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RIGID VINYL COLLECTION 2019
new floor type

no ordinary floors

Znajdź podłogę, 
która pasuje do  

Twojej osobowości

KOLEKCJA SZTYWNYCH PODŁÓG 
WINYLOWYCH 2019
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no ordinary floors

Tworzymy niezwykłe podłogi dla ludzi, którzy oczekują  
czegoś więcej. Ludzi, którzy nie szukają tego, co zwyczajne,  
ale potrzebują wartości dodanej i chcą, aby ich osobowość  
i styl życia znalazły odzwierciedlenie w ich podłodze.
 

Odkryj naszą zupełnie nową kolekcję  
SZTYWNYCH PANELI WINYLOWYCH

Wraz z nową kolekcją sztywnych paneli 
winylowych, Balterio ponownie spełnia 
Twoje niezwyczajne oczekiwania. 
Nasz sztywne podłogi winylowe łączą 
wytrzymałość z doskonałym komfortem: 
panele i płytki są wytrzymałe a 
jednocześnie delikatne i ciche w dotyku, 
a także wodoodporne. Ponadto mają 
naturalne wzory, z których znane są 
podłogi Balterio. Czysta jakość ulepszona 
dzięki technologii. Dopasowane do 
Twojej osobowości. 

Balterio przedstawia panele i płytki 
winylowe rigid w dwóch różnych 
kolekcjach: poznaj kolekcję Gloria na 
str. 16 i kolekcję Viktor na str. 18. 

✔	wyjątkowa jakość 
sztywnych podłóg

✔	ultracienkie, super mocne
✔	ciche i ciepłe w dotyku
✔	wyjątkowo wytrzymałe
✔	realistyczne panele i płytki

Nasza nowa kolekcja SZTYWNY WINYL  po 
raz kolejny spełnia Twoje niezwyczajne 
oczekiwania...

Viktor - 40172 Kamień Księżycowy

Znajdź podłogę, 
która pasuje do  

Twojej osobowości
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PODŁOGA WIELOWARSTWOWA

Niektóre sztywne podłogi winylowe są wytrzymałe, 
ale głośne w czasie użytkowania, podczas gdy inne 
podłogi są miękkie i ciche, ale wykazują niską odporność 
na uderzenia, wgniecenia i przenoszenie nierówności 
podłoża. Balterio łączy zalety obu tych typów podłóg 
w postaci nowego, wielowarstwowego sztywnego 
produktu winylowego, który zapewnia wytrzymałość, 
miękkość i ciszę, atrakcyjny wygląd i wysoką jakość.

NIEZRÓWNANA JAKOŚĆ
 

Oczekujesz trwałej podłogi, która przetrwa całe życie i 
dokładnie taką otrzymujesz: najlepszy stosunek jakości 
do ceny i długotrwała gwarancja do 20 lat. Sztywne 
podłogi winylowe Balterio mają klasę użytkową 32, dzięki 
czemu nadają się do użytkowania w pomieszczeniach 
mieszkalnych, a także do ogólnych zastosowań 
komercyjnych. Poza tym mają najlepszą w swojej klasie, 
wyjątkowo odporną na ścieranie warstwę wierzchnią, 
która jest odporna na zarysowania i zaplamienia.

CZYSTOŚĆ & TRWAŁOŚĆ

Sztywny winyl Balterio jest wykonany w 100% 
z materiałów o wysokiej jakości. Jest to czyste, 
nieprzetworzone PCW bez żadnych dodatków korka, 
drewna czy włókien cementowych, a także bez 
żadnych szkodliwych substancji: wykorzystywane 
są plastyfikatory, które nie zawierają ftalanów. Co 
więcej, winyl Balterio jest bezzapachowy. Nasza 
metoda produkcji sztywnych podłóg winylowych 
jest zrównoważona dzięki inicjatywom w zakresie 
uzyskiwania energii z ekologicznych źródeł. 

Nowe, wielowarstwowe sztywne panele 
i płytki winylowe łączą ekstremalną 
wytrzymałość z doskonałym komfortem. 
Każda warstwa przynosi wyraźne korzyści: 
wytrzymałość, miękkość i ciszę, atrakcyjny 
wygląd i wysoką jakość. 

WYSOKIEJ JAKOŚCI 
WARSTWA OCHRONNA
• Ekstramatowe wykończenie
• Odporność na zarysowania i zaplamienia

WZORY O WYSOKIEJ 
ROZDZIELCZOŚCI
Dla pięknego, realistycznego wyglądu 

WYTRZYMAŁY,  
SZTYWNY RDZEŃ 
KOMPOZYTOWY 
•  Nie przenosi nierówności  

podłoża
•  Niska podatność na wgniecenia

WARSTWA MIĘKKA
Doskonały komfort  
i akustyka: 
miękkość i cisza

Wyjątkowa jakość 
sztywnych podłóg

WYPRODUKOWANO W BELGII
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Utracienkie, 
supermocne

Idealne podczas remontu: 
możliwość montażu na 
istniejących podłogach

Dzięki stabilność 
rdzenia, niskiej 

podatność na 
wgniecenia 

i nieprzenoszeniu 
nierówności podłoża, 

Twoja podłoga pozostaje 
idealnie płaska w 
każdym wnętrzu. 

Sztywne podłogi 
winylowe Balterio 
montuje się łatwo 

dzięki zamkom 
na klik. Rdzeń 
paneli i płytek 

jest wyjątkowo 
wytrzymały 

pomimo grubości 
zaledwie 5 mm.  

IDEALNE PODCZAS REMONTU

Sztywne podłogi winylowe stanowią piękne 
rozwiązanie dla każdego domu, a szczególnie 
świetnie sprawdzą się w pracach remontowych.  
To, że sztywna podłoga winylowa Balterio ma 
grubość zaledwie 5 mm i jest supermocna, powoduje, 
że jest idealnym rozwiązaniem podczas remontu: 
można z łatwością położyć ją na istniejącej, również 
nieidealnie równej podłodze (np. na istniejących 
płytkach ceramicznych z fugami o maksymalnej 
szerokości 5 mm i głębokości 2 mm) i nadal cieszyć 
się długotrwałym efektem. 

NIE PRZENOSI NIERÓWNOŚCI PODŁOŻA
 

Kompozytowy rdzeń naszych sztywnych podłóg 
winylowych zapobiega przenoszeniu drobnych 
niedoskonałości podłoża: żadne nierówności, 
niewielkie szczeliny i wybrzuszenia nie będą pojawiać 
się na powierzchni podłogi — jest tak wytrzymały. 

NISKA PODATNOŚĆ NA WGNIECENIA
 

Sztywne podłogi winylowe Balterio cechują się 
doskonałą odpornością na uderzenia, a problemy z 
wgnieceniami praktycznie nie występują. Wytrzymały 
rdzeń chroni podłogę przed wgnieceniami 
powodowanymi przez obcasy i nogi mebli. 

IDEALNIE PŁASKA

Sztywna podłoga winylowa Balterio pozostaje 
idealnie płaska w każdych warunkach. Warstwy 
włókna szklanego z dwóch stron rdzenia zapobiegają 
wypaczaniu paneli i płytek. Jeśli zostanie zachowana 
szczelina dylatacyjna, podłoga będzie się kurczyć 
i rozszerzać (ze względu na zmiany temperatury) 
bez deformowania. Szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronie balterio.com. 

Zawsze zalecamy zastosowanie podkładu w celu zniwelowania nierówności podłoża i poprawy 
izolacji akustycznej. 
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Ciesz się komfortem który daje 
podłoga winylowa. Sztywne podłogi 
winylowe Balterio są przyjemnie 
ciepłe i wyjątkowo ciche podczas 
chodzenia.

MOCNE, A ZARAZEM ELASTYCZNE
 

Oprócz sztywnego rdzenia panele i płytki 
winylowe rigid mają również miękką warstwę. Ta 
warstwa zapewnia poczucie komfortu i wyciszenia 
akustycznego w domu. Oto jak łączymy najlepsze 
cechy dwóch rodzajów sztywnych podłóg 
winylowych w jednym produkcie. 

KOMFORTOWE PODCZAS CHODZENIA
 

Żaden inny typ podłogi nie może równać się z 
miękkim i ciepłym dotykiem winylowej podłogi. 
Miękka warstwa delikatnie ugina się w trakcie 
chodzenia zapewniając w ten sposób zauważalne 
odczucie miękkości. Sztywna podłoga winylowa 
Balterio cechuje się również doskonałymi 
właściwościami izolacyjnymi oraz szybko przyjmuje 
temperaturę otoczenia. Pokochasz chodzenie boso 
po domu.

POCHŁANIAJĄ DŹWIĘKI

Czy można usłyszeć ciszę? Miękka warstwa ma 
doskonałe właściwości akustyczne: obniża poziom 
odbitych odgłosów chodzenia i podnosi komfort 
akustyczny we wnętrzu. Sztywne podłogi winylowe 
Balterio redukują również dźwięk transmisyjny, ale 
zalecamy użycie podkładu Balterio Transitstop, aby 
pozostawać w dobrych relacjach z sąsiadami piętro 
niżej.

CZY WIESZ, ŻE...? Sztywne podłogi winylowe Balterio idealnie sprawdzają się z ogrzewaniem i chłodzeniem podłogowym:  
instrukcje znajdziesz na stronie balterio.com.

Ciche i ciepłe 
w dotyku
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Inteligentny wybór 
podłogi do każdego 
pomieszczenia w 
Twoim domu

Wyjątkowa 
wytrzymałość

Sztywne podłogi winylowe to coś więcej 
niż tylko doznania zmysłowe: doskonałe 
cechy wspierane przez opatentowaną 
technologię. Sztywny winyl Balterio jest 
wodoodporny i odporny na ścieranie.

ODPORNE NA ŚCIERANIE

Niezależnie od tego, czy chodzi o bawiące 
się dzieci czy zwierzęta domowe, podłoga 
winylowa Balterio przetrwa każde wyzwanie. 
Wysokiej jakości warstwa wierzchnia chroni 
podłogę przed zarysowaniami i plamami, 
dzięki czemu możesz cieszyć się jej pięknym 
wyglądem przez długie lata. 

WODOODPORNE
 

Sztywne panele i płytki winylowe są wykonane 
z PCW, przez co podłoga jest wodoodporna. 
Podłoga winylowa rigid Balterio stanowi 
idealne rozwiązanie do kuchni i łazienek. 
Dedykowane akcesoria również mają rdzeń z 
PCW — więc listwy przypodłogowe i profile też 
są wodoodporne. 

BEZPROBLEMOWE W CZYSZCZENIU 
 

Sztywne podłogi winylowe Balterio są 
wodoodporne i odporne na zabrudzenia. Jeśli 
coś wyleje się przypadkowo na podłogę, nie 
stanie się nic złego. Możesz ją szybko wyczyścić 
przy użyciu miękkiej szczotki, a także mokrej 
ścierki. 

Perfekcyjne 
rozwiązanie do 

kuchni i łazienek.

Gloria - 40183 Dąb Ciepły
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303 MM

14
94

 M
M

209 MM

Istnieje wiele 
racjonalnych 

powodów, 
dla których 

warto wybrać 
sztywny winyl, 

ale za wyborem 
podłogi Balterio 

przemawia także 
silny argument 

emocjonalny: 
jej naturalny 

wygląd.

Każdy deska wygląda jak 
prawdziwe drewno. 

Każda płytka oddaje 
piękno kamienia. 

Zawsze dążymy do jak 
najwierniejszego  

odwzorowania natury.

ORYGINALNE ROZMIARY WINYLU

Kolekcja podłóg winylowych Balterio obejmuje 
wzory drewnianych desek i kamiennych płytek. 
Deski są trochę większe niż zwykle, przez co sztywna 
podłoga winylowa jest bardziej elegancka. Sztywne 
płytki winylowe mają wymiary rzeczywistych płytek 
więc wygląd podłogi jest naturalny. 

NATURALNE WZORY
 

Sztywne podłogi winylowe Balterio z pewnością 
mogą konkurować z naturalnymi materiałami, gdyż 
czerpiemy inspirację z natury. Każdy wzór jest bogaty 
w żywe detale i intensywne kolory — od jasnego 
do ciemnego. Każdy panel i każda płytka mają 
extra-matową warstwę wierzchnią. Piękne drewno i 
kamień przy każdym Twoim kroku. 

NATURALNA RÓŻNORODNOŚĆ
 

Podłoga ułożona z dokładnie takich samych desek 
już na pierwszy rzut oka wygląda sztucznie. Dlatego 
inwestujemy w naturalną różnorodność. Dekory w 
kolekcji Gloria składają się z co najmniej 10 różnych 
paneli, a każdy z nich ma własny wzór drewna.  
W kolekcji Viktor każdy dekor składa się z 18 różnych 
płytek. Sprawia to, że na podłodze praktycznie nie 
występują powtórzenia. 

ELEGANCKIE V-FUGI

Małe szczegóły robią wielką różnicę. Subtelne 
V-fugi z czterech stron paneli i płytek winylowych 
rigid zapewniają realistyczny i autentyczny wygląd 
podłogi drewnianej lub z kamienia.

DOPASOWANE AKCESORIA

Nawet nasze akcesoria są wierne naturze: kolory i 
odcienie oryginalnych listew przypodłogowych i 
profili Balterio są identyczne jak dekory sztywnych 
podłóg winylowych Balterio. Są one wytrzymałe, 
odporne na ścieranie i wodoodporne. Wszystko co 
potrzebne, aby uzyskać perfekcyjny i trwały rezultat. 
Patrz str. 21

Doskonale dopasowane akcesoria 2000 - 2400 MM

Każdy panel i każda 
płytka wyglądają 
wyjątkowo, tak jak 
w naturze

Panele i płytki 
zainspirowane naturą

60
9,

6 
M

M
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Wysokiej jakości podłoga 
do każdego pomieszczenia 
w Twoim domu

Gloria - 40178 Dąb Sturdy
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40181 Dąb Firm

40182 Dąb Biały

40183 Dąb Ciepły

40176 Dąb Modern 40184 Dąb Barwiony

40180 Dąb Rustic

40176 Dąb Modern

40179 Dąb Rebel

40178 Dąb Sturdy

40177 Dąb Brilliant

40175 Dąb Luminous

Gloria
Kolekcja Gloria reprezentuje naturalne piękno: panele 
winylowe mają piękne wzory drewna, realistyczne jak w 
naturze i pełne charakteru. Naturalnie wyglądające dekory 
składają się z minimum 10 różnych paneli, dzięki czemu 
na sztywnej podłodze winylowej Balterio praktycznie 
nie występują powtórzenia. Jeśli szukasz wyrafinowanej 
elegancji, wybierz kolekcję Gloria do swojego domu. 

Panele 5 mm
1494 X 209 MM | 6 PANELI/OPAKOWANIE | 1,8735 M2

✓	 Ultracienkie, supermocne
✓	 Ciche i ciepłe w dotyku
✓	 Naturalna różnorodność
✓	Wodoodporne
✓	 4-stronna V-fuga 
✓	 Odporne na mikro- 

zarysowania i plamy
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40172 Kamień Księżycowy40169 Biały Kamień

40173 Wapień

40171 Szary Kamień 40174 Błękitny Kamień

40170 Czarny Kamień

40171 Szary Kamień

Viktor
Kolekcja Viktor obejmuje sztywne płytki winylowe: od 
jasnego do ciemnego, pięknie nakrapiane oraz marmurkowe 
wzory. Dekory o naturalnej różnorodności obejmują 
minimum 18 różnych płytek, dzięki czemu na podłodze 
winylowej rigid Balterio praktycznie nie występują 
powtórzenia. Jeśli więc szukasz podłogi, która wygląda 
jak kamień, a jednocześnie zapewnia komfortowe w 
użytkowaniu, właściwym wyborem będzie podłoga Viktor. 

Płytki 5 mm
609,6 X 303 MM | 10 PANELI/OPAKOWANIE | 1,8471 M2

✓	 Ultracienkie, supermocne
✓	 Ciche i ciepłe w dotyku
✓	 Naturalna różnorodność
✓	Wodoodporne
✓	 4-stronna V-fuga 
✓	 Odporne na mikro- 

zarysowania i plamy
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4. Profil zakończeniowy 
2000 X 19,3 X 8,2 MM

1. Profil wyrównujący
2000 X 45,3 X 8,2 MM

5. Profil przejściowy
2000 X 37,5 X 8,2 MM

2. Profil dylatacyjny
2000 X 37,5 X 8,2 MM

3. Profil schodowy*
2000 X 37,5 X 8,2 MM

5 zastosowań 
w 1 produkcie
Dostarczany z nożem

DOPASOWANE & WODOODPORNE LISTWY PRZYPODŁOGOWE & PROFILE

Dekory oryginalnych listew 
przypodłogowych i profili 
Balterio są takie same jak 
podłóg winylowych rigid 
Balterio. Rdzeń z PCW 
zapewnia wodoodporność.

Listwa przypodłogowa 
2400 X 58 X 12 MM

Klej MS Polymer    

Listwa typu Scotia
2400 X 17 X 17 MM

Klej MS Polymer    

Incizo Base* 
Podczas montażu profilu schodowego może być również potrzebny metalowy profil Incizo Base. 

Profil 5-w-1

Piękno i wodoodporność od podłogi po 
wykończenie. Listwy przypodłogowe 
i profile Balterio są wykonane w 100% 
z PCW i wodoodporne. Mają matowe 
wykończenie i idealnie pasują do 
sztywnych podłóg winylowych Balterio. 

Zakończ z klasą 
przy użyciu wysokiej 
jakości akcesoriów 

✓	wysoka jakość
✓	odporne na ścieranie
✓	wodoodporne
✓	idealnie dopasowane 

DO TWOJEJ PODŁOGI

Akcesoria Balterio są 
wodoodporne i wyjątkowo 
wytrzymałe, a do tego  
świetnie wyglądają

CZY WIESZ, ŻE...? 
Listwy przypodłogowe i profile Balterio 
mają rdzeń z PCW i w 100% dekory 
dopasowane do podłóg, dzięki czemu 
stanowią wyjątkową ofertę na rynku. 

Gloria - 40176 Dąb Modern
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Produkt Balterio UltraClean został specjalnie opracowany do podłóg Balterio. Umożliwia gruntowną 
pielęgnację podłogi, która już zawsze będzie wyglądać jak nowa. Środki do pielęgnacji nie pozostawiają 
smug ani osadów na podłodze. 

Wspaniałe rezultaty rozpoczynają się od dobrego przygotowania. Podkład 
Balterio jest nieodzowny przed montażem sztywnej podłogi winylowej. 
Wyrównuje nieregularności podłoża i zapewnia dodatkowy efekt izolacji 
akustycznej. 

ZACZNIJ MĄDRZE OD WŁAŚCIWEGO PODKŁADU

MONTAŻ TAK ŁATWY JAK LICZENIE DO TRZECH

CIESZ SIĘ PODŁOGĄ PRZEZ DŁUGIE LATA

Zainstaluj sztywny 
płytki winylowe 
metodycznie 
Pionowe łączenia powinny być 
rozłożone z zakładką w połowie 
(1) lub jednej trzeciej (2). 

Zamontuj sztywne 
deski winylowe 
losowo
Pionowe łączenia powinny być  
rozłożone w przypadkowy sposób 
z zakładką minimum 20 cm.

 BASIC TRANSITSTOP

Redukuje odgłosy chodzenia ✓ ✓

Redukuje dźwięki transmisyjne -18 dB -20 dB

Grubość
Powierzchnia

1 mm

15 m2 

2 mm

15 m2

Wyrównanie podłoża ✓ ✓

Opór cieplny (wartość R) 0,02 m²K/W 0,046 m²K/W

Ogrzewanie podłogowe ✓ ✓

Chłodzenie podłogowe ✓ ✓

Wybierz właściwy 
podkład 

BASIC 
Wysokiej jakości podkład do wszechstronnego 
montażu sztywnego winylu Balterio.

TRANSITSTOP 
Wysokiej jakości podkład zapewniający 
maksymalną redukcję odbitych dźwięków 
przeznaczony do winyli rigid Balterio. 

Montaż sztywnej podłogi 
winylowej jest wyjątkowo prosty 
dzięki zamkowi Uniclic. Zamek 
na klik to szybki i prosty montaż 
oraz wytrzymałe połączenie 
kolejnych paneli czy płytek.

Dzięki zamkowi Uniclic panele (lub płytki) można łączyć 
ze sobą poziomo, co sprawdza się idealnie w przypadku 
montażu pod ościeżnicami, kaloryferami itp. Żaden inny 
system łączenia typu klik nie zapewnia takiej prostoty i 
skuteczności. Użyj zestawu montażowego Balterio. 

5 mm

Wyjątkowa jakość 
sztywnych podłóg

Ultracienkie, supermocne 

Ciche i ciepłe w dotyku

Wodoodporny produkt

Realistyczne panele i płytki

Wysokiej jakości podłoga 
do każdego pomieszczenia 

w Twoim domu
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no ordinary floors

Jakiekolwiek powielanie niniejszej broszury, w całości lub w części, na jakimkolwiek 
nośniku jest zabronione bez pisemnej zgody firmy UNILIN bvba, Division Flooring.  
Kolory i wzory przedstawione w tej broszurze mogą się nieznacznie różnić od 
rzeczywistych produktów ze względu na techniki druku. © UNILIN bvba 2018

R.E. UNILIN bvba, Division Flooring, Franky Terrijn, Ooigemstraat 3, 
B-8710 Wielsbeke, www.balterio.com | Wyprodukowano w Belgii | 019-114-01

Znajdź sklep w pobliżu  
Odwiedź stronę balterio.com 

Twój sprzedawca Balterio


