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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
výjimečným inovacím.

3D WooD eFFeCt
3D WooD eFFeCt

nový 3D Wood eﬀect zdůrazňuje
přirozený reliéf dřeva ve variacích
stupňů lesku od matu až po satén
a hedvábí.

CHromeZone®

CHromeZone®

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

true to nature®

true to nature®

synchronizovaným procesem
struktury dřeva se laminát
stává `true to nature®`.

HanDsCrapeD®

HanDsCrapeD®

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

NOVÝ !

PANORAMIC DESIGN®
na laminátových lamelách s panoramic Design® dekory působí, jako kdyby
přecházely z lamely na lamelu, a vytváří tak dojem nekonečných lamel.
34

v-DrÁžka

soFt
touCH
mat

vzbuzuje dojem
přirozené struktury
dřeva a zajišťuje lehký
matný efekt, který je
hedvábně hebký na
dotek.

kartÁČovanÁ
struktura

speciálně
kartáčováno pro
ještě větší zdůraznění
struktury surového
dřeva.

skuteČnÁ
struktura
DŘeva

struktura
žilkovÁní
DŘeva

živá kresba
vláknitého povrchu
dřeva.

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!

mikro v-DrÁžka

vyzdvihuje efekt
struktury vláken
dřeva ještě výrazněji.

v-DrÁžka
struktura
jemnÉHo
žilkovÁní
DŘeva

společnost balterio
vytvořila subtilní mikro
v-drážku pro jedinečný
vzhled dřevěných planěk.

Díky v-drážce bude vaše
podlaha k nerozeznání od
masivných prkenných podlah.

vytváří dokonalý efekt
struktury vláken dřeva.

opravDovÁ
struktura
DlažbY

Dokonale
napodobuje
reliéf přírodního
kamene.

nepraviDelnÁ
v-DrÁžka

nepravidelná v-drážka je
vyfrézovaná tak, aby ukázala
nepravidelnosti opravdového
dřeva, díky nim má velice
přirozený vzhled.
35

růZnÉ
roZměrY

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

extra
DlouHÉ
a ŠirokÉ
lamelY

stanDarDní
lamelY

Magnitude
Tradition Sapphire
Tradition Elegant
Tradition Sculpture
Tradition Quattro
Quattro Vintage
Xperienceplus
Traffic
Authentic Styleplus
Dolce
Senator
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Grandeur
Infinity

2039 x 238 mm

krÁtkÉ
a ŠirokÉ
lamelY

ÚZkÉ
lamelY

DlažDiCe

1261 x 189 mm
nebo 1257 x 189 mm*

Impressio

Stretto

Pure Stone

* v závislosti na zámku

1261 x 244 mm

1263 x 134 mm

1192 x 392,5 mm

ta pravÁ
poDlaHa
pro kažDý stYl
Nechte se inspirovat různými
interiéry a získejte užitečné
nápady pro ten svůj. Takto
by mohl Váš obývací pokoj
vypadat s laminátovou
podlahou…

Dekor: 020 Dub montana
kolekCe: Quattro vintaGe (str. 72)
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tmavÁ poDlaHa
vYtvoŘí v
ložniCi intimní
atmosFÉru

Dekor: 737 Dub půlnoČní
kolekCe: xperienCeplus (str. 74)
vlastnosti: 3D WooD eFFeCt & 2-strannÁ v-DrÁžka
poDložka: ComFortsounD pro
pŘísluŠenství: spojovaCí proFil
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Dekor: 516 oŘeCH ameriCký
kolekCe: stretto (str. 76)
vlastnosti: ÚZkÉ lamelY &
4-strannÁ mikro v-DrÁžka
poDložka: ComFortsounD plus
pŘísluŠenství: liŠta

kolekce stretto dodá vaší místnosti nádech elegance.
vzhled je naprosto jedinečný. Úzká prkna připomínají
dřevěnou podlahu a přirozený charakter je naprosto
úchvatný. jemné elegantní linie podtrhnou charakter
vaší podlahy a syté barvy tak budou neodolatelné.
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Domov je místo,
kde můžete plně
relaxovat

Reálně vypadající laminátová podlaha vytváří ve Vašem domově
příjemnou atmosféru. Autentická struktura dřeva přechází z lamely na
lamelu a dodává Vašemu interiéru dokonalý vzhled. Tady je to místo,
kde si můžete vychutnat klid a pohodu. Podložka ComfortSound Base
optimálně tlumí kročejový hluk.
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Dekor: 917 Dub savana
kolekCe: impressio (str. 78)
vlastnosti: krÁtke a ŠirokÉ lamelY & panoramiC DesiGn®
poDložka: ComFortsounD base
pŘísluŠenství: konCový proFil
41

světlÉ barvY
roZjasní prostor,
nÁpaDnÉ barvY
ZvýraZní kontrast

jemný, leskle matný povrch laminátové
podlahy xperienceplus se vzhledem šedého
odstínu dřeva dodá minimalistickému
interiéru nový rozměr.
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Dekor: 759 Dub aljaŠka
kolekCe: xperienCeplus (str. 74)
vlastnosti: 3D WooD eFFeCt & 2-strannÁ v-DrÁžka
poDložka: ComFortsounD base
pŘísluŠenství: sCotia

Dekor: 796 Dub sanDstrorm
kolekCe: Quattro vintaGe (str. 72)
vlastnosti: 3D WooD eFFeCt & 4-strannÁ mikro v-DrÁžka
poDložka: ComFortsounD base
pŘísluŠenství: parketovÉ liŠtY

ZaŘiD’te si interiÉr
v retro stYlu
s poDlaHou
s klasiCkým
vZHleDem
43
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pro větŠí
Dokonalost
vaŠeHo interiÉru

nikdy se nemůže stát, že
impressio nezapůsobí. přírodní
struktura působí, jako kdyby
přecházela z jedné lamely
na druhou, a vytváří tak
dokonalejší vzhled. podlaha tak
podtrhne čisté linie interiéru.
Hřejivá přírodní barva vnese do
podkroví nový život. podložka
Comfortsound pro je ideální
pro podlahové vytápění důležitý faktor pro podkroví s
vysokými stropy.

Dekor: 930 Dub FrappuCCino
kolekCe: impressio (str. 78)
vlastnosti: krÁtke a ŠirokÉ lamelY &
panoramiC DesiGn®
poDložka: ComFortsounD pro
pŘísluŠenství: ZaoblenÉ liŠtY

* platí pro určité dekory
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vYtvoŘte si prostor,
kDe se buDete moCt
volně naDeCHnout

podlaha inﬁnity se podobá v každém ohledu
dřevěným prknům: dlouhé, široké lamely s
drážkami na všech stranách. jednoduchý interiér
umožňuje podlaze, aby vyjádřila sebe sama.
Dekory s matným povrchem věrně napodobují
přirozenou strukturu dřevěné podlahy a dodávají
vašemu interiéru nový rozměr.
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Dekor: 741 Dub Helsinki
kolekCe: inFinitY (str. 60)
vlastnosti: 3D WooD eFFeCt &
extra DlouHÉ a ŠirokÉ lamelY
poDložka: ComFortsounD pro
pŘísluŠenství: parketovÉ liŠtY

laminÁt vYtvÁŘí
v DomÁCnosti
teplou a Útulnou
atmosFÉru

Dekor: 753 topol CappuCCino
kolekCe: DolCe (str. 84)
vlastnosti: soFt touCH mat
poDložka: ComFortsounD base
pŘísluŠenství: stěnovÉ liŠtY
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Dekor: 749 Dub postarŠený ŠeDý
kolekCe: DolCe (str. 84)
vlastnosti: true to nature® touCH
poDložka: ComFortsounD base
pŘísluŠenství: liŠta
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laminÁt ve spojení
s poDlaHovým
vYtÁpěním ZajiŠŤuje
maximÁlní poHoDlí

užívejte si čistého luxusu. světlý laminát zcela otevírá interiér a
dělá dům prostornějším. každý předmět hraje roli při vytváření
celkového dojmu, takže interiér je velmi osobní. budete se opravdu
cítit jako doma. Šedý laminát ve spojení s podložkou, která je
vhodná na podlahové vytápění, vyzařuje příjemné teplo.

Dekor: 925 Dub CÉvennes
kolekCe: traDition Quattro (str. 70)
vlastnosti: true to nature® touCH & 4-strannÁ v-DrÁžka
poDložka: ComFortsounD pro
pŘísluŠenství: parketovÉ liŠtY
49

klasický styl je současným hitem a k němu rozhodně
patří podlaha v retro stylu. lamely s autentickou
strukturou dodávají domácnosti nový rozměr. Quattro
vintage je výrazná kolekce, z které vyzařuje teplo.
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Dekor: 908 Dub lipiCa
kolekCe: Quattro vintaGe (str. 72)
vlastnosti: 3D WooD eFFeCt & 4-strannÁ mikro v-DrÁžka
poDložka: ComFortsounD base
pŘísluŠenství: liŠta

Dekor: 926 Dub simba
kolekCe: traDition Quattro (str. 70)
vlastnosti: true to nature® touCH & 4-strannÁ v-DrÁžka
poDložka: ComFortsounD pro
51
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laminÁt vYtvÁŘí
pŘíjemnou a
uvolněnou
atmosFÉru

laminát s postaršeným
vzhledem a jemnou kresbou
vytváří nadčasový interiér.
Dubová podlaha zachovává
spojení s přírodou a vytváří
uvolněnou atmosféru. neustále
se měnící hra světla a stínu
vytváří v obývacím pokoji
jedinečný efekt. podložka
Comfortsound pro optimálně
tlumí kročejový hluk v chodbě.
klid stále trvá...

Dekor: 913 Dub maCaDamia
kolekCe: Quattro vintaGe (str. 72)
vlastnosti: 3D WooD eFFeCt &
4-strannÁ mikro v-DrÁžka
poDložka: ComFortsounD pro
pŘísluŠenství: parketovÉ liŠtY

53

vÁŠ Domov se stane
výjimeČným DíkY
DlouHým a Širokým
prknům Z kolekCe
GranDeur

54

DEKOR: 580 DUB BLACKFIRED
KOLEKCE: MAGNITUDE STR. 62
VLASTNOSTI: CHROMEZONE® &
4STRANNÁ MIKRO VDRÁŽKA
PODLOŽKA: COMFORTSOUND PRO
PŘÍSLUŠENSTVÍ: ZAOBLENÉ LIŠTY

DEKOR: 595 VIKTORIÁNSKÝ DUB
KOLEKCE: GRANDEUR STR. 58
VLASTNOSTI: CHROMEZONE® &
EXTRA DLOUHÉ A ŠIROKÉ LAMELY

Přirozeně se lesknoucí dub přináší
jednoduchému interiéru osobitý charakter.
Mikrodrážka podél prken přidává laminátové
podlaze na výjimečnosti, která je dokončena
do posledního detailu. Moderní a elegantní.

PODLOŽKA: COMFORTSOUND PRO
PŘÍSLUŠENSTVÍ: PARKETOVÉ LIŠTY
55

58

grandeur

60

infinity

64

62

magnitude

Kolekce
Vyberte si

tradition sapphire

66

tradition sculpture

68

tradition elegant

Nechte se inspirovat. Prohlédněte si naši
nabídku. Objevte rozmanité styly a vyberte si
povrchovou úpravu podle svých představ.
56

70

tradition quattro

Díky novým nápadům, inovačním
procesům a nápaditým návrhům
můžete vybírat z široké nabídky jak
moderních dekorů, tak i dekorů se
vzhledem skutečného dřeva.

vý
o
n

72

quattro vintage

74

Xperience Plus

78

impressio

76

stretto

80

82

traffic		authentic style plus

84

86

88

Dolce
senatoR	
pure stone
	

Vybírejte také z barevně odpovídajícího příslušenství
(True Matching® Accessories) na str. 90 a z našich
podlahových podložek na str. 92

Styl. Kvalita. Jednoduchost.
57

neodolatelná laminátoVá podlaha
595 Dub Viktoriánský

grandeur
58

grandeur je exkluzivní laminátovou podlahou s autentickým vzhledem dřeva. prkna
s leskle matným povrchem jsou prakticky k nerozeznání od dřevěných podlah
a vyzařuje z nich čistý luxus. Dlouhá a široká prkna s V-drážkou opticky zvětšují
místnost, a tím se stává grandeur ideální volbou pro Váš obývací pokoj. instalace je
rychlá a snadná díky zámkovému systému pressXpress®.

grandeur

592 Dub renesance

593 Dub starý francouzský

594 Dub Wellington

595 Dub Viktoriánský

601 Dub herMitage

671 Dub roussillon

eXtra Dlouhé
a široké laMely
chroMezone®

672 Dub burgunDy

673 Dub chaMpagne

EXTRA DLOUHÉ
A ŠIROKÉ LAMELY
HDF 9 MM | 2039 X 238 MM | 80,2756 X 9,3701 inch | 6,6896 X 0,7808 ft |
PressXpress®

5 laMel na balení | 2,4264 M2 = 26,1176 ft2 | ± 20 kg/balení = ± 44,1 libra/balení

59

Výjimečná laminátová podlaha
731 Dub Providence

infinity
60

Infinity s nádechem vznešenosti. Dlouhé a široké lamely s V-drážkou zvětší každou
místnost. Dubový dekor s matným povrchem věrně napodobuje přirozenou strukturu
dřevěné podlahy a dodá Vašemu interiéru nový rozměr. Pokládka je rychlá díky
zámkovému systému PressXpress®.

infinity

729 Dub ČernohněDý

730 Dub ManDloVý

731 Dub proViDence

732 Dub breWery

739 Dub urban

740 Dub feather

eXtra Dlouhé
a široké laMely
3D WooD
effect

741 Dub helsinki

742 Dub sněhoVý

EXTRA DLOUHÉ
A ŠIROKÉ LAMELY
HDF 8 MM | 2039 X 238 MM | 80,2756 X 9,3701 inch | 6,6896 X 0,7808 ft |
PressXpress®

6 laMel na balení | 2,9117 M2 = 31,3413 ft2 | ± 21,5 kg/balení = ± 47,3994 libra/balení
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luXuSní laminátoVá podlaha
696 Dub toskánský

magnitude

prkna s leskle matným povrchem z kolekce Magnitude vypadají jako pravá dubová
podlaha, i pocitově jsou velmi autentická. Díky speciální technologii* chromezone®
získává struktura vzhled skutečného dřeva. jemná mikro V-drážka na všech čtyřech
stranách lamely dodá kouzlo každé místnosti.
* patentováno

62

magnitude

542 Dub elegant

545 Dub VláMský

557 Dub titaniuM

558 Dub sMokeD

579 Dub creMe

580 Dub blackfireD

581 Dub superior

582 Dub country

695 Dub sauVignon

696 Dub toskánský

697 Dub tobacco

4-stranná
Mikro V-Drážka
chroMezone®
698 Dub říČní

HDF 8 MM | 1261 X 189 MM | 49,6457 X 7,4409 inch | 4,1371 X 0,6201 ft |
ClickXpress®

9 laMel na balení | 2,1449 M2 = 23,0875 ft2 | ± 15,5 kg/balení = ± 34,17 libra/balení

63

RuStiKální laminátoVá podlaha
791 boroVice DiVoká

tradition
sapphire
64

rustikální vzhled prken umocňuje ruční opracování povrchu, které najdete v kolekci
tradition sapphire. kartáčovaná struktura a ručně opracované hrany vytváří tu
pravou nostalgii. přirozeně vypadající laminátová podlaha s ručně hoblovanou
strukturou vyzařuje autenticitu s jedinečným vzhledem každého prkna.

tradition sapphire
1+2

503 Dub crafteD
1

539 oliVa
3

1+2

1

537 Dub WeathereD

538 teak iMperial

4

550 Dub neW englanD
3

nepraViDelná
V-Drážka
true to
nature®
touch

791 boroVice DiVoká

795 Dub seMišoVý

(1)

(2)

soft
touch
(3) mat

skutečná
struktura
(4) dřeva

HDF 9 MM | 1261 X 189 MM | 49,6457 X 7,4409 inch | 4,1371 X 0,6201 ft |
ClickXpress®

8 laMel na balení | 1,9066 M2 = 20,5225 ft2 | ± 15,5 kg/balení = ± 34,17 libra/balení

65

467 Dub Vintage

tradition
sculpture
66

RučnĚ opRacoVaná laminátoVá podlaha

tradition sculpture je odrazem mistrovské práce. lamely se skutečným vzhledem
dubu jsou opracované až do nejmenšího detailu. tento kartáčovaný a ručně
hoblovaný vzhled v kombinaci s V-drážkami zachycuje světlo dodávající Vašemu
domovu autenticitu a charakter.

tradition sculpture
1+2

467 Dub Vintage

1+2

1+2

468 Dub prestige

485 Dub heritage

2

491 Dub bělený

4-stranná V-Drážka
hanDscrapeD®

(1)

(2)

HDF 9 MM | 1261 X 189 MM | 49,6457 X 7,4409 inch | 4,1371 X 0,6201 ft |
ClickXpress®

8 laMel na balení | 1,9066 M2 = 20,5225 ft2 | ± 15,5 kg/balení = ± 34,17 libra/balení
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690 Dub Vanilla

tradition
elegant
68

eleGantní laminátoVá podlaha

laminátové podlahy z této kolekce přinášejí do každého interiéru kouzlo a
dokonalost. jemná mikro V-drážka na čtyřech stranách lamel, či na dlouhé straně,
dodává místnosti jemnost a šarm. Moderní, elegantní, a přesto jednoduchá
podlaha.

tradition elegant

661 Dub caMbriDge

662 Dub MeDoVý

664 Dub Volcano

690 Dub Vanilla

691 Dub harbour

692 Dub iMperial

705 Dub leDoVý

2/4-stranná Mikro V-Drážka
true to nature® touch

706 Dub jeČMenný

708 Dub heDVábný

HDF 9 MM | 1261 X 189 MM | 49,6457 X 7,4409 inch | 4,1371 X 0,6201 ft |
ClickXpress®

8 laMel na balení | 1,9066 M2 = 20,5225 ft2 | ± 15,5 kg/balení = ± 34,17 libra/balení

69

932 Dub koráloVý

tradition
quattro
70

autenticKý VZhled laminátoVÉ podlahY

kolekce tradition Quattro kombinuje tradici s autentičností. tradition Quattro se
skutečným přírodním vzhledem a čtyřstrannými V-drážkami autenticky imituje
dřevěnou prkennou podlahou. tato podlaha je pravou klasikou v nabídce balteria, a
tedy i pravou klasikou pro Váš interiér.

tradition quattro

433 Dub kluboVý

434 Dub chalupářský

437 Dub liberty

438 Dub legacy

498 tasMánský Dub

513 Dub kouřoVý

518 kaMbala

544 ořech selekt

NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ

925 Dub céVennes

926 Dub siMba

927 Dub yelloWstone

932 Dub koráloVý

NOVÝ

NOVÝ

4-stranná V-Drážka
true to nature® touch

933 Dub colosseuM

934 Dub kožený

HDF 9 MM | 1261 X 189 MM | 49,6457 X 7,4409 inch | 4,1371 X 0,6201 ft |
ClickXpress®

8 laMel na balení | 1,9066 M2 = 20,5225 ft2 | ± 15,5 kg/balení = ± 34,17 libra/balení

71

VÝ
NO
919 kaštan zlatý

quattro
vintage
72

laminátoVá podlaha S KlaSicKým VZhledem

Quattro Vintage vytvoří u Vás doma příjemnou atmosféru. Výrazné suky a drobné
nedokonalosti dodávají laminátové podlaze postaršený vzhled. jemné tóny a
neustále se měnící hra světla a stínu dodávají Vašemu domovu dokonalou retro
atmosféru. Quattro Vintage je výrazná kolekce, z které vyzařuje teplo. pokládka je
jednoduchá díky zámkovému systému pressXpress®.

quattro vintage

NOVÁ KoleKce

NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ

796 Dub sanDstrorM

797 Dub sunset

907 Dub sherlock

NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ

908 Dub lipica

913 Dub MacaDaMia

918 kaštan tMaVý

919 kaštan zlatý

NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ

920 kaštan MeDoVý

019 Dub Virginia

020 Dub Montana

021 Dub south Dakota

3D WooD effect
4-stranná Mikro V-Drážka
true to nature® touch

HDF 8 MM | 1257 X 190,5 MM | 49,4882 X 7,50 inch | 4,1240 X 0,625 ft |
PressXpress®

9 laMel na balení | 2,1551 M2 = 23,1973 ft2 | ± 15,5 kg/balení = 34,17 libra/balení
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756 jilM Dakota

Xperience plus
74

modeRní laminátoVá podlaha

trendem je matný vzhled. Xperienceplus přináší matný vzhled do klasických i
moderních interiérů. Všechny dekory mají matnou povrchovou úpravu, která u
některých vytváří speciální 3D Wood eﬀect. tento efekt je umocněn elegantními
V-drážkami na dvou dlouhých stranách. instalace je snadná díky zámkovému
systému pressXpress®.

Xperience plus
1

737 Dub pŮlnoČní
1

756 jilM Dakota
1

1

1

738 Dub baVlněný

755 jilM karaMeloVý
2

1

757 jilM jantaroVý

758 cypřiš benátská

1

2-stranná
V-Drážka
3D WooD
effect

759 Dub aljaška

760 Dub kalahari

(1)

(2)

soft touch mat

HDF 8 MM | 1257 X 189 MM | 49,4882 X 7,4409 inch | 4,1240 X 0,6201 ft |
PressXpress®

9 laMel na balení | 2,1384 M2 = 23,0175 ft2 | ± 15,5 kg/balení = 34,17 libra/balení
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516 ořech aMerický

stretto
76

StYloVá laminátoVá podlaha

se svými úzkými lamelami, šířkou pouhých 134 mm, dodává podlaha Vašemu
domovu nádech elegance a volnosti. stretto je naprosto nerozeznatelné od
dřevěných podlah. jemná mikro V-drážka na všech stranách lamel zcela přispívá na
autentičnosti podlahy. instalace je snadná díky zámkovému systému DropXpress®,
lamely perfektně zapadnou do sebe.

stretto
1

516 ořech aMerický
1

696 Dub toskánský
1

702 DřeVo seMišoVé

1

2

520 terMo jasan
2

1

694 třešeŇ DiVoká
1

699 transit WooD
1

1

700 DřeVo selekt
1

706 Dub jeČMenný

695 Dub sauVignon

701 DřeVo elegant
1

707 Dub aMbient

708 Dub heDVábný

Úzké laMely
4-stranná
Mikro V-Drážka

(1)

ÚZKÉ PODLAHOVÉ DÍLCE

+ 4STRANNÁ VMIKRODRÁŽKA 134 mm

(2)

struktura jemného
žilkování dřeva

HDF 8 MM | 1263 X 134 MM | 49,7244 X 5,2789 inch | 4,1437 X 0,4396 ft |
DropXpress®

12 laMel na balení | 2,0309 M2 = 21,8604 ft2 | ± 14,5 kg/balení = ± 31,97 libra/balení
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916 Dub sierra neVaDa

impressio
78

pŮSoBiVá laminátoVá podlaha

podlaha impressio je kombinací světlých a tmavých dekorů a působí dojmem, že
vydrží na věky. lamely jsou kratší a širší než u ostatních kolekcí. reálně vypadající
struktura zajišťuje robustní vzhled. u laminátových lamel s panoramic Design®
dekory vypadají, jako kdyby přecházely z lamely na lamelu, což vytváří dojem, že
lamely jsou nekonečné.

impressio
1

1

505 Dub loft

1

690 Dub Vanilla

1

1

692 Dub iMperial

693 boroVice WeathereD

1

2+3
NOVÝ

703 Dub starý záMecký

704 boroVice přístaVní
2+3

915 Dub zářiVý
2+3

2+3

2+3

NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ

916 Dub sierra neVaDa

917 Dub saVana

928 Dub WaDi ruM

929 Dub tajeMný

2+3
NOVÝ

2+3
NOVÝ

krátké a široké laMely
panoraMic Design®
2-stranná V-Drážka
930 Dub frappuccino

931 Dub platinoVý
(1)

KRÁTKÉ A ŠIROKÉ
LAMELY

(2)

kartáčovaná
struktura
(3)

HDF 8 MM | 1261 X 244 MM | 49,6457 X 9,6063 inch | 4,1371 X 0,8005 ft |
ClickXpress®

8 laMel na balení | 2,4615 M2 = 26,4954 ft2 | ± 17,5 kg/balení = ± 35,58 libra/balení
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760 Dub kalahari

traffic

VYSoce ZatĚŽoVaná laminátoVá podlaha

kolekce traﬃc je navržena pro prostory, které jsou intenzivně využívány a kde je
podlaha silně zatěžovaná. tato podlaha vydrží vážně hodně. lamely jsou antistatické
a protiskluzové. Vysoce zatěžované laminátové podlahy se hodí právě do obchodů,
kanceláří a restaurací. balterio poskytuje doživotní záruku* na podlahy traﬃc.
* nejvýše však 33 let

80

traffic
1

437 Dub liberty
1

583 Dub natur tajeMe
2

752 jaVor tabor

2

2

491 Dub bělený
1

2

541 třešeŇ tMaVá

547 třešeŇ krásná

2

584 Dub aVenue
1

1

587 Dub hneDý

705 Dub leDoVý

2

760 Dub kalahari

2

792 Dub farMářský

793 jaVor ČokoláDoVý

pro intenziVní použíVání

AC5

EN13329 2006

(1)

(2)

soft touch mat

HDF 8 MM | 1261 X 189 MM | 49,6457 X 7,4409 inch | 4,1371 X 0,6201 ft |
ClickXpress®

9 laMel na balení | 2,1449 M2 = 23,0875 ft2 | ± 15,5 kg/balení = ± 34,17 libra/balení

81

794 duB oslo

authentic
style plus
82

nadčaSoVá laminátoVá podlaha

authentic styleplus, je standardní laminátová podlaha z které vyzařuje jednoduchost.
je dobrou volbou i pro Váš obývací pokoj a vnese do Vašeho interiéru teplo a pohodu.
tato kolekce nabízí různorodé, autentické dekory a díky lamelám bez V-drážek
sjednotí celý prostor. za každých okolností je nadčasová.

authentic style plus
1

538 teak iMperial
2

788 boroVice VyMýVaná
2

1

1

539 oliVa

544 ořech selekt

2

2

789 jilM barista

790 Dub portobello

2

true to
nature®
touch
soft
touch
Mat

792 Dub farMářský

794 Dub oslo

(1)

(2)

soft touch mat

HDF 8 MM | 1261 X 189 MM | 49,6457 X 7,4409 inch | 4,1371 X 0,6201 ft |
ClickXpress®

9 laMel na balení | 2,1449 M2 = 23,0875 ft2 | ± 15,5 kg/balení = ± 34,17 libra/balení
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750 Dub opatský

dolce
84

tRendY laminátoVá podlaha

Dolce je podlahou se skutečným dřevěným vzhledem za rozumnou cenu. trendy
dekory s autentickým vzhledem nebo matnou strukturou dodají Vašemu interiéru
hřejivou atmosféru. laminátové lamely bez drážek zajišťují souvislou hladkou
podlahu v obývacím pokoji. Dolce je atraktivní volbou pro každý rozpočet a pro ty,
co chtějí i něco navíc.

dolce
1

747 Dub eVropský
1

750 Dub opatský
2

1

1

748 Dub burlington

749 Dub postaršený šeDý

1

2

751 Dub kaMenný

752 jaVor tabor

2

true to
nature®
touch
soft
touch
Mat

753 topol cappuccino

754 jehliČnan bílý

(1)

(2)

soft touch mat

HDF 7 MM | 1261 X 192,5 MM | 49.6457 X 7,5787 inch | 4,1371 X 0,6316 ft |
ClickXpress®

10 laMel na balení | 2,4274 M2 = 26,1283 ft2 | ± 15,5 kg/balení = ± 34,17 libra/balení
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660 arctic WooD

senator
86

StYloVá laminátoVá podlaha

senator je především stylová laminátová podlaha s nejlepším poměrem ceny a
kvality. nabídka je velice rozmanitá. Vybrat si můžete z různobarevných dekorů se
strukturou jemného žilkování až po kartáčovanou strukturu. senator je vhodnou
podlahou, jak pro klasické, tak i moderní interiéry. prostě stylová podlaha pro Váš
domov.

senator
1

316 Dub chateau
2

427 ořech Venetian
3

551 Dub uniVersal
3

660 arctic WooD

1

2

328 Dub rustik

3

424 Dub kartaČoVaný

1

1

430 boroVice Michiganská
3

1

491 Dub bělený
3

552 Dub Mansion

3

665 Wenge africké

kartáčovaná
struktura

659 tornaDo WooD
3

668 třešeŇ royal

(1)

499 jaVor heDVábný
3

658 colonial WooD

3

426 třešeŇ elegant

(2)

669 buk uniVersal

struktura
struktura jemného
žilkování dřeva (3) žilkování dřeva

HDF 7 MM | 1261 X 189 MM | 49,6457 X 7,4409 inch | 4,1371 X 0,6201 ft |
ClickXpress®

10 laMel na balení | 2,3832 M2 = 25,6526 ft2 | ± 15,5 kg/balení = ± 34,17 libra/balení
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643 belgian blue flaMeD

pure stone
88

laminátoVá podlaha Se VZhledem příRodního Kamene

pure stone je kombinací vysoce kvalitního laminátu s autentickým vzhledem
přírodního kamene. Velké dlaždice se stylovou mikro V-drážkou na všech stranách budí
dojem skutečného kamene, který je příjemný na dotek. kolekce pure stone se hodí do
jakékoli domácnosti.

pure stone

641 liMestone White

642 liMestone tobacco

643 belgian blue flaMeD

644 belgian blue honeD

opraVDoVá
struktura Dlažby
4-stranná
Mikro V-Drážka

opravdová
struktura dlažby
HDF 8 MM | 1192 X 392,5 MM | 46,93 X 15,24 ft | 3,91 X 1,27 inch |
ClickXpress®

4 laMel na balení | 1,874 M2 = 20,17 ft2 | ± 14 kg/balení = ± 30,86 libra/balení
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Parketové lišty	Stěnové lišty	Lišta

true matching®

příslušenství
Vyberte si

		Klipy

Při výrobě laminátových podlah je Balterio skutečným
mistrem v napodobování přírody ve všech jejích aspektech
a rozmanitostech. To samé platí i u lišt a profilů.

Parketové lišty

Stěnové lišty

Lišta

Pevná lišta o výšce 7 cm, která dodává perfektní
vzhled. Ideální v novostavbách či v renovovaných
prostorách. Doporučujeme používat upevňovací
svorky Balterio.

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.

S jednoduchým 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 70 x 14,2 mm
94,49 x 2,76 x 0,56 inch

2400 x 83 x 14 mm
94,49 x 3,27 x 0,55 inch

2400 x 50 x 14 mm
94,49 x 1,96 x 0,55 inch

Klipy

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.
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Zaoblené lišty 	Scotia	Koncový profil

Vyrovnávací profil	Spojovací profil	Expanzní bloky

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.

Zaoblené lišty

Scotia

Zaoblená lišta je pěkně formovaná lišta,
která může zakrýt velkou spáru.

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

2400 x 19 x 19 mm
94,49 x 0,75 x 0,75 inch

Vyrovnávací profil

Spojovací profil

Spojí Vaší laminátovou podlahu s níže
položenými vrstvami (koberec, linoleum,…).

Spojuje laminátovou podlahu s jinými
podlahovými krytinami stejné výšky.

2400 x 40 x 12 mm
94,49 x 1,57 x 0,47 inch

2400 x 44 x 11,1 mm
94,49 x 1,73 x 0,43 inch

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

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.

91

podloŽKY
Vyberte si správně

JÁ

kročejový
hluk

soused

tranzitní
zvuk

Podložka je nezbytná pro pokládku
laminátové podlahy a zaručuje její
delší životnost. V závislosti na zvolené
podložce se podklad nepatrně
vyrovná a podložka nepropustí
případnou vlhkost, je tepelně
propustná a zvukově izoluje.

společnost balterio vyvinula vyvážený a velmi kvalitní sortiment podlahových podkladů, které při
správném položení a správné údržbě zajistí, že se ze své laminátové podlahy budete těšit dlouhá
léta. navíc balterio nabízí doživotní záruku (nejvýše však 33 let) na integritu spojení zámkových
spojů lamel za podmínky, že byly nainstalovány na podložce balterio z tohoto katalogu.
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Vyberte si podložku, která je pro Vás nejvhodnější. Volba podložky závisí na místě, kde se bude laminátová
podlaha pokládat. Výběrem kvalitní podložky, která tlumí kročejový efekt, si zajistíte příjemný pocit a
atmosféru ve Vašem pokoji. pokud potřebujete utlumit zvuk, který by byl slyšet u sousedů pod Vámi,
zvolte si podložku, která to dokáže.

coMfortsounD base

coMfortsounD plus

coMfortsounD pro

lehký podlahový podklad tlumící
kročejový hluk.

lehká podložka pro vyrovnání
nepatrných nerovností v podkladu a
pro místa, kde se hodně chodí.

těžká podložka, která silně tlumí
kročejový hluk a podložka pro prostory
s podlahovým vytápěním (a podlahovým
chlazením).

oDolná proti Vlhosti
VyroVnáVací
tluMící tranzitní zVuk
tluMící kroČejoVý hluk
tepelně propustná

*****
*****
*****
***
****

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

oDolná proti Vlhosti
VyroVnáVací
tluMící tranzitní zVuk
tluMící kroČejoVý hluk
tepelně propustná

*****
*****
***
****
***

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

oDolná proti Vlhosti
VyroVnáVací
tluMící tranzitní zVuk
tluMící kroČejoVý hluk
tepelně propustná

*****
*****
****
*****
*****

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

Všechny podložky balterio mají integrovanou zábranu proti vlhkosti, která nabízí nejlepší ochranu.
ořezávání podlahových podložek balterio (např. kolem překážek) je nyní díky potisku mnohem jednodušší.

coMfort alu tape
zakryjte všechny spoje komfortní hliníkovou páskou
comfort alu tape, která je vhodná pro utěsnění spojů
mezi podložkami a mezi podložkou a stěnou.
šířka: 45 μ | MnožstVí V balení hMotnost: 5 cM X 50 M
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KoleKce Vyberte si

Vlastnosti

grandeur
infinity
magnitude
tradition sapphire
tradition sculpture

*

*

*

*

* soft

touch
mat

tradition elegant
tradition quattro
quattro vintage
*

Xperienceplus

*

*

* struktura

jemného
žilkování dřeva
* kartáčovaná

struktura

traffic

*

* soft

authentic styleplus

*

* soft

dolce

*

* soft

senator
pure stone
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touch
mat

*

stretto
impressio

* soft

* kartáčovaná

struktura

* struktura

touch
mat

touch
mat
touch
mat

* struktura

jemného
žilkování dřeva žilkování
dřeva
opravdová
struktura dlažby

TLOUŠŤKA

EXTRA DLOUHÉ
A ŠIROKÉ LAMELY

9 mm

EXTRA DLOUHÉ
A ŠIROKÉ LAMELY

8 mm

ZÁMKOVÝ SYSTÉM

PressXpress®

PressXpress®

ZÁRUKY
KOMERČNÍ

POUŽITÍ

REZIDENČNÍ

AC4
EN13329 2006

AC4
EN13329 2006

8 mm

ClickXpress®

AC4
EN13329 2006

9 mm

ClickXpress®

AC4
EN13329 2006

9 mm

ClickXpress®

AC4
EN13329 2006

9 mm

ClickXpress®

AC4
EN13329 2006

9 mm

ClickXpress®

AC4
EN13329 2006

8 mm

PressXpress®

AC4
EN13329 2006

8 mm

PressXpress®

AC4
EN13329 2006

ÚZKÉ PODLAHOVÉ DÍLCE
+ 4STRANNÁ VMIKRODRÁŽKA 134 mm

8 mm

DropXpress®

AC4
EN13329 2006

KRÁTKÉ A ŠIROKÉ
LAMELY

8 mm

ClickXpress®

AC4
EN13329 2006

8 mm

ClickXpress®

AC5
EN13329 2006

8 mm

ClickXpress®

AC4
EN13329 2006

7 mm

ClickXpress®

AC4

7 mm

ClickXpress®

AC4
EN13329 2006

8 mm

ClickXpress®

AC4
EN13329 2006

* platí pro určité dekory

EN13329 2006
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Naskenuj pro
více informací

Styl. Kvalita. Jednoduchost.

Wakkensteenweg 37B - B-8710 Sint-Baafs-Vijve - T. +32 56 62 80 81 - info@balterio.com - www.balterio.com

member of

V.U. Spanolux SA, Franky Terrijn, Wakkensteenweg 37 B, B-8710 Sint-Baafs-Vijve,
www.balterio.com | Made in Belgium

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem reprodukovat tuto brožuru nebo její část bez písemného svolení
Spanolux, sekce Balterio.Vlivem techniky tisku se mohou barvy a designy v této brožuře mírně lišit od
skutečného výrobku. © Spanolux SA 01/2014

VÍTEJTE

u nás doma

