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VÍTEJTE U INFINITY
NÁS DOMA
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MAGNITUDE

TRADITION SAPPHIRE
TRADITION SCULPTURE
TRADITION ELEGANT
TRADITION QUATTRO

16

XPERIENCEPLUS
STRETTO
IMPRESSIO

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

SENATOR
PURE STONE
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blauw: pantone 281 c
CMYK: 100/72/0/38

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

VÍTEJTE U
NÁS DOMA:
Bouziane & Vanessa ve francouzském
Longwy. Bílá je dobrá. str. 10
Joeri & Dominique v belgickém
Zeebrugge. Přečtěte si o jejich
renovaci. str. 16
Iva, Zdeněk & Dana v Praze.
Retro styl a velkolepost = dokonalá
kombinace. str. 22

Důvod, proč pozvat
Balterio i k Vám
domů…

InspIruJte se rŮZnýMI nÁLaDaMI a necHte MyšLenkÁM I pocItŮM VoLný prŮbĚH.
ZÍskeJte InForMace o rŮZnýcH koLekcÍcH, DekorecH a poVrcHoVýcH ÚpraVÁcH.
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povrchové
úpravy &
struktury
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inspirace

příslušenství

Inspirace
prohlédněte si naši nabídku.
Inspirujte se různými styly a
povrchovými úpravami,
o kterých jste vždy snili.
str. 37

Kolekce
Získejte veškeré informace
o kolekcích, dekorech a
povrchových úpravách.
str. 58

Grandeur
Infinity
Magnitude
tradition sapphire
tradition sculpture
tradition elegant
tradition Quattro
xperienceplus
stretto
Impressio
traﬃc
authentic styleplus
Dolce
senator
pure stone
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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

lm1445
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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.

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.
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blauw: pantone 281 c
CMYK: 100/72/0/38

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

noVý trenD

Dodejte své místnosti
moderní nádech s
přirozeným matným
vzhledem skutečného
dřeva z kolekcí Infinity,
xperienceplus a Dolce.

mat
uDává
tÓn

Infinity > str. 62
xperienceplus > str. 74
Dolce > str. 84
prohlédněte si naše další
inovační struktury na str. 34

S Balteriem to bude
okamžitě v pořádku...
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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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.

sprÁVnou
poDLoŽkou
utLuMÍte
VeškerÉ ZVuky

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

Laminátové podlahy
vydrží hodně.
Díky vysoké odolnosti proti oděru
dokáží naše podlahy odolávat
vysokým podpatkům a padajícím
předmětům, hořícím cigaretám,
skvrnám…

Vaše laminátová podlaha
je skutečně dokončena
až příslušnými lištami ve
shodném dekoru jako
laminátová podlaha.

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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blauw: pantone 281 c
CMYK: 100/72/0/38

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

true matching®
příslušenství
> str. 90

{

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.

tipy pro
váš interiér
Hrajte si s
kontrasty

světlé odstíny laminátu se
dokonale hodí do tmavě
vymalovaných pokojů,
tmavé podlahy lépe
vyniknou v interiérech se
světlými stěnami a stropy.

Nechte
místnost dýchat

Čím více je podlaha vidět, tím
se opticky zvětší místnost.
nepřeplňujte tedy svůj interiér
malým nábytkem a velkým
množstvím věcí, raději zvolte
několik větších kusů.

Úzké nebo široké?

Úzká laminátová prkna jsou
elegantní a dodávají pocit
volnosti, zatímco široká prkna
dodávají Vašemu interiéru
robustnější vzhled.

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

Opticky větší

Malá místnost se opticky
zvětší, pokud jsou stěny a
strop ve stejné barvě nebo
se lehce barevně liší. Čím
světlejší barva, tím větší prostor.
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Why Balterio
pro kažDý
laminate
flooring
styl & vžDy
isvynikající
Welcome
in so many
výsleDek
homes
!

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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blauw: pantone 281 c
CMYK: 100/72/0/38

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

Získejte inspiraci na
www.balterio.com a
prohlédněte si naši
širokou nabídku.

3x
pozDravte...

proČ si
vybrali
znaČku
balterio
nahlédněte do domovů tří rodin, které si
nechali nainstalovat laminátové podlahy
balterio a přečtěte si, proč zvolili právě značku
balterio. navštívili jsme rodinu na belgickém
pobřeží, v severovýchodní Francii a v České
republice. Vítejte u nich doma!
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Vítejte u Vanessy a Bouziane v Longwy ve Francii

vanessa a její muž bouziane se pro
balterio rozhoDli z estetických DŮvoDŮ.
výsleDek mluví sám za sebe. zářivý bílý
laminát, který prosvětlí celý prostor.
V Longwy, obci na severovýchodě Francie, kde sousedí tři země (Francie, belgie
a Lucembursko), jsme na návštěvě u Vanessy. bydlí společně se svým mužem a
dvěma dcerami v podkrovním bytě. “přestěhovali jsme se sem kvůli mé práci
u evropské komise v Lucembursku.“
Dům
s vlastní minulostí

Styl zdůrazňuje
otevřenost

“tento dům jsme našli přes
internet. Má svůj vlastní
příběh. Dříve to byla tiskárna,
která byla později přestavěna
na restauraci. okamžitě
jsme viděli možnosti tohoto
objektu, otevřený prostor
nás hned oslovil. no a už
je to čtyři roky, co v našem
podkroví bydlíme.”

obývací pokoj je poměrně
velký a přechází do otevřené
kuchyně. prostor je hezky
prosvětlený a tento dojem je
ještě posílen jednoduchým
stylem. bílá barva převládá,
ale několik výrazných
barevných odstínů dodává
prostoru na hravosti.
“původně zde byla šedá
betonová podlaha, kvůli
které vypadal prostor
pochmurně. ráda pročítám

časopisy o bydlení a v nich
jsem našla inspiraci pro
světlé řešení podlahy. chtěli
jsme, aby prostor zůstal
svěží a jednoduchý a k
tomu se bílá náramně hodí.
Interiér svědčí o tom, jací
jsme: skromní… ale vždy
se snažíme ještě o něco víc.
proto jsme zvolili výrazné
barvy.”
“při hledání vhodné podlahy
jsme náhodou objevili
balterio.
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Původně zde byla šedá betonová podlaha, kvůli
které prostor vypadal pochmurně. Bílá laminátová
podlaha naše podkroví hezky prosvětlila…
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blauw: pantone 281 c
CMYK: 100/72/0/38

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

bílá laminátová
poDlaha hezky
prosvětlí prostor a
vytvoří pozitivní a
otevřenou atmosféru
v Domě
o laminátových podlahách
jsme nevěděli vůbec nic.
V obchodě nám ukázali
vzorky podlah balterio a
jejich matné dekory se
přesně trefily do našeho
stylu. nakonec jsme se
rozhodli pro jasně bílou
s velmi jednoduchým
motivem. podlahy balterio
měly nejhezčí dekory, takže
naše rozhodování netrvalo
dlouho.”

Jasně bílá, a přeci teplá

před...

podkroví, ve kterém bydlí
Vanessa a bouziane má
podlahové vytápění.
“prodejce nás ujistil, že
laminátová podlaha balterio
je dokonalým řešením
pro podlahové vytápění,
pokud použijeme vhodnou
podložku. to rozhodlo, proč
si vzít balterio. bílý dekor
přináší do bytu svěžest a
navíc laminát poskytuje
krásně hřejivý pocit. Všichni
chodíme doma nejraději
bosi.”

vizuálně propojují. to
zvýrazňuje otevřený
charakter podkrovního
bydlení. Lišty ve stejné
barvě pak celý interiér
dotváří.”

Pouze pozitivní reakce
“bouziane pokládal
podlahu sám s mým
otcem. když byla
laminátová podlaha
hotová, všichni jsme byli
překvapeni výsledkem.
naše volba bílé podlahy
byla možná troufalá, ale
zpětně jsme pochopili,
že to byla volba dobrá.
kvalita podlahy je
špičková. na její úklid
používám prachovku.
po čtyřech letech
používání je laminát
pořád nedotčený, a to i
navzdory skutečnosti, že
máme dvě děti, které si na
podlaze často hrají. každý,
kdo k nám přijde poprvé
na návštěvu, je mile
překvapen.”

Stejné povrchové úpravy
“V podkroví musí být
jednotné řešení interiéru.
V každém pokoji je proto
stejná laminátová podlaha.
různé prostory se tak

13

Drážka ve tvaru V na
podélných stranách
lamel zvýrazňuje délku
obytné místnosti
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Jemný bílý laminát
podtrhuje hravý
efekt, daný
výraznými barvami

stejný laminát v kažDém pokoji
zDŮrazňuje otevřenost prostoru

chcete poDlahu
instalovat sami?
Instalace laminátové podlahy je
velmi jednoduchou záležitostí,
pokud víte, jak správně na to!
podívejte se na naše video na
www.balterio.com a dodržujte
krok po kroku naše pokyny,
abyste docílili potěšujícího
výsledku.

balterio a
poDlahové topení
Laminátové podlahy balterio
jsou vhodné pro podlahové
topení. Je však nezbytné
použít vhodnou podložku.
podložka comfortsound
pro rozvádí teplo do celého
domu, takže se budete cítit
všude pohodlně.

světlý laminát balterio

505

světlý laminát prosvětlí Váš interiér. svěží barvy - od sněhově bílé až po různé
odstíny bílé - naleznete v různých kolekcích balterio. seznamte se se všemi
dekory od str. 58.

Dub LoFt

547
třešeŇ krÁsnÁ

579
Dub creMe

641
LIMestone WHIte

660
arctIc WooD

705
Dub LeDoVý

742
Dub snĚHoVý

754
JeHLIČnan bÍLý

758
cypřIš benÁtskÁ
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Vítejte u Joeri a Dominique v Zeebrugge v Belgii

DominiQue a joeri si vybrali balterio pro
poDlahu ve svém víkenDovém Domě u moře,
který se chystají renovovat. malý obytný
DŮm je neDaleko pláže, na kterou DojDete
hezkou procházkou a která je oázou kliDu.
V Zeebrugge, skromném
lázeňském městě u
belgické pláže, mají
Dominique a Joeri svůj
druhý dům.
“Já - jako sekretářka ve
zdravotnictví, a můj manžel
- jako civilní inženýr, máme
oba dva velmi rušný život.
o víkendu se snažíme
udělat si čas na sebe a
jezdíme si pravidelně
oddechnout k moři.”
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Renovace domu u moře
“pobyt u moře nám dává
svobodu. Díky dlouhým
procházkám s naším psem
chipie se nadýcháme
čerstvého vzduchu. Zde
můžeme relaxovat po
dlouhém náročném
pracovním týdnu. Vždycky
jsme o tom snili a náš sen
se splnil před několika
lety, když jsme tento dům
koupili. Hned jsme se v
něm cítili jako doma. bylo
nutné dům zrenovovat,

ale ani to nás neodradilo.
kuchyň jsme renovovali
celou a všechny pokoje
zařídili znovu.”
při vstupu do domu si jako
první všimnete autentické
dlaždicové podlahy.
Ve zbytku domu jsou
laminátové podlahy, i v
kuchyni.
“starou podlahu v chodbě
jsme chtěli celou zachovat,
abychom nepřerušili
kontinuitu domu.

Klid a svoboda moře. Čerstvý vzduch.
To byl sen, který se nám splnil…
17

{

Podlaha musí být nenáročná na
údržbu. Jezdíme sem přece za
odpočinkem…
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blauw: pantone 281 c
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lichtblauw: 50% van pantone 281 c
CMYK: 50/36/0/19

náš pes se zDe mŮže volně
pohybovat a nemusíme
si o něj Dělat starosti;
kažDý je tu teDy spokojen

V obývacím pokoji a v kuchyni byla
původně kamenná podlaha, ale my
jsme chtěli nějaké jiné řešení, které by
bylo teplejší. Laminát se zdál ideálním.
Je tenčí než dřevěná podlaha a je
možné ho instalovat na stávající
podlahu.”

Nenáročná údržba
“Díky matnému vzhledu vypadá
laminát jako opravdová dřevěná
podlaha. Její vzhled naprosto
vyhovuje atmosféře našeho interiéru.
ale snadná údržba pro nás byla
nejdůležitějším důvodem, proč jsme
se rozhodli pro laminát. chceme si tu
užívat a ne běhat kolem se smetákem
a hadrem. a navíc se psem v domě
musí být nová podlaha i odolnější.”

Světlý a tmavý laminát
Ve spodním poschodí je světlá
laminátová podlaha, co se týče
podlahy v ložnicích Joeri a Dominique
se rozhodli pro tmavý laminát. obě
podlahy jsou z kolekce xperienceplus
od společnosti balterio.
“Dlažba v obývacím pokoji byla
studená a nepříjemná. proto jsme si
zvolili laminát. prosvětlil celý prostor
a přinesl do něj teplo a útulnost.
nahoře jsme chtěli, aby prostorné
ložnice s vysokými stropy působily
19

v pokojích jsme chtěli intimnější
atmosféru, a proto jsme se
rozhoDli pro tmavý Dekor

20

autentický styl zŮstal zachován,
naše nová laminátová poDlaha s
autentickým vzhleDem a matnou
strukturou to umožňuje

příjemně a intimně. proto padla
naše volba na tmavší laminátovou
podlahu.“

Přesvědčivý výsledek
Joeri zprvu nebyl laminátem příliš
nadšený, ale potom musel svůj
názor změnit.
“Moje žena Dominique znala výhody
laminátové podlahy a já jsem měl
především předsudky. naštěstí mě
ale přesvědčila a výsledek je skvělý.
Laminát není jen pouhou cenovou
alternativou dřevěné podlahy, ale
vypadá jako živý materiál a na dotek
nepoznáte rozdíl. naši hosté u nás rádi
chodí po této podlaze (směje se).”

tmavý laminát balterio
tmavší odstíny podlahy poskytují Vašemu interiéru více intimity a tepla.
Vyberte si z tmavých dekorů balterio (od str. 58).

Dub kou 513
řoVý

580
Dub bLackFIreD

587
Dub HneDý

594
Dub WeLLInGton

644
beLGIan bLue HoneD

664
Dub VoLcano

729
Dub ČernoHnĚDý

737
Dub pŮLnoČnÍ
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Vítejte u Iva, Zdeněk, Dana v Praze

iva a zDeněk si ve svém Domě nechali položit
laminátovou poDlahu. výsleDek byl tak Úžasný, že
se jejich Dcera Dana rozhoDla pro téměř stejnou
poDlahu. laminátové poDlahy oD spoleČnosti balterio
se líbí všem Generacím.

Iva žije společně se svým
manželem Zdeňkem na
okraji prahy. oběma je kolem
padesáti let, podnikají a mají
ve městě dvě čerpací stanice.
„sedm dnů v týdnu se od
sedmi hodin ráno věnujeme
naší práci. kromě toho také
rádi pomáháme druhým.
Ve volném čase se snažíme
věnovat osiřelým dětem a
dětem s tělesným postižením.
Máme velice nabitý program,
ale doma si skutečně
odpočineme. Večer si na
zahradě vychutnáváme západ
slunce, ten je v praze opravdu
překrásný.”
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Podlaha jako hlavním
ozdobným prvkem interiéru
Laminátová podlaha Vás upoutá
už při vstupu. V jednoduchém
interiéru vynikne její výjimečný
vzhled.
„Výběr interiéru je zcela
uzpůsoben vzhledu podlahy.
Vše musí dokonale ladit s
laminátem, včetně nábytku a
dokonce i mramoru, který byl
použit na krb. Miluji nadčasový
design a vždy hledám doplňky,
které se k sobě hodí. Můj muž
je spíše praktický, ale většinou
souhlasí se všemi mými návrhy
(směje se).”

Láska na první pohled
Iva a Zdeněk našli svou
laminátovou podlahu na
veletrhu bydlení. Vybrali si
podlahu z kolekce Grandeur.
„Do podlahy jsme se okamžitě
zamilovali, zvláště její rozměry
a jedinečný design nás
uchvátily. nejprve jsme chtěli
koupit dva různé dekory, jeden
do obývacího pokoje a druhý
do kuchyně. ale poradili nám,
abychom do obou místností
použili stejný dekor.“

Obě generace se rozhodly pro společnost Balterio.
Nadčasový laminát pro každého…
23

mimořáDně Dlouhá a široká
prkna kolekce GranDeur DoDají
vašemu Domu eXkluzivitu a luXus

„Dlouhá prkna dodávají
místnosti luxusní vzhled.
každý návštěvník má
dojem, že se jedná o
skutečnou dřevěnou
podlahu. struktura podlahy
tomu odpovídá. kromě
toho je barva podlahy
přírodní, moderní a přitom
nadčasová. Jemné žilkování
na dubové podlaze se na
slunci leskne a vytváří v
domě příjemnou atmosféru.
podlaha splňuje všechna
naše očekávání, společnost
balterio můžeme jen
pochválit.”
24
blauw: pantone 281 c
CMYK: 100/72/0/38

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

Jaká matka, taková dcera
Dcera Dana pracuje ve velké
počítačové firmě a stejně
jako její rodiče ráda cestuje.
suvenýry z cest si vystavuje
v bytě.
„cestování má naše rodina v
genech. Většinou jezdím do
zemí, které se rychle rozvíjejí
a kde během jednoho roku
proběhne mnoho změn. V
mém bytě najdete mnoho
vzpomínek na tyto cesty. to
mám po mamince, v jejím
domě je to úplně stejné.

Máte pocit, že jste vlastně
pořád na dovolené…”

Pro všechny generace
Danu přesvědčil výsledek
položené podlahy u rodičů
natolik, že se rozhodla
použít laminát i ve svém
zrekonstruovaném bytě.
Vybrala si tmavší odstín, ale
ze stejné kolekce.
„Můj byt je zcela v
mém stylu. Vybavení je
jednoduché, ale útulné,
přesně podle mých představ.

V celém našem domě
najdete krásné suvenýry
a vzpomínky na cesty,
které jsme podnikli

25

Reakce mého okolí je
stále stejná: jé, ty máš
ale krásnou podlahu.
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GranDeur
exkluzivní kolekce laminátových
podlah se vzhledem dubového
dřeva má mimořádně dlouhá prkna,
která prakticky nelze rozeznat od
přírodní dřevěné podlahy. na straně
60 najdete jednotlivé dekory kolekce
Grandeur

a tmavá podlaha světlý interiér
výborně doplňuje.”
„Mí rodiče byli se společností
balterio velice spokojeni. Jejich
laminátová podlaha vypadá i
po dvou letech stále jako nová
i přesto, že v domě neustále
pobíhá pejsek emily. kvalita
podlahy je vynikající a vzhled
nadčasový. proto jsem rovněž
neváhala a rozhodla se pro
stejného dodavatele laminátu.
Dnes je podlaha již hotová a není
k rozeznání od pravého dřeva. a
první reakce každého příchozího
je super.”

27

Dekor: 592 Dub Renesance
KOLEKCE: Grandeur (Str. 60)
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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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blauw: pantone 281 c
CMYK: 100/72/0/38

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

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
VŮČI
3 oDoLnost
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.

naskenuJ pro
VÍce InForMacÍ

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
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V souLaDu
s přÍroDou

přivítejte
budoucnost!

peFc/07-31-132
podpora udržitelného
hospodaření s lesy
WWW.peFc.orG

A

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A

A+ A B C
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*
lichtblauw: 50% van pantone 281 c
CMYK: 50/36/0/19

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).

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.

A+

A+ A B C

A+ A B C

blauw: pantone 281 c
CMYK: 100/72/0/38

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).

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*
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náš program udržitelného
podnikání se nazývá “přivítejte
budoucnost” a má čtyři strategické
osy: výroba, inovace, certifikace
a společenství. cílem programu
“přivítejte budoucnost” je
propojení ekologických, sociálních
a ekonomických zájmů tak, aby
přinášely zisk.

C

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.

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 instalační zámkový
systém pressxpress® (pxp) je u
kolekcí Infinity a xperienceplus ,
stejně tak i u kolekce Grandeur.
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.

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.

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

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

cHroMeZone®

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

true to nature®

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

HanDscrapeD®

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

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!
soFt
toucH
Mat

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

MIkro V-DrÁŽka
kartÁČoVanÁ
struktura

struktura
ŽILkoVÁnÍ
DřeVa

speciálně
kartáčováno
pro ještě větší
zdůraznění struktury
surového dřeva.

Vyzdvihuje efekt
struktury vláken dřeva
ještě výrazněji.

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

V-drÁŽKa

Díky V-drážce bude Vaše podlaha k
nerozeznání od masivných
prkenných podlah.

struktura
JeMnÉHo
ŽILkoVÁnÍ
DřeVa

Vytváří dokonalý efekt
struktury vláken dřeva.

nepraVIDeLnÁ
V-DrÁŽka

opraVDoVÁ
struktura
DLaŽby

Dokonale
napodobuje reliéf
přírodního kamene.

nepravidelná V-drážka je
vyfrézovaná tak, aby ukázala
nepravidelnosti opravdového
dřeva, díky nim má velice
přirozený vzhled.
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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
xperienceplus
traﬃc
authentic styleplus
Dolce
senator
1261 x 189 MM
nebo 1257 x 189 MM*
* v závislosti na zámku
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blauw: pantone 281 c
CMYK: 100/72/0/38

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

Grandeur
Infinity
2039 x 238 MM

krÁtkÉ
a šIrokÉ
LaMeLy

ÚZkÉ
LaMeLy

DLaŽDIce

Impressio

stretto

pure stone

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: 731 Dub proVIDence
koLekce: InFInIty (str. 62)
37

sVĚtLÉ barVy
roZJasnÍ prostor,
nÁpaDnÉ barVy
ZVýraZnÍ kontrast

Ve městě v osmém patře, a
přesto v souladu s přírodou.
Jemný, leskle matný
povrch laminátové podlahy
xperienceplus se vzhledem
šedého odstínu dřeva dodá
minimalistickému interiéru
nový rozměr. Díky ní si můžete
vychutnat pohodlí a klid.
podložka comfortsound
base optimálně utlumí hluk k
sousedům pod Vámi.

Dekor: 759 Dub aLJaška
koLekce: xperIencepLus (str. 74)
VLastnostI: 3D WooD eFFect & 2-strannÁ V-DrÁŽka
poDLoŽka: coMFortsounD base
přÍsLušenstVÍ: scotIa

SEE P. XX
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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.
40
blauw: pantone 281 c
CMYK: 100/72/0/38

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

snÍt V tepLe DoMoVa s
nÁDecHeM exotIky

Dekor: 665 WenGe aFrIckÉ
koLekce: traDItIon eLeGant (str. 70)
VLastnostI: struktura JeMnÉHo ŽILkoVÁnÍ DřeVa
& 2/4-strannÁ MIkro V-DrÁŽka
poDLoŽka: coMFortsounD pro
41

Dekor: 592 Dub renesance
koLekce: GranDeur (str. 60)
VLastnostI: cHroMeZone® &
extra DLouHÉ a šIrokÉ LaMeLy

Z kolekce Grandeur vyzařuje čistý luxus. Je pro lidi, kteří chtějí jen to
nejlepší. Leskle matný povrch zdůrazňuje krásu přírodního dubu.
42
blauw: pantone 281 c
CMYK: 100/72/0/38

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

VÁš DoMoV se stane
VýJIMeČnýM DÍky
DLouHýM a šIrokýM
prknŮM Z koLekce
GranDeur

Dekor: 672 Dub burGunDy
koLekce: GranDeur (str. 60)
VLastnostI: cHroMeZone® &
extra DLouHÉ a šIrokÉ LaMeLy
poDLoŽka: coMFortsounD pro
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přIroZenÉ
DennÍ sVĚtLo
VÁš DoMoV
oŽIVÍ

Díky laminátové podlaze s
přirozeným vzhledem dřeva
Váš obývací pokoj splyne
s okolím. Velká okna tuto
skutečnost ještě umocní.

Dekor: 750 Dub opatský
koLekce: DoLce (str. 84)
VLastnostI: true to nature® toucH
poDLoŽka: coMFortsounD pro
přÍsLušenstVÍ: koncoVý proFIL / LIšta
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Dekor: 704 boroVIce přÍstaVnÍ
koLekce: IMpressIo (str. 78)
VLastnostI: krÁtkÉ a šIrokÉ LaMeLy
& 2-strannÁ V-DrÁŽka
poDLoŽka: coMFortsounD pro
přÍsLušenstVÍ: stĚnoVÉ LIšty

46
blauw: pantone 281 c
CMYK: 100/72/0/38

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

tento moderní venkovský styl se
snadno vystihne slovem ”oslňující”.
Zdá se, že laminátová podlaha
zde bude navěky. široká prkna s
kartáčovanou strukturou dodají
váš pokoj dominantní vzhled.
přirozené barvy Vás uklidní tak,
jak si zasloužíte.

MaxIMÁLnÍ
poHoDLÍ,
přI kterÉM se
ZastaVÍ Čas

Dekor: 749 Dub postaršený šeDý
koLekce: DoLce (str. 84)
VLastnostI: true to nature® toucH
poDLoŽka: coMFortsounD base
přÍsLušenstVÍ: LIšta

47

48

Dekory baLterIo se u
VÁs DoMa postaraJÍ
o VřeLou a ÚtuLnou
atMosFÉru

tmavá laminátová podlaha
vyrovná rozdíly mezi
moderním a nostalgickým
stylem. přirozená podlaha s
moderním matným vzhledem
přináší jedinečnou atmosféru,
kdy se prolíná staré s novým.
Hřejivá a přitažlivá.

Dekor: 753 topoL cappuccIno
koLekce: DoLce (str. 84)
VLastnostI: soFt toucH Mat
poDLoŽka: coMFortsounD pro
přÍsLušenstVÍ: stĚnoVÉ LIšty

49

Dekor: 594 Dub WeLLInGton
koLekce: GranDeur (str. 60)
VLastnostI: cHroMeZone® &
extra DLouHÉ a šIrokÉ LaMeLy
poDLoŽka: coMFortsounD base
přÍsLušenstVÍ: parketoVÉ LIšty

50
blauw: pantone 281 c
CMYK: 100/72/0/38

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

Dlouhá prkna se také hodí do Vaší ložnice.
opticky zvětší místnost a přinesou do ní svěží
pocit otevřeného prostoru. sladce sněte, s kolekcí
Grandeur máte vše, co jste kdy potřebovali.
Jednoduché parketové lišty celek pěkně dokončí.

VytVořte VZDušný
InterIÉr, necHte
MÍstnost DýcHat

Dekor: 580 Dub bLackFIreD
koLekce: MaGnItuDe (str. 64)
VLastnostI: cHroMeZone® &
4-strannÁ MIkro V-DrÁŽka
poDLoŽka: coMFortsounD pro
přÍsLušenstVÍ: ZaobLenÉ LIšty

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.
51

suBfloor: comfortplus
decor: pure stone,
643 - geVlamde BlauWsteen
Dekor: 643 beLGIan bLue FLaMeD
features: onVerValste tegelstructuur
koLekce: pure stone (str. 88)
VLastnostI: 4-strannÁ MIkro V-DrÁŽka

Vneste do Vašeho obývacího pokoje „industry charakter“ s kolekcí pure
stone. Laminátová podlaha se vzhledem přírodního kamene je teplejší
než skutečné dlaždice. Mikrodrážka podtrhuje jemný vzhled.
52
blauw: pantone 281 c
CMYK: 100/72/0/38

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

na DetaILecH
VeLMI ZÁLeŽÍ,
Vyberte sprÁVnÉ
DokonČenÍ

Dekor: 643 bbeLGIan bLue FLaMeD
koLekce: pure stone (str. 88)
VLastnostI: opraVDoVÁ struktura DLaŽby
poDLoŽka: coMFortsounD pro
přÍsLušenstVÍ: LIšta / koncoVý proFIL
53

Jednoduchost ve Vašem
interiéru je odrazem Vaší
osobnosti. podlaha Infinity
imituje dřevěnou podlahu
ve všech jejich aspektech.
Jemné rozdíly v lesklé
struktuře dřeva přináší nový
rozměr do Vaší místnosti.
se správnou podložkou pro
podlahové vytápění bude
vždy ve Vaší domácnosti
hřejivá a příjemná
atmosféra.

Dekor: 741 Dub HeLsInkI
koLekce: InFInIty (str. 62)
VLastnostI: 3D WooD eFFect &
extra DLouHÉ a šIrokÉ LaMeLy
poDLoŽka: coMFortsounD pro
přÍsLušenstVÍ: parketoVÉ LIšty

54

ZAŽIJTE
UVOLNĚNOU ATMOSFÉRU
JEDNODUCHÉHO INTERIÉRU
S MODERNÍM NÁDECHEM

55

Váš osobní koutek, kde méně
znamená i více. Zařízení
každým detailem nápadité.
Designové, přesto praktické. Zde
si odpočinete s dobrou knihou.
přirozený vzhled dřeva přináší
pozitivní a uklidňující náladu.

Dekor: 751 Dub kaMenný
koLekce: DoLce (str. 84)
VLastnostI: true to nature® toucH
poDLoŽka: coMFortsounD pro
přÍsLušenstVÍ: parketoVÉ LIšty

56
blauw: pantone 281 c
CMYK: 100/72/0/38

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

Dekor: 793 JaVor ČokoLÁDoVý
koLekce: traFFIc (str. 80)
VLastnostI: soFt toucH Mat
poDLoŽka: coMFortsounD pLus
přÍsLušenstVÍ: LIšta

57

60

grandeur

62

infinity

66

64

magnitude

Kolekce
Vyberte si

tradition sapphire

68

tradition sculpture

70

tradition elegant

72

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. S našimi podlahami si můžete zařídit interiér podle svých představ.
Z našich podlah získáte pocit pravých dřevěných prken, a to díky tomu, že při vývoji podlah využíváme našich bohatých
zkušeností.
58

74

Xperience Plus

76

stretto

78

impressio

80

82

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

84

Dolce

authentic style plus

86

88

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.
59

neoDolatelná laminátová poDlaha
672 Dub burGunDy

grandeur
60

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

61

výjimeČná laminátová poDlaha
732 Dub breWery

infinity
62

Infinity se ideálně hodí do každého jednoduše elegantního interiéru. 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
63

luXusní laminátová poDlaha
696 Dub toskÁnský

magnitude
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

64

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

65

rustikální laminátová poDlaha
503 Dub craFteD

tradition
sapphire
66

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+2

1

537 Dub WeatHereD

538 teak IMperIaL

1

3

NOVÝ
539 oLIVa

791 boroVIce DIVokÁ

3

nepraVIDeLnÁ
V-DrÁŽka
true to
nature®
toucH
NOVÝ
795 Dub seMIšoVý

(1)

(2)

(3)

soft touch mat

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
67

467 Dub VIntaGe

tradition
sculpture
68

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

69

2/4-ZiJdige
microV-groef
true to
nature®
touch
690 Dub VanILLa

tradition
elegant
70

eleGantní laminátová poDlaha

Laminátové podlahy z této kolekce přinášejí do každého interiéru kouzlo
a dokonalost. Díky jemnému žilkování dřeva se stávají laminátové podlahy
přitažlivějšími a krásnějšími. 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
1

661 Dub caMbrIDGe

1

1

662 Dub MeDoVý
1

2

664 Dub VoLcano
2

670 JaVor stanForD
1

663 Dub aMerIcký

1

2

665 WenGe aFrIckÉ
1

690 Dub VanILLa
1

668 třešeŇ royaL
1

691 Dub Harbour

692 Dub IMperIaL

1

2/4-strannÁ
MIkro V-DrÁŽka
true to
nature®
toucH
705 Dub LeDoVý

706 Dub JeČMenný

708 Dub HeDVÁbný

(1)

struktura jemného
dřeva

(2) žilkování

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

433 Dub kLuboVý

tradition
quattro
72

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 Dub tasMÁnský

513 Dub kouřoVý

4-strannÁ
V-DrÁŽka
true to
nature®
toucH

518 kaMbaLa

544 ořecH seLekt

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

73

758 cypřIš benÁtskÁ

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

1

2

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
75

706 Dub JeČMenný

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

77

703 Dub starý ZÁMecký

impressio
78

Dominantní laminátová poDlaha

podlaha Impressio je kombinací světlých a tmavých dekorů, které za každých
okolností upoutají Vaši pozornost. prkna širší než u standardní laminátové podlahy a
kartáčovaná povrchová úprava vytváří dominantní a nenucený vzhled. Díky tomuto
robustnímu vzhledu máte pocit, že podlaha vydrží na věky.

impressio

505 Dub LoFt

690 Dub VanILLa

693 boroVIce WeatHereD

703 Dub starý ZÁMecký

692 Dub IMperIaL

krÁtkÉ a šIrokÉ
LaMeLy
2-strannÁ
V-DrÁŽka

704 boroVIce přÍstaVnÍ

KRÁTKÉ A ŠIROKÉ
LAMELY

kartáčovaná
struktura

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

79

Ý
V
O

N

541 třešeŇ tMaVÁ

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

NOVÁ KoleKce
2

491 Dub bĚLený
2

587 Dub HneDý
2

2

2

541 třešeŇ tMaVÁ

547 třešeŇ krÁsnÁ

2

1

752 JaVor tabor

760 Dub kaLaHarI

2

pro IntenZIVnÍ
pouŽÍVÁnÍ

792 Dub FarMÁřský

793 JaVor ČokoLÁDoVý

(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

1

1

539 oLIVa

544 ořecH seLekt

2

2

2

NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ

788 boroVIce VyMýVanÁ
2

789 JILM barIsta

790 Dub portobeLLo

2

true to
nature®
toucH
soFt
toucH
Mat
NOVÝ
792 Dub FarMÁřský

NOVÝ
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

83

751 Dub kaMenný

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. Laminátová prkna bez V-drážek příjemně oživí Vaši ložnici nebo
obývací pokoj. 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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642 LIMestone tobacco

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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blauw: pantone 281 c
CMYK: 100/72/0/38

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

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.
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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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blauw: pantone 281 c
CMYK: 100/72/0/38

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

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

blauw: pantone 281 c
CMYK: 100/72/0/38

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

grandeur
infinity
magnitude
tradition sapphire

*

*

* soft
touch
mat

*

tradition sculpture

*

tradition elegant

* struktura
jemného
žilkování dřeva

tradition quattro
Xperienceplus

* soft
touch
mat

*

*

stretto

kartáčovaná
struktura

impressio
traffic
authentic styleplus
dolce
senator
pure stone
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* struktura
jemného
žilkování dřeva

* kartáčovaná
struktura

*

* soft
touch
mat

*

* soft
touch
mat

*

* soft
touch
mat

* struktura
žilkování dřeva

* struktura
jemného
žilkování dřeva
opravdová
struktura dlažby

TLOUŠŤKA

EXTRA DLOUHÉ
A ŠIROKÉ LAMELY

9 mm

EXTRA DLOUHÉ
A ŠIROKÉ LAMELY

8 mm
8 mm

ZÁMKOVÝ
SYSTÉM

PressXpress®

PressXpress®

ClickXpress®

ZÁRUKY
POUŽITÍ

REZIDENČNÍ

KOMERČNÍ

AC4
EN13329:2006

AC4
EN13329:2006

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

ÚZKÉ PODLAHOVÉ DÍLCE

+ 4STRANNÁ VMIKRODRÁŽKA 134 mm

KRÁTKÉ A ŠIROKÉ
LAMELY

8 mm

PressXpress®

DropXpress®

AC4
EN13329:2006

AC4
EN13329:2006

8 mm
8 mm
8 mm

ClickXpress®

ClickXpress®

ClickXpress®

AC4
EN13329:2006

AC5
EN13329:2006

AC4
EN13329:2006

7 mm

ClickXpress®

AC4
EN13329:2006

7 mm

ClickXpress®

AC4
EN13329:2006

8 mm

ClickXpress®

AC4
EN13329:2006

* platí pro určité dekory
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Naskenuj pro
více informací

Styl. Kvalita. Jednoduchost.

CMYK: 100/72/0/38
50/36/0/19
Wakkensteenweg 37B - B-8710 Sint-Baafs-Vijve
- T. +32 56CMYK:
62 80
81 - info@balterio.com - www.balterio.com

blauw: pantone 281 c

lichtblauw: 50% van pantone 281 c
PEFC/07-32-47
Printed on PEFC-paper
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