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Szanowni Paƒstwo

Co roku o tej porze firmy podsumowujà miniony okres i starajà si´ przewidzieç sytuacj´ oraz miejsce na rynku w najbli˝szej, a tak˝e dalszej przysz∏oÊci. Barlinek S.A.
nie jest tu odosobniony, a „deska barlinecka” jest idealnym forum, na którym mog´
si´ z Paƒstwem podzieliç moimi opiniami i prognozami.
Rok 2004 w historii firmy zapisa∏ si´ jako czas wielkich inwestycji. Kosztem ponad 120 mln
z∏otych oddaliÊmy do u˝ytku kolejny zak∏ad deski trójwarstwowej, którego moce produkcyjne
sà ju˝ wykorzystywane w 100%. Nowa linia powi´kszy∏a nasz potencja∏ produkcyjny w skali
roku do ponad 4 mln m kw., co stawia nas w gronie pi´ciu najwi´kszych producentów na
Êwiecie.
Wyniki finansowe ubieg∏ego roku równie˝ sà bardzo satysfakcjonujàce. Pomimo znanych
wszystkim problemów z surowcem oraz niekorzystnego dla eksporterów umocnienia
si´ z∏otówki, sprzeda˝ firmy, jak równie˝ jej rentownoÊç, spe∏ni∏y oczekiwania akcjonariuszy.
W ciàgu ostatnich kilku lat eksport sta∏ si´ podstawowym kana∏em zbytu Barlinek S.A. Nasze produkty sà obecne na rynkach w ponad
dwudziestu krajach na trzech kontynentach. Wed∏ug wszelkich prognoz udzia∏ eksportu w sprzeda˝y, w 2005 roku, wyniesie ponad 70%.
Cieszy nas fakt, ˝e inni krajowi producenci, a szczególnie Baltic Wood, równie˝ z powodzeniem eksportujà swoje produkty. Nasze wyroby
„spotykajà si´” na wielu zagranicznych rynkach. W eksporcie nie postrzegamy siebie jednak jako konkurentów – nasze sukcesy sà twardym
orzechem do zgryzienia dla najbardziej renomowanych koncernów.
Co innego w kraju – Barlinek posiada ponad 70% udzia∏u w polskim rynku i nie zamierzamy oddaç pola rodzimym ani obcym dostawcom. Pozycja lidera b´dzie wspierana wieloma dzia∏aniami: nowymi produktami, wzmo˝onà aktywnoÊcià marketingowà, lepszà pracà
operacyjnà. Jestem przekonany, ˝e dostrze˝ecie nas Paƒstwo we wszystkich obszarach, na których musi dziÊ dzia∏aç nowoczesny sprzedawca. Przewiduj´, ˝e rok 2005 b´dzie kolejnym okresem wzrostu zapotrzebowania klientów na pod∏ogi wielowarstwowe. Zapewne przyrosty sprzeda˝y nie b´dà tak imponujàce jak w roku 2004 (akcesja do Unii Europejskiej), ale b´dà na tyle znaczàce, ˝e wi´kszoÊç naszych
Partnerów zobaczy wzrosty w swoich bilansach.
˚ycz´ Paƒstwu samych sukcesów w dzia∏alnoÊci gospodarczej – Paƒstwa sukces to nasz sukces. Jestem przekonany, ˝e rok 2005 b´dzie na
pewno lepszy ni˝ ten, który si´ skoƒczy∏. Na zakoƒczenie, z ogromnà przyjemnoÊcià informuj´, ˝e w marcu br. rozpoczynamy w Barlinku
budow´ kolejnej fabryki. Dzi´ki temu, ju˝ od lata 2006 roku, nasza firma b´dzie produkowa∏a 500.000 m kw. deski barlineckiej miesi´cznie
– oby jak najwi´cej dla Paƒstwa.

Z powa˝aniem,
Mariusz Gromek
Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Barlinek S.A.
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Witamy w kolejnym numerze magazynu firmowego
Barlinek S.A. Za nami prze∏om starego i nowego roku,
a tak˝e doÊç krótki okres karnawa∏owych szaleƒstw.
Najwy˝szy czas zatem zabraç si´ do jeszcze bardziej
wyt´˝onej pracy.
Przedstawiamy Wam kolejny numer naszej cyklicznej
gazety, jak zwykle z przekonaniem, ˝e ka˝dy znajdzie
w nim coÊ interesujàcego i odpowiedniego dla
siebie. Na pewno i tym razem nie zabraknie szeregu
wartoÊciowych i starannie przygotowanych materia∏ów
dotyczàcych szeroko rozumianej dzia∏alnoÊci firmy
Barlinek, a tak˝e jej produktów. A jest z czego
wybieraç...
Szczególnà uwag´ pragniemy jednak zwróciç na kilka
artyku∏ów, które mogà byç dla Paƒstwa niezwykle
po˝yteczne. Choçby na tekst dotyczàcy pod∏óg
sportowych z Barlinka. Moda na nawierzchnie
drewniane obj´∏a, jak si´ okazuje, nie tylko prywatne
mieszkania, domy i firmy, ale tak˝e du˝e inwestycje
publiczne, docierajàc nawet do szkó∏. Barlineckie
posadzki sportowe, spe∏niajàce najsurowsze
wymagania, okazujà si´ znakomità propozycjà dla
rozmaitych obiektów o charakterze sportowym, w tym
dla sal gimnastycznych.
Dbajàc o to, aby monta˝ deski barlineckiej odbywa∏
si´ w mo˝liwie najdoskonalszy i w pe∏ni profesjonalny
sposób, Barlinek podjà∏ si´ organizacji szkoleƒ dla firm
monta˝owych. Sàdzimy, ˝e na ich efekty nie trzeba
b´dzie d∏ugo czekaç, a zadowoleni powinni byç wszyscy:
poczàwszy od wykonawców, na Klientach koƒczàc.
Z pewnoÊcià warto równie˝ zwróciç uwag´ na nowà
propozycj´ Barlinka dotyczàcà deski barlineckiej. Od
niedawna mo˝na jà bowiem k∏aÊç, zgodnie z ˝yczeniem
klienta, na dwa sposoby: albo jako tzw. pod∏og´
p∏ywajàcà, albo przyklejajàc deski do pod∏o˝a, podobnie
jak parkiet. Wybór jest wy∏àcznie kwestià preferencji
i oceny inwestora.
A poza tym w numerze oczywiÊcie wiele innych
materia∏ów, propozycji aran˝acji pod∏ogowych,
szereg interesujàcych zdj´ç oraz fachowych porad
specjalistów.
Goràco polecamy wszystkie artyku∏y i zapraszamy do
lektury naszego magazynu. Czekamy na ewentualne
pytania, sugestie i opinie, zapraszajàc jednoczeÊnie do
wspó∏pracy przy tworzeniu deski barlineckiej (kontakt:
redakcja@barlinek.com.pl).
Redakcja
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Podłoga drewniana

we wn´trzu
ARCHITEKT RADZI

P
Nie sposób przeceniç znaczenia
pod∏ogi dla odbioru wn´trza.
Jest ona jednym z bardziej
kosztownych elementów jego
wykoƒczenia. Inwestor, cz´sto
przygnieciony kosztami poniesionymi na wzniesienie budynku
w stanie surowym i perspektywà
wydatków koniecznych,
aby rozpoczàç u˝ytkowanie,
rezygnuje z wysokiego standardu
wykoƒczeƒ. Niestety, dotyczy to
równie˝ pod∏óg. Tymczasem
warto zainwestowaç w∏aÊnie
w pod∏og´, a skromniej rozwiàzaç
Êciany i sufity lub w miar´
mo˝liwoÊci roz∏o˝yç w czasie
zakupy meblowe.
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o pierwsze, pod∏oga to inwestycja na
lata, która spoÊród innych elementów
wn´trza mo˝e nam s∏u˝yç stosunkowo d∏ugo.
Jej wymiana natomiast, zw∏aszcza w zestawieniu
z odnowieniem Êcian i sufitów, jest doÊç kosztowna i pracoch∏onna, szczególnie jeÊli wymaga
wyrównania pod∏o˝a. Po drugie - to w∏aÊnie pod∏og´ zauwa˝amy jako pierwszà w nowym dla nas
pomieszczeniu. Naturalny kàt padania ludzkiego
wzroku nie jest wcale linià prostopad∏à do osi
cia∏a, ale w∏aÊnie skierowanà w dó∏, ku pod∏odze.
Wiedza ta wykorzystywana jest doskonale przez
handlowców. Wystarczy zwróciç uwag´ na wn´trza centrów handlowych, gdzie przy bardzo ozdobnych i kosztownych rozwiàzaniach pod∏ogi,
sufity pozostajà niemal niewykoƒczone, z widocznym uk∏adem instalacji biegnàcych na ich tle.
POCHWA¸A DREWNA
Od co najmniej kilkuset lat drewno jest najcz´Êciej
stosowanym materia∏em pod∏ogowym we wn´trzach mieszkalnych. W drugiej po∏owie XX w.
pojawi∏y si´ inne materia∏y – wyk∏adziny dywanowe i wszelkie rodzaje wyk∏adzin z tworzyw
sztucznych. Pami´tamy te˝ dobrze panujàcà na
poczàtku lat 90-tych mod´ na p∏ytki ceramiczne,
doÊç powszechnie stosowane nie tylko w prywatnych domach, ale tak˝e w sklepach, urz´dach
i biurach. DziÊ mo˝na zaobserwowaç wielki powrót zainteresowania drewnem. Ponownie zacz´liÊmy doceniaç zalety i urok drewnianych pod∏óg.
Widzimy w nich przyjazne dla cz∏owieka, bezpieczne i ciep∏e, a tak˝e pi´kne w kolorze i fakturze pod∏o˝e, którego nie jest w stanie zastàpiç
˝aden inny materia∏ sztuczny, tak˝e ten imitujàcy
drewno wyglàdem. Czynnikiem niezwykle istotnym okazuje si´ tutaj wytrzyma∏oÊç i trwa∏oÊç
powierzchni licowej pod∏ogi, zw∏aszcza od czasu,
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kiedy szersze zastosowanie znalaz∏y wysokiej klasy
lakiery i powracajàce do ∏ask oleje. Deska barlinecka dost´pna jest w wielu wersjach wykoƒczenia
warstwy u˝ytkowej – mo˝liwy jest zakup pod∏ogi
lakierowanej (w tym lakier o wysokim po∏ysku),
olejowanej w wielu wariantach kolorystycznych
oraz woskowanej.
DREWNA POLSKIE
MnogoÊç rodzajów drewna, które nadajà si´
na materia∏ pod∏ogowy, stwarza bogatà palet´
kolorów i faktur. Bardzo popularnym na rynku
krajowym gatunkiem drewna jest buk. To drewno
stosunkowo twarde, o du˝ym skurczu w∏asnym
(mocno „pracujàce”). Ma jasnà, ˝ó∏toz∏otà kolorystyk´ i delikatnà, prostow∏óknistà struktur´
s∏ojów, która pozwala ∏atwo dobieraç rysunek
s∏ojów sàsiadujàcych elementów.
WÊród
polskich
gatunków,
na
uwag´
zas∏uguje dàb - wartoÊciowe drewno u˝ytkowe, ci´˝kie, twarde i trwa∏e, bardzo odporne na
Êcieranie. Ma jasnobràzowà, z∏ocistà kolorystyk´
o równomiernej strukturze s∏ojów, z mo˝liwymi
niewielkimi s´czkami. Odmianà d´bu tradycyjnego jest dàb czerwony o delikatnym czerwonawym odcieniu. Kolorystyka i rysunek obu odmian
d´bu charakteryzuje klasyczna, uniwersalna elegancja, która pasuje zarówno do wn´trz klasycznych, rustykalnych jak i do bardzo nowoczesnych.
Inne drewna krajowe to: z∏otopomaraƒczowa,
delikatna w rysunku olcha, s∏omkowe, bardzo
jasne klon i brzoza (charakterystyczne dla tzw.
stylu skandynawskiego), ˝ó∏tawy, ch∏odny w odcieniu jesion, czy wreszcie rzadziej oferowane
grab, wiàz i akacja. Bardzo cz´sto stosowana
w przemyÊle meblowym jasno˝ó∏ta, pe∏na s´ków
sosna, jako drewno mi´kkie, nadaje si´ przewa˝nie
na pod∏og´ lità.

NAGRODY

1. Iroko
2. Klon

1.

DREWNA EGZOTYCZNE
Drewna egzotyczne sà dost´pne na polskim rynku
od kilku lat. Zyska∏y sporà popularnoÊç, zw∏aszcza
wÊród ludzi m∏odych, otwartych na nowatorskà
mod´, dobrze zarabiajàcych. WÊród takich osób
deska barlinecka z gatunków egzotycznych cieszy
si´ znacznym uznaniem. Drewna te sprowadzane
sà najcz´Êciej z Afryki, Azji, Ameryki Po∏udniowej
i Australii. Sà one bardzo twarde, odporne na
Êcieranie, a tak˝e lepiej ni˝ inne drewna opierajà
si´ wahaniom temperatury (ma∏y skurcz) oraz
wilgoci. Dlatego te˝ drewna egzotyczne znajdujà
zastosowanie tak˝e na zewnàtrz – jako ok∏adziny
Êcienne, ostatnio wykorzystywane na zewn´trzne
˝aluzje, a tak˝e pod∏ogi tarasów czy balkonów.
Na rynku oferowane sà nawet specjalnie zabezpieczone pod∏ogi, które mo˝na zastosowaç tak˝e
w pomieszczeniach domowych nara˝onych na
wilgoç - w kuchniach, czasem w ∏azienkach.
Drewna egzotyczne majà bardzo oryginalnà,
ró˝niàca si´ od drzew europejskich kolorystyk´
i us∏ojenie. Do najpopularniejszych na polskim
rynku gatunków nale˝à:
• merbau – bràzowy, bràzowo-czerwony s∏abo
widoczne s∏oje i ciemne c´tki;
• badi – z∏ocisty mahoƒ, kolor pomaraƒczowobràzowy, na wykoƒczonej powierzchni drewna
widaç charakterystyczne mieniàce si´ miodowe
warkocze;
• tali - przyprószony ciemnopopielatym, nieco
matowym odcieniem, bardzo charakterystyczny;
• iroko – zró˝nicowany kolorystycznie, od koloru
miodowego przechodzi przez oliwkowy a˝ do
bràzowego, s∏oje pasiaste;
• jatobe – ∏agodnie nasàczony intrygujàcà
czerwienià, wyrazisty i niebanalny;
• bubinga – barwa o odcieniu czerwonawym,
s∏oje wyglàdajà jak faliste purpurowe linie;

2.
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Przyk∏ady uk∏adania
pod∏ogi parkietowej
szczelina
dylatacyjna

liniaÊrodkowa

10mm

liniesznurka

jode∏ka
szczelina
dylatacyjna liniaÊrodkowa

10mm

liniesznurka

podwójna jode∏ka
szczelina
dylatacyjna liniaÊrodkowa

10mm

liniasznurka

potrójna jode∏ka

kwadrat diagonalny
szczelina
dylatacyjna

10mm

kwadraty
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• padouk – kolor ciemnobràzowy z odcieniem
burgunda lub miodowo˝ó∏ty - mo˝na celowo mieszaç te dwa odcienie klepek, uzyskujàc niezwyk∏e
efekty kontrastowe.
Drewna egzotyczne zastosowane na pod∏odze
sprawiajà, ˝e staje si´ ona elementem dominujàcym. Nadajà si´ do wn´trz nowoczesnych, przestrzennych, o prostych formach mebli, do wn´trz
w stylu kolonialnym lub do stylizowanych atmosferà krajów i kontynentów, z których pochodzà.
Interesujàcà propozycj´ stanowià tak˝e gatunki,
których rodowód nie jest ani rodzimy, ani egzotyczny. Mo˝emy tu zaliczyç powszechnie znane
i cenione drewno:
• orzech – umiarkowanie ciemne, o niepowtarzalnym, oliwkowym odcieniu;
• cherry – jasne, o lekko ró˝owym zabarwieniu.
RODZAJE PODŁÓG
Obecnie mamy na rynku bardzo bogatà ofert´
ró˝nego rodzaju pod∏óg drewnianych. Mo˝na
je podzieliç na dwie zasadnicze grupy: parkiety
wielowarstwowe i pod∏ogi lite.
Pod∏ogi wielowarstwowe
Pierwszà grup´ rozwiàzaƒ pod∏óg drewnianych
tworzà pod∏ogi panelowe. Sà to rozwiàzania
wspó∏czesne, które wychodzà naprzeciw rosnàcym wymaganiom u˝ytkowników, co do ∏atwoÊci
monta˝u i u˝ytkowania pod∏ogi. Istotà pod∏ogi
panelowej jest to, ˝e w przeciwieƒstwie do pod∏ogi litej, mamy do czynienia z wysoko przetworzonym, kompletnie wykoƒczonym elementem,
z zabezpieczonà fabrycznie powierzchnià. Do niedawna panele by∏y domenà pod∏óg laminowanych, czyli sztucznych, imitujàcych drewno. Od
kilkunastu lat mo˝na kupowaç panele drewniane.
W kraju dominujàca pozycj´ na rynku osiàgn´∏a
deska barlinecka. Jest to trójwarstwowa deska
pod∏ogowa z naturalnego drewna, nie poddanego procesom modyfikacji, zaopatrzona w system
monta˝u bezklejowego barclick, który trwale spaja
ze sobà poszczególne elementy pod∏ogi.
Pod∏ogi warstwowe najcz´Êciej uk∏adane sà jako
„p∏ywajàce” (nie klejone do pod∏o˝a i dylatowane
od Êcian), mo˝liwe jest tak˝e klejenie do pod∏o˝a
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wg wskazówek producenta. Elementy takiej
pod∏ogi mogà byç klejone ze sobà lub wg najnowszych technologii uk∏adane bezklejowo na z∏àcze
typu „click” (przyk∏adem jest wspomniane ju˝,
nowatorskie rozwiàzanie technologów z Barlinka
– z∏àcze barclick). Monta˝ takiej pod∏ogi jest du˝o
sprawniejszy ni˝ pod∏ogi litej, ma∏a iloÊç elementów wymaga przycinania i nie ma ucià˝liwego dla
u˝ytkowników lakierowania drewna we wn´trzu.
Oferta wzorów pod∏óg panelowych wielowarstwowych jest obecnie bardzo urozmaicona.
Nie stosuje si´ co prawda uk∏adów jode∏kowych
ani innych wzorów nieprostokàtnych (powodem
jest niezgodnoÊç z uk∏adem kraw´dzi paneli),
generalnie jednak wybór jest bardzo bogaty. Dotyczy jednak uk∏adów prostych, gdzie deski warstwy wierzchniej, tzw. lamele, u∏o˝one sà równolegle do siebie. Standardowej szerokoÊci (207 mm)
panel mo˝e byç wykonany z ró˝nej liczby lameli.
Pod∏oga z paneli jednolamelowych wyglàda jak
z litych desek, dwulamelowa przypomina szeroki
parkiet, zaÊ trzylamelowa i rzadko wyst´pujàca
w ofercie, najmniej szlachetna czterolamelowa,
prezentuje si´ jak parkiet drobniejszy.
Pod∏ogi lite
Pod∏ogi lite znane sà od dziesi´cioleci. Zalicza si´
do nich prosta lita deska, wed∏ug prawide∏ sztuki
uk∏adana na legarach - obecnie, przy bardzo równym pod∏o˝u, cz´sto po prostu klejona bezpoÊrednio
do niego. Innym przyk∏adem jest parkiet, tak˝e
klejony do pod∏o˝a. Umo˝liwia on tworzenie
zró˝nicowanych wzorów. Najbardziej znanym
i zdecydowanie najcz´Êciej stosowanym jest
jode∏ka (patrz rysunki). ¸atwo uk∏ada si´ jà zarówno
w ma∏ych jak i du˝ych pomieszczeniach. Podwójna i potrójna jode∏ka wymaga raczej wi´kszych
powierzchni, w mniejszych jej rysunek b´dzie
nieczytelny. Bardzo efektownym wzorem jest
motyw kwadratu prostego lub obróconego o 45o,
tzw. karo. Wymaga on jednak bardzo precyzyjnego rozmieszczenia wzgl´dem kraw´dzi pomieszczenia i dobrze wyglàda we wn´trzach o regularnych, proporcjonalnych kszta∏tach, z ma∏à
iloÊcià zakamarków i za∏amaƒ. Mo˝na uniknàç
nieprzyjemnego styku wzorów kwadratowych

3. Dàb
4. Lita deska sosnowa

4.

z kraw´dziami pomieszczenia, stosujàc uj´cie
wzoru w tzw. ramk´, czyli uzupe∏nienie tego, co
zostanie od ca∏ego kwadratu do Êciany, prostym
uk∏adem równoleg∏ych klepek.
Innym przyk∏adem pod∏óg litych jest mozaika. Jest
to rodzaj parkietu, ale o znacznie drobniejszych elementach. Mo˝na jà uk∏adaç we wzory jode∏kowe,
sà jednak ma∏o efektowne, bo wydajà si´ bardzo
rozdrobnione, zw∏aszcza w du˝ych wn´trzach.
Lepiej prezentujà si´ wzory kwadratowe. Mo˝na
z nich tworzyç tak˝e uk∏ady gwiaêdziste, które
powinny byç zarezerwowane raczej do wn´trz
o charakterze klasycznym, pa∏acowym. W zwyk∏ym
mieszkaniu mogà wyglàdaç pretensjonalnie.
CO WARTO WIEDZIEå PROJEKTUJÑC POD¸OG¢
Projektowanie pod∏ogi to akt twórczy, nie mo˝na
wi´c podawaç gotowych recept. Warto jednak
wiedzieç o kilku zasadach dotyczàcych wyboru
rodzaju pod∏ogi, w zale˝noÊci od rodzaju pomieszczenia, które chcemy urzàdziç.
Pierwsza z nich dotyczy wielkoÊci elementów.
Du˝e elementy, np. pod∏oga jedno lub dwulamelowa, b´dzie si´ prezentowa∏a znakomicie w wi´kszych wn´trzach, du˝y wzór przyt∏acza bowiem
niewielkie pomieszczenia i mo˝e je optycznie
zmniejszaç jeszcze bardziej. Ma∏e elementy, a wi´c
pod∏ogi trzy- i czterolamelowe, zaprezentujà si´
o wiele korzystniej w∏aÊnie w ma∏ych wn´trzach,
gdzie faktura pod∏ogi wyda si´ harmonijnie
podkreÊlona, a wzór odpowiednio czytelny.
Druga zasada dotyczy wyboru koloru. Kolory
ciemne mogà byç nieodpowiednie dla ma∏ych
pomieszczeƒ. Podobnie jak w przypadku du˝ego
wzoru, ciemny lub jaskrawy kolor przyt∏oczy takie
wn´trze. Nale˝y zaÊ uwa˝aç z bardzo jasnymi
pod∏ogami we wn´trzach du˝ych i w za∏o˝eniu
pustawych, niezbyt wype∏nionych sprz´tami.
Mogà optycznie zlaç si´ z resztà elementów i wydawaç si´ zbyt md∏e.
Trzecia zasada wià˝e si´ z oÊwietleniem. Du˝a iloÊç
naturalnego Êwiat∏a bardzo rozjaÊni pod∏og´ i na
odwrót, w ciemnym pomieszczeniu kolor pod∏ogi
wyda si´ du˝o ciemniejszy i bardziej intensywny
ni˝ w jasnym, ró˝nica naprawd´ jest bardzo du˝a.

Warto te˝ wiedzieç, ˝e za sprawà Êwiat∏a w∏aÊnie gotowa pod∏oga b´dzie wyglàda∏a
na sporo jaÊniejszà ni˝ wydaje si´ nam próbka drewna. Nale˝y tak˝e uwa˝aç z
po∏yskiem we wn´trzach przeÊwietlonych s∏oƒcem. Zbyt b∏yszczàca pod∏oga zadzia∏a
oÊlepiajàco i b´dzie wyglàda∏a jak tafla lustra.
Czwarta zasada dotyczy kierunku uk∏adania elementów. Nale˝y go szczególnie wnikliwie rozwa˝yç w przypadku pod∏óg panelowych. Przyj´to, ˝e d∏u˝szy bok elementów powinien odpowiadaç d∏u˝szemu bokowi pomieszczenia. Korzystniej jest tak˝e
uk∏adaç d∏u˝szy bok elementów prostopadle do Êciany z oknem (jeÊli sà dwa okna, to
prostopadle do tego dajàcego wi´cej Êwiat∏a). W tym u∏o˝eniu nie podkreÊlamy linii
spojeƒ pomi´dzy poszczególnymi deskami.
I wreszcie zasada piàta, kto wie, czy nie najwa˝niejsza. Ostro˝nie z mieszaniem rodzajów, kolorów, wzorów i wykoƒczeƒ drewna. Lepiej trzymaç si´ jednolitego wyboru, zw∏aszcza jeÊli pomieszczenia ∏àczà si´ ze sobà. Kolor drewnianych mebli nie musi
byç a˝ tak konsekwentny, mo˝na stawiaç ciemne meble na jasnych pod∏ogach i na
odwrót, ale parapety, listwy pod∏ogowe, czy inne trwa∏e elementy wykoƒczenia nie
powinny ró˝niç si´ od pod∏ogi bardziej ni˝ o jeden, dwa tony. Wszelkie odst´pstwa
od tej zasady muszà byç Êwiadomym, przemyÊlanym i wysmakowanym stylistycznie
dzia∏aniem.
dokoƒczenie na str. 8
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Podłoga drewniana we wn´trzu
STYL WN¢TRZA A POD¸OGA
Wybór
odpowiedniej
pod∏ogi
spoÊród
dost´pnych na rynku rodzajów, wzorów
i kolorów drewna jest prawdziwym dylematem.
Wyeliminowanie tych, które dzi´ki znajomoÊci wymienionych wy˝ej zasad uznamy za nieodpowiednie do naszego wn´trza, nadal pozostawia szeroki
wybór. Na pewno trzeba zaczàç od pytania, jakie
ma byç to wn´trze, jaki styl b´dzie w nim dominowa∏. Bardziej tradycyjni u˝ytkownicy zainteresujà
si´ stylem klasycznym. Wbrew skojarzeniom nie
musi on byç ci´˝ki, prze∏adowany zbierajàcymi
kurz bibelotami. Obecnie panujàce mody
przywracajà do ∏ask styl klasyczny w formie l˝ejszej
i prostszej. Zaleca si´ zachowanie równowagi
mi´dzy iloÊcià sprz´tów a iloÊcià pustej przestrzeni
i prze∏amywanie powagi tego stylu motywami
rustykalnymi bàdê kontrastowanie go meblami
o nowoczesnych liniach. Ch´tnie si´ga si´ te˝
po inspiracje Êródziemnomorskie czy prowansalskie. Do tego rodzaju wn´trz znakomicie pasuje
buk, Êwietnie nadajà si´ tam równie˝ pod∏ogi
d´bowe. Mo˝na tak˝e dobraç delikatniejsze
w rysunku olch´, wiàz czy akacj´. We wn´trzach
klasycznych sprawdzajà si´ parkiety, ale mo˝na
te˝, prze∏amujàc sztywnoÊç stylu klasycznego, zastosowaç proste deski i zrezygnowaç
z lakierowania na rzecz powierzchni olejowanych
lub woskowanych.
Olejowane deski pod∏ogowe sà obecnie bardzo
ch´tnie stosowane tak˝e we wn´trzach nowoczesnych. Opatrzy∏y si´ ju˝ wzorowane na modernizmie
puste, sterylne, minimalistyczne wn´trza królujàce
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dokoƒczenie ze str. 7

w katalogach wn´trzarskich przez ostatnie 10 lat.
Styl ten nie zanik∏, ale próbuje si´ go optycznie „ociepliç” i uczyniç bardziej przyjaznym
cz∏owiekowi. Efekt ten mo˝na osiàgnàç przez
wi´ksze nasycenie sprz´tami i detalami, przez
wprowadzanie ˝ywych kolorów na Êcianach lub
tkaninach, ale tak˝e poprzez dobór odpowiedniej
pod∏ogi. I tu mo˝na si´gnàç w∏aÊnie po rustykalne
w wyrazie, olejowane lub woskowane deski, celowo postarzane, lub po szerokie klepki (panele
dwulamelowe), ale z drewien o ciep∏ej barwie.
Mo˝na tak˝e pokusiç si´ o odwa˝nà gr´ faktury
i tak zestawiç klepki, ˝eby ró˝ni∏y si´ od siebie odcieniem. Przy mniejszych klepkach (panele trzylub czterolamelowe) powstaje wówczas efekt porównywalny do „patchworku”. Nadajà si´ do tego
drewna polskie, ale w panelach o mniej starannie
dobranych kolorystycznie i fakturowo klepkach
(np. ofercie. Barlinka seria taka jest dost´pna pod
nazwà family). Wi´ksze zró˝nicowanie faktury
i barwy dajà drewna egzotyczne, których oryginalne kolory sà bardziej intensywne od drewien
polskich.
Projektowanie pod∏ogi nie jest ∏atwym zadaniem,
ale warto poÊwi´ciç mu sporo uwagi. Jej charakter
mo˝e byç motywem przewodnim dla stylu ca∏ego
wn´trza albo tworzyç neutralne t∏o, pozwalajàce
na cz´ste zmiany sprz´tów i detali. W obu
przypadkach jej jakoÊç i uroda wzoru, koloru, faktury oraz wykoƒczenia b´dzie prawdziwà ozdobà
naszego domu.
dr in˝. arch. Katarzyna Zielonko-Jung

WYRÓŻNIENIA

BARLINEK S.A.

Laureatem Eurokonkursu
„Przyjaciel Europy”
Barlinek S.A. zwyci´˝y∏ w Eurokonkursie
Spo∏eczno-Gospodarczym Amico Europae A.D.
2004., w kategorii „Przedsi´biorstwo Europejskie grupa: Du˝e Przedsi´biorstwa” - za konsekwentne budowanie pozycji na rynku europejskim.
Konkurs ma charakter otwarty - swoich kandydatów mogà zg∏aszaç organizacje pozarzàdowe i instytucje publiczne. Nagrody wszystkim laureatom
i wyró˝nionym wr´czone zosta∏y podczas uroczystej Gali Fina∏owej, która odby∏a si´ 9 grudnia ub. r.
w Teatrze Na Woli w Warszawie.
Konkurs przygotowywany jest przez organizacj´
spo∏ecznà Stowarzyszenie PRO EUROPA. Celem
jest wyró˝nienie osób i podmiotów gospodar-

czych, które poprzez swój wk∏ad spo∏eczny, gospodarczy lub polityczny w proces integracji europejskiej, przyczyniajà si´ do przyspieszenia pozytywnych zmian w polskim ˝yciu spo∏ecznopolitycznym, modernizacji polskiej gospodarki,
upowszechniania zachowaƒ proekologicznych,
a w efekcie do podwy˝szania stopy ˝yciowej Polaków. Szczególnie docenia si´ i promuje tych, którzy swojà dzia∏alnoÊcià wp∏ywajà na wizerunek
Polski w Europie. Najwa˝niejszym kryterium konkursowym jest wk∏ad w ˝ycie spo∏eczne ze szczególnym uwzgl´dnieniem dzia∏alnoÊci proeuropejskiej. Eurokonkurs organizowany jest raz w roku
w pi´ciu kategoriach.
(AD)

Nagrod´ w imieniu Barlinek S.A.
odebrał Dyrektor Handlowy
Marek Janke

Najbardziej znana i polecana marka
Barlinek S.A. zosta∏ wyró˝niony w kategorii
„Najbardziej znana marka budowlana” i „Najlepsza marka budowlana” w badaniu, majàcym
form´ konkursu na „Najbardziej znane i najlepsze marki budowlane.” Jego autorem jest
firma ASM – Centrum Badaƒ i Analiz Rynku.
Konkurs zosta∏ przeprowadzony we wspó∏pracy
z Mi´dzynarodowymi Targami Poznaƒskimi. Wynik badania i konkursu jest tym bardziej znaczàcy,
˝e jego respondentami byli wy∏àcznie wykonawcy.
W 2004 roku, firma ASM (American System of
Marketing), przeprowadzi∏a pierwsze w Polsce
kompleksowe badanie segmentacji firm wykonawczych. Wzi´∏o w nim udzia∏ 1000 losowo
dobranych firm, które odpowiada∏y na pytania
zwiàzane z ich dzia∏alnoÊcià, specjalizacjà, rodzajem wykonywanych prac, ale tak˝e znajomoÊcià
firm budowlanych, preferencji i zachowaƒ
nabywczych. Celem badania by∏o uzyskanie informacji o najbardziej popularnych, najcz´Êciej
u˝ywanych materia∏ach i produktach oraz miejscach ich zakupu, przy podziale na kategorie:

„Najbardziej znane marki budowlane”, „Najlepsze
marki budowlane”, „Najch´tniej odwiedzane
miejsca zakupu materia∏ów budowlanych”. Firma
Barlinek S.A. zosta∏a zwyci´zcà w dwóch pierwszych kategoriach, w grupie „Parkiety i panele
pod∏ogowe”. Badanie przeprowadzone przez AMS
odzwierciedla poÊrednio pozycj´ firm i ich marek
na rynku. Wykonawcy sà bowiem drugim – za
dystrybutorem – êród∏em pozyskiwania informacji, w procesie zakupu produktów i us∏ug budowlanych, przez inwestorów. Badania dowodzà, ˝e
niezale˝nie od grupy materia∏ów budowlanych,
wykonawcy w 30-50% wp∏ywajà na decyzje
o wyborze przez inwestora konkretnego produktu czy marki. Z opinià wykonawcy liczà si´
zarówno ci, którzy do budowy domu czy remontu
zatrudniajà profesjonalistów, jak równie˝ ci, którzy prace budowlane wykonujà sami.
Fina∏ konkursu odby∏ si´ podczas targów Budma
2005, 26 stycznia br. w Poznaniu.
(AD)
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Nowy program szkoleniowy
dla monta˝ystów
CERTYFIKATY DLA FIRM MONTA˚OWYCH

Barlinek S.A. nie tylko
przywiàzuje najwy˝szà wag´
do jakoÊci swoich produktów,
ale równie˝ dba o fachowoÊç
ich monta˝u. Opierajàc si´ na
w∏asnych obserwacjach i sugestiach klientów, dealerów oraz
samych wykonawców, firma
postanowi∏a podjàç kolejne
wyzwanie - opracowaç
i zorganizowaç specjalistyczny
program szkoleniowy dla firm
monta˝owych. Cykl proponowanych szkoleƒ b´dzie stanowi∏
prawdziwe wsparcie dla bran˝y
monta˝ystów. Stanowi równie˝
rozwiàzanie dla klienta, który
cz´sto staje przed problemem,
komu powierzyç monta˝ i serwis
nowo zakupionej pod∏ogi.

Z

a∏o˝eniem programu jest dà˝enie do jak
najwy˝szej jakoÊci monta˝u deski barlineckiej. Wytypowane przez dealerów Barlinek
S.A. ekipy monta˝owe b´dà szkolone nieodp∏atnie.
Trójstopniowe, kilkudniowe szkolenia o charakterze teoretycznym i praktycznym koƒczà testy,
po których pomyÊlnym przejÊciu, pracownikom
firm monta˝owych zostanà przyznane stosowne
certyfikaty. Barlinek S.A. zamierza promowaç
certyfikowane ekipy. Lista polecanych firm wykonawczych dost´pna b´dzie w punktach sprzeda˝y,
a tak˝e na stronie internetowej w w w. b a r l i nek.com.pl.
KorzyÊci z programu szkoleƒ dotyczà nie tylko firm
wykonawczych, ale tak˝e inwestorów. Dodatkowà
zach´tà dla nich, do skorzystania z us∏ug certyfikowanej ekipy, stanowi fakt przyznania dodatkowych 5 lat gwarancji na zakupionà desk´
barlineckà, co daje ∏àcznie 30 lat (25+5)! Zyskujà
przy tym pewnoÊç, ˝e monta˝ wykonany zostanie
przez wysokiej klasy specjalistów, w sposób szybki,
czysty i bezpieczny. Ekipa udzieli informacji o dal-

Podczas szkoleƒ
mo˝na si´ wiele
nauczyç...
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szej piel´gnacji pod∏ogi, jej serwisie i ewentualnej
renowacji. Na ˝yczenie klienta oferowana b´dzie
mo˝liwoÊç zakonserwowania pod∏ogi specjalistycznymi Êrodkami (system Protektor dla pod∏óg
lakierowanych i Timberman dla olejowanych) .
Szkolenia b´dà mieç urozmaicony charakter
- obejmà zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty monta˝u i póêniejszej piel´gnacji
deski barlineckiej. Wykonawcy zapoznajà si´
m.in. z: charakterystykà gatunków drewna
i ich przydatnoÊcià na powierzchnie pod∏óg,
ró˝norodnymi wykoƒczeniami powierzchni, ocenà
warunków wilgotnoÊciowych i mo˝liwoÊciami
uk∏adania trójwarstwowych pod∏óg drewnianych
(monta˝ p∏ywajàcy i przyklejanie do pod∏o˝a),
przygotowaniem materia∏u do uk∏adania,
szczegó∏owym przebiegiem i instrukcjà monta˝u
(tak˝e na ogrzewaniu pod∏ogowym), sposobami piel´gnacji i renowacji pod∏óg naturalnych
lakierowanych i olejowanych, kryteriami oceny
prawid∏owo wykonanej drewnianej pod∏ogi pa-

MONTAŻ

nelowej oraz najcz´stszymi przyczynami b∏´dów
w monta˝u i ich konsekwencjami.
Pierwsze szkolenia ju˝ si´ odby∏y!
W dniach 18-19 i 20-21 stycznia br., barlinecki hotel
„Alma” goÊci∏ odpowiednio grupy 47 i 56 osób, które
ju˝ zdecydowa∏y si´ na wspó∏prac´ z Barlinek S.A.
w ramach nowego projektu. Warsztaty prowadzi∏
doÊwiadczony mistrz parkieciarstwa Czes∏aw
Bortnowski. Zaj´cia, uzupe∏nione zwiedzaniem
nowo otwartego tartaku liÊciastego i linii produkcyjnej deski barlineckiej, koƒczy∏ specjalny test.
Kolejne dwa stopnie szkoleƒ, tym razem praktyczne, planowane sà na marzec i kwiecieƒ. Po ich pozytywnym zaliczeniu, ekipy otrzymajà certyfikaty
fachowoÊci monta˝u deski barlineckiej.
Osobà prowadzàcà projekt specjalistycznych
szkoleƒ po stronie Barlinek S.A. jest Magdalena
Rurarz. Firmy wykonawcze zainteresowane nowym programem szkoleƒ proszone sà o kontakt
telefoniczny pod numerem: 041 363 18 46 lub
041 363 18 73.
(Jo)
Zapraszamy i ˝yczymy powodzenia!

...oraz skorzystaç z doÊwiadczenia i wiedzy innych.

Zawsze znajdzie si´ te˝ chwila na wspólnà, pamiàtkowà fotografi´.

DESKA BARLINECKA
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Kleiç albo nie

– oto jest pytanie!

Od kiedy firma Barlinek S.A.
wprowadzi∏a mo˝liwoÊç
uk∏adania pod∏óg trójwarstwowych poprzez przyklejanie
do pod∏o˝a, w bran˝y parkieciarskiej pojawi∏y si´ dyskusje,
co do sposobu monta˝u pod∏óg
drewnianych panelowych.
To, ˝e rozpocz´to kampani´
reklamowà tego sposobu
monta˝u nie znaczy, ˝e system
p∏ywajàcy jest gorszy lub
˝e firma Barlinek traktuje to
rozwiàzanie jako podstawowe.
Aby mieç pe∏ny obraz korzyÊci,
pokusi∏em si´, jako praktyk,
przedstawiç plusy i minusy
ka˝dego z oferowanych
rozwiàzaƒ.

PRZYKLEJAå CZY UK¸ADAå?
Oto pytanie, które wcale nie jest proste. Odpowiedzieç na nie powinien ka˝dorazowo, w konsultacji z inwestorem, wybrany przez niego
rzemieÊlnik.
Deska barlinecka osiàgn´∏a w ostatnim pi´cioleciu
na rynku znaczàcy sukces. WÊród powodów by∏y
w∏aÊnie monta˝ p∏ywajàcy i gotowa powierzchnia, nie wymagajàca szlifowania i lakierowania.
Dla wielu inwestorów sta∏o si´ mo˝liwe samodzielne po∏o˝enie tej ok∏adziny, w∏aÊciwie bez
wi´kszego ryzyka. Tego ryzyka tym bardziej nie
ponoszà uk∏adacze (nawet ci, którzy nie posiadajà
specjalnego przygotowania parkieciarskiego i specjalistycznego, drogiego sprz´tu). Uznanie nale˝y
si´ tym dalekowzrocznym fachowcom, którzy
widzàc zmieniajàcà si´ koniunktur´ i mod´ na
drewno, w por´ przestali promowaç jego imitacje
i wzi´li si´ za promocj´ natury.
Pierwotnie produkowany tylko w Skandynawii
parkiet warstwowy do po∏o˝enia metodà p∏ywajàcà, sta∏ si´ niebawem dla parkieciarzy z innych paƒstw elementem do przyklejania. Metody
te, oczywiÊcie znacznie ró˝ne od siebie, przetrwa∏y
do dzisiaj i przy sporych umiej´tnoÊciach polskich wykonawców, mogà byç z powodzeniem
stosowane równolegle. Wydaje si´, ˝e parkieciarz
profesjonalista wybiera raczej klejenie, podczas
gdy u˝ytkownik i ma∏o zaawansowany uk∏adacz
- prawie wy∏àcznie troch´ ∏atwiejszà metod´
k∏adzenia pod∏ogi w sposób p∏ywajàcy.
Gdyby dwóch profesjonalistów parkieciarzy podczas dyskusji zebra∏o pewnà iloÊç argumentów na
rzecz ka˝dej z tych metod, to i tak oboje musieliby stwierdziç, byç mo˝e z zaskoczeniem, ˝e nie
wykluczajà si´ one wzajemnie, tylko uzupe∏niajà.
UK¸ADANIE P¸YWAJÑCE
Deski parkietu gotowego trójwarstwowego o wysokich parametrach sà ograniczane w swej na-
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turalnej pracy. Poprzez klejenie krzy˝owe poszczególnych warstw redukuje si´ w znacznej mierze naturalne sk∏onnoÊci drewna do p´cznienia
i kurczenia si´. Poprzez to konstrukcja deski,
a w∏aÊciwie jej Êrodek, pozwala osiàgaç stabilnoÊç
formy – jest to jeden z g∏ównych powodów wybierania p∏ywajàcej metody monta˝u.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e ta metoda uk∏adania desek jest nadzwyczaj szybka. Wprowadzanie kleju
w rowki przed po∏àczeniem na pióro i wpust lub
sk∏adanie deski w zamkach bezklejowych mo˝na
z pewnoÊcià wykonaç sprawniej ni˝ konieczne, dok∏adne po∏o˝enie kleju do parkietów na
podk∏adzie. Oznacza to niewàtpliwie oszcz´dnoÊç
czasu - w efekcie monta˝ jest taƒszy. Przy dzisiejszej, bardzo ostrej konkurencji taƒsza robocizna
i wzrost efektywnoÊci sà istotnymi, ekonomicznymi argumentami. I jeÊli termin wykonania prac
staje si´ coraz krótszy, a w portfelu (wskutek
przeinwestowania remontu lub budowy domu)
brakuje pieni´dzy, wówczas ten nieskomplikowany, p∏ywajàcy sposób uk∏adania mo˝e staç si´
doskona∏ym rozwiàzaniem zaistnia∏ych problemów. Materia∏y podpod∏ogowe (folia i p∏yta) to
koszt ok. 7 z∏ na 1 m2, natomiast klej z gruntem
do przyklejania desek do podk∏adu to koszt ok.
16-30 z∏ na 1 m2.
W monta˝u p∏ywajàcym nie wyst´puje problem
zapachu, czyli ulatniania si´ rozpuszczalników
z kleju do Êrodowiska. Obecnie, wobec nasilajàcych si´ k∏opotów z alergià, które urastajà do
rangi problemu spo∏ecznego, mo˝e okazaç si´,
˝e u˝ytkownik jest uczulony na rozpuszczalniki
ulatniajàce si´ z kleju. Co prawda wszystkie rekomendowane przez firm´ Barlinek S.A. kleje majà
odpowiednie atesty ekologiczne, ale potencjalnego ryzyka nie mo˝na wykluczyç.
Uk∏adanie p∏ywajàce nie wymaga takiej jakoÊci
podk∏adu jak uk∏adanie z przyklejaniem. Monta˝
p∏ywajàcy zwi´ksza mo˝liwoÊci po∏o˝enia pod∏ogi
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1. Merbau
2. Jesion family
3. Złàcze barclick
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na ró˝nych pod∏o˝ach, nawet s∏abych jakoÊciowo
i niewytrzyma∏ych. Podk∏ad w tym przypadku musi byç jedynie suchy i równy. Mo˝na wobec tego
zamontowaç desk´ barlineckà na starych i doÊç
nadszarpni´tych czasem deskach pod∏ogowych
w starej substancji mieszkaniowej lub te˝ w nowym budownictwie na pod∏o˝ach cementowych
obsypujàcych si´ (piaskowych).
W monta˝u p∏ywajàcym folia PE o 0,2 mm pod
podk∏adem z p∏yty mo˝e, w przypadkach spornych, stanowiç dodatkowà ochron´ wobec ewentualnej wilgotnoÊci resztkowej, wydobywajàcej si´
z pod∏o˝a. Deski mo˝na te˝ uk∏adaç na starych
porozsychanych parkietach.
Póêniejsze naprawy (np. wymiana desek ze Êrodka pod∏ogi) sà stosunkowo ∏atwiejsze ni˝ przy
elementach przyklejonych, gdzie przy eliminacji
wyjmowanej deski nale˝y liczyç si´ zawsze
z jakimiÊ uszczerbkami. Ponadto w deskach na
zamkach bezklejowych mo˝na rozebraç fragmentarycznie cz´Êç pod∏ogi i dokonaç wymiany
bez ˝adnego ryzyka i specjalistycznych narz´dzi.
Przy przebudowie lub wymianie powierzchnia
z desek jest szybko usuwana i mo˝na si´ jej pozbyç bez zb´dnych nak∏adów na utylizacj´ kleju.
Po po∏o˝eniu nie trzeba równie˝ przestrzegaç ˝adnego okresu schni´cia - do urzàdzania przestrzeni
mo˝na przystàpiç natychmiast.
PRZYKLEJANIE DO POD¸O˚A
Zwolennicy przyklejania pod∏óg gotowych
z pewnoÊcià stwierdzà, ˝e taki parkiet, uk∏adany
na sposób p∏ywajàcy, jest godny polecenia tylko
przy renowacjach starych pod∏óg z desek, gdzie
nie mo˝na u∏o˝yç, ze wzgl´du na obcià˝enie, ˝adnych p∏yt i ci´˝szych jastrychów. Takie sytuacje
wymuszajà bezpoÊrednie klejenie do podk∏adu.
Przyklejajàc pod∏og´, unikamy powstawania szkód
na ∏àczeniach paneli poprzez ruchy powstajàce
przy stàpaniu. Pod∏oga jest stabilna i mocno przy-

2.

twierdzona do podk∏adu.
Po∏o˝ony w ten sposób parkiet gotowy nie wydaje
tzw. efektu b´benkowego, który jest negatywnà
cechà ka˝dej u∏o˝onej pod∏ogi p∏ywajàcej. Jest
ona bardziej akustyczna – ró˝nica w nat´˝eniu
dêwi´ku to ok. 15 dB. Ponadto w pod∏odze klejonej nie wyst´puje zjawisko skrzypienia desek,
doÊç powszechne w pod∏ogach p∏ywajàcych
bezklejowych.
Parkiet przyklejany do podk∏adu mo˝e byç u∏o˝ony na znacznie wi´kszej powierzchni bez dylatacji na Êrodku pomieszczenia. Zdarza si´, ˝e na
wi´kszej powierzchni, np. w sklepie z odzie˝à,
ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa nie mo˝na zastosowaç dylatacji. Poza tym przypadkiem, mo˝e
si´ równie˝ zdarzyç, ˝e inwestor nie chce dylatacji mi´dzy poszczególnymi pomieszczeniami.
Wtedy jedynym rozwiàzaniem jest przyklejanie
desek do podk∏adu.
Pod∏oga przyklejona jest znacznie ∏atwiejsza do
szlifowania podczas renowacji i z tego powodu
nale˝y przyjàç, ˝e trwa∏oÊç pod∏ogi b´dzie d∏u˝sza
o jednà renowacj´.
Pod∏oga przyklejona na ogrzewaniu pod∏ogowym
lepiej oddaje ciep∏o do otoczenia, mniej pracuje
i rzadziej wyst´pujà na niej problemy zwiàzane
z pewnà specyfikà pod∏óg ogrzewanych i zastosowaniu na nich drewna.
Przedstawione argumenty za i przeciw sà owocem doÊwiadczeƒ codziennej pracy autora, zarówno jako monta˝ysty, jak i rzeczoznawcy
bran˝owego. Spotykam si´ z ró˝nymi rozwiàzaniami, osobiÊcie preferuj´ jednak przyklejanie
deski barlineckiej do podk∏adu - w moich realizacjach 70% pod∏óg jest montowanych w∏aÊnie
w ten sposób.

3.

Czes∏aw Bortnowski
mistrz parkieciarstwa
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MONTAŻ

Deska barlinecka

na ogrzewaniu podłogowym
PODSTAWOWE INFORMACJE I PORADY

N
DoÊç powszechnie panuje przekonanie, ˝e najlepszym sposobem wykoƒczenia ogrzewania
pod∏ogowego jest gres, terakota
lub kamieƒ. A co w takim razie
z pod∏ogami drewnianymi? Wielu
fachowców odradza taki pomys∏,
ale okazuje si´, ˝e nie jest to
wcale niemo˝liwe. Nale˝y jednak
konsekwentnie przestrzegaç kilku
podstawowych zasad i to ju˝ na
etapie projektu.

1.
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ale˝y zadbaç, aby system ogrzewania
oraz rodzaj pod∏ogi by∏y dobrane optymalnie. Zwiàzane jest to ze specyficznymi cechami fizycznymi ró˝nych gatunków drewna.
Gatunki drewna o wysokim wspó∏czynniku
skurczu bardziej reagujà na zmiany temperatury i wilgotnoÊci powietrza, co w po∏àczeniu
z jasnym kolorem drewna mo˝e uwidaczniaç
powstajàce szczeliny. Jednak˝e w odró˝nieniu
od pod∏óg litych w pod∏ogach klejonych warstwowych nast´puje t∏umienie pracy drewna
dzi´ki krzy˝owej konstrukcji.
SpecjaliÊci odradzajà k∏adzenie na ogrzewaniu
parkietu tradycyjnego i desek litych. Wykoƒczenia
te charakteryzujà si´ nadmiernà gruboÊcià,
a w konsekwencji stwarzajà zbyt du˝y opór cieplny. Pod∏oga nie mo˝e bowiem tamowaç przep∏ywu
ciep∏a do pomieszczenia, dlatego wspó∏czynnik
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opornoÊci przewodzenia ciep∏a powinien byç
jak najmniejszy. Wybór jakichkolwiek pod∏óg
o gruboÊci powy˝ej 15 mm zdecydowanie obni˝y
skutecznoÊç ogrzewania i znaczàco podniesienie
koszty eksploatacji.
W
przypadku
zastosowania
ogrzewania
pod∏ogowego pod pod∏ogà drewnianà, pojawia
si´ ryzyko wysychania lub starzenia si´ u˝ytego
kleju. Je˝eli zdecydujemy si´ na klejenie pod∏ogi
do pod∏o˝a warto pami´taç, by zastosowany klej
zachowywa∏ swoje w∏aÊciwoÊci i elastycznoÊç
nawet w przypadku du˝ych wahaƒ temperatury.
Z tego powodu poleca si´ kleje poliuretanowe.
Z tej przyczyny korzystnym rozwiàzaniem sà wi´c
pod∏ogi warstwowe uk∏adane w systemie bezklejowym. W przypadku deski barlineckiej Êcis∏e
zespolenie poszczególnych elementów zapewnia
z∏àcze barclick – autorskie rozwiàzanie barlineckich technologów. Nie wymaga ono u˝ycia do
monta˝u substancji klejàcych i elastycznie reaguje na zmiany wilgotnoÊci oraz temperatury. Dzi´ki
takiemu rozwiàzaniu nie dochodzi do zrywania
spoiny i powstawania szczelin, co mo˝e mieç
miejsce przy tradycyjnym po∏àczeniu pióro-wpust
z u˝yciem kleju.
Szczególnie polecane sà pod∏ogi egzotyczne, produkowane z drewna doussie, iroko, jatobe oraz
klasyczny polski dàb. Decydujà oczywiÊcie odpowiednie parametry skurczu i przewodzenia ciep∏a. 
Trzeba zauwa˝yç, ˝e wykorzystanie powierzchni drewnianych do wykoƒczenia ogrzewania
pod∏ogowego jest doÊç skomplikowane. Wymaga odpowiedniej wiedzy technicznej, starannoÊci
i dok∏adnego doboru materia∏ów. Dzi´ki nowoczesnym rozwiàzaniom, takim jak pod∏ogi wielowarstwowe, jest to jednak mo˝liwe. Pi´kno
naturalnego drewna z pewnoÊcià wynagrodzi
u˝ytkownikom nak∏ad si∏ i pracy.

1. Dàb
2. Iroko

Kilka porad dla inwestorów i u˝ytkowników:
1. U˝yj gotowej pod∏ogi trójwarstwowej lub parkietu z cienkich elementów (mozaika 8-10mm,
deszczu∏ki 10-14mm).
2. Aby drewno si´ nie paczy∏o, dopilnuj, by w czasie uk∏adania wilgotnoÊç parkietu nie wykracza∏a
poza dopuszczalny zakres (7-9% dla klepki i mozaiki, 6-8% dla pod∏óg warstwowych).
3. Drewno u∏o˝one na ogrzewaniu pod∏ogowym
podlega du˝ej zmianie temperatur i wilgotnoÊci
- powstawanie ma∏ych szpar jest nieuniknione
i trzeba si´ z tym liczyç.
4. Materia∏y pomocnicze (lakiery, kleje, zaprawy wyrównujàce i gruntujàce) muszà byç dobrej
jakoÊci i odporne na podwy˝szonà temperatur´
- sà oznaczane specjalnym logo „ogrzewanie po
d∏ogowe”.
/ Jo /
2.

CLICK PARKIET

nowa deska dwusystemowa
Wspó∏czesny klient to osoba wymagajàca i Êwiadoma. Poszukuje produktu,
który spe∏ni dok∏adnie wszystkie jego oczekiwania. W przypadku pod∏óg sà
to nie tylko walory estetyczne i naturalnoÊç, ale tak˝e ∏atwy i szybki monta˝.
Takie w∏aÊnie cechy, dzi´ki innowacyjnym rozwiàzaniom opracowanym przez
ekspertów zak∏adu w Barlinku, posiada deska barlinecka. Od niedawna mo˝na
wybieraç mi´dzy mo˝liwoÊcià przyklejenia jej do pod∏o˝a bàdê u∏o˝enia jako
pod∏ogi p∏ywajàcej.
Prostot´ i pewnoÊç monta˝u deski barlineckiej gwarantuje bezklejowe z∏àcze barclick, wytrzymujàce nawet najsilniejsze napr´˝enia mi´dzy poszczególnymi deskami.
Ta nowoczesna technologia b∏yskawicznie zyska∏a uznanie inwestorów, ze wzgl´du
na wygod´ stosowania i eksploatacji. Odpowiednie badania wykaza∏y, ˝e wÊród
potencjalnych klientów jest wiele osób ceniàcych sobie tradycyjne rozwiàzania
monta˝owe, preferujàcych typ pod∏ogi na sta∏e przytwierdzonej do pod∏o˝a. Zainteresowanie takim sposobem uk∏adania sk∏oni∏o firm´ Barlinek do prac nad trwa∏ym
sposobem monta˝u, pozwalajàcym na klejenie deski barlineckiej do pod∏o˝a, tak
samo jak litych deszczu∏ek parkietowych lub mozaikowych. Deska barlinecka, ze
wzgl´du na trójwarstwowà budow´, jest bardziej stabilna ni˝ pod∏oga wykonana
z deszczu∏ek parkietu lub mozaiki. Poszczególne elementy elastycznie reagujà na
zmiany wilgotnoÊci i nie wypaczajà si´. Technologowie zauwa˝yli, ˝e pod∏oga ze
z∏àczem barclick przyklejona do pod∏o˝a, nadal zachowuje elastycznoÊç - warunkiem
jest zastosowanie kleju i gruntu o odpowiednich parametrach. Dobry klej do pod∏óg
naturalnych powinien gwarantowaç odpowiednie w∏aÊciwoÊci: trwa∏oÊç spoiny
w czasie oraz neutralnoÊç masy klejowej dla drewna i lakieru. Kierujàc si´ takimi
kryteriami, po przeprowadzeniu koniecznych testów, firma Barlinek zaleca dla deski
dwusystemowej systemy REVIN lub UZIN. W ich sk∏ad wchodzi zarówno klej jak
i grunt do pod∏o˝a.
Pod∏oga klejona montowana jest nieruchomo, nie zmienia si´ jednak sposób ∏àczenia
ze sobà poszczególnych desek – spaja je z∏àcze barclick. Przytwierdzona na sta∏e
posadzka doskonale t∏umi ha∏as, jest wi´c polecana nawet do mieszkaƒ wielopoziomowych czy pi´trowych domów jednorodzinnych. Deska przyklejana szczególnie
dobrze sprawdza si´ w przypadku posadzek ogrzewanych i w obiektach, gdzie
pod∏ogi nara˝one sà na silne obcià˝enia u˝ytkowe, jak biura, sklepy, urz´dy itp. (GS)
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Co trzeba wiedzieç

o pod∏odze BARKIET SPORT
PROFESJONALNE NAWIERZCHNIE SPORTOWE

WejÊcie Polski do struktur UE
oznacza∏o dla producentów
i wykonawców koniecznoÊç
dostosowania wszelkich
standardów do obowiàzujàcych
w niej norm. Obowiàzek
posiadania odpowiednich
certyfikatów dotyczy równie˝
producentów pod∏óg drewnianych,
w tym posadzek sportowych.
Firma Barlinek S.A. legitymuje
si´, wydanym przez niezale˝nà
instytucj´ ds. kontroli materia∏ów
- OTTO GRAF INSTYTUT
UNIWERSYTET STUTTGART,
certyfikatem na trójwarstwowà
pod∏og´ sportowà, opartym na
nowej normie DIN 18032 cz´Êç II.

Barkiet Sport z Barlinka...
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F

irma Barlinek wprowadzi∏a pod∏ogi sportowe na rynek ju˝ w roku 2003. Nowy
produkt to drewniana pod∏oga przeznaczona
do obiektów sportowych. Sposób u˝ytkowania
tego typu pod∏óg stawia producentom szczególnie wysokie wymagania. Barkiet Sport jest dobrym materia∏em dla profesjonalnych i amatorskich klubów sportowych, a tak˝e do sal szkolnych czy uczelnianych. Ró˝ni si´ znacznie od
popularnej deski barlineckiej. Monta˝ oparty jest
na krzy˝owych legarach pod deskami, konieczne jest te˝ stosowanie specjalnych lakierów. Inna
jest tak˝e gruboÊç poszczególnych warstw deski.
Konstrukcja deski sportowej musi byç niezwykle
trwa∏a i odporna na rozmaite obcià˝enia. Taka
pod∏oga powinna byç elastyczna, a jednoczeÊnie
odporna na uderzenia. Ten efekt uzyskano,
tworzàc pod∏og´ o gr. 15 mm. Barkiet Sport zapewnia u˝ytkownikom wysoki komfort prowadzenia rozgrywek i zaj´ç, m. in. dzi´ki odpowiednim parametrom odbicia pi∏ki. JednoczeÊnie jest
nawierzchnià bardzo bezpiecznà, która poch∏ania
energi´ wytwarzanà przez zawodników w czasie gry. ElastycznoÊç i system poch∏aniania energii chroni zawodników przed urazami stawów,
Êci´gien i uk∏adu kostnego, poniewa˝ energia
powstajàca podczas biegu czy skoku zawodnika
jest przejmowana przez konstrukcj´ pod∏ogi.
Pod∏oga sportowa z Barlinka zosta∏a zaprojektowana z myÊlà o trwa∏oÊci i niskich kosztach eksploatacji. Barkiet Sport po latach u˝ytkowania
mo˝e byç poddany renowacji. Przy ca∏kowitej wymianie (po 20-30 latach) drewno, jako materia∏
ekologiczny, nie podlega procesowi sk∏adowania
i nie zanieczyszcza Êrodowiska. Zamys∏em projektantów by∏o stworzenie nawierzchni w pe∏ni
komfortowej dla u˝ytkowników, dlatego Barkiet Sport jest zbudowany z desek d∏. 2205 mm

DESKA BARLINECKA

i szer. 207 mm. Zapewnia to, w porównaniu
z pod∏ogami parkietowymi, minimalnà iloÊç szczelin. Nie powstajà na niej równie˝ wybrzuszenia, typowe dla materia∏ów litych. Krótszy jest tak˝e czas
monta˝u, a po∏o˝ona pod∏oga jest idealnie równa i g∏adka.
Budowa: Barkiet Sport sk∏ada si´ z trzech zasadniczych elementów: deska trójwarstwowa jako
element wierzchni, ruszt i podk∏adki elastyczne. Ca∏kowita gruboÊç deski wynosi ok. 15 mm,
w tym gruboÊç warstwy wierzchniej 3,5 mm. Daje
to mo˝liwoÊç co najmniej trzykrotnego szlifowania nawierzchni, przez co wyd∏u˝a si´ okres jej
u˝ytkowania. Pierwsza renowacja nie powinna
jednak nastàpiç przed up∏ywem 7-8 lat od zamontowania.
Pod∏o˝e: system sportowy firmy Barlinek montuje si´ na pod∏o˝u o nierównoÊciach do 3 mm na
d∏. 3 m. Pod∏o˝e powinno mieç okreÊlonà
wilgotnoÊç i wynosi ona:
• dla podk∏adu cementowego maks. 3 % (2 % CM)
• anhydrytowego maks. 1,5 % (0,5 CM)
• drewnianego 8-10 %.
W przypadku uk∏adania na pod∏o˝ach betonowych lub cementowych, nale˝y u∏o˝yç foli´
paroizolacyjnà. Aby pod∏oga zachowywa∏a swoje w∏aÊciwoÊci, powinna byç uk∏adana przez
doÊwiadczonà, wyposa˝onà w odpowiednie
narz´dzia firm´.
Gwarancja: firma udziela na desk´ sportowà 5 lat
gwarancji, na okreÊlonych warunkach.
Normy i certyfikaty:produkt zosta∏ przebadany
na zgodnoÊç z normà DIN 18032 cz. II i otrzyma∏
certyfikat poÊwiadczajàcy jego walory u˝ytkowe
dla obiektów sportowych, a tak˝e certyfikat
zgodnoÊci z PN 90/D-94019. Dodatkowo jego
jakoÊç doceni∏ te˝ PZKosz, przyznajàc w∏asny
certyfikat. Spe∏nienie najwy˝szych kryteriów Pol-
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...doskona∏y do koszykówki...

...gimnastyki...

skiego Zwiàzku Koszykówki (zawierajà wymagania
techniczne stawiane przez FIBA - Mi´dzynarodowà
Federacj´ Koszykówki) oznacza, ˝e Barkiet Sport
b´dzie si´ Êwietnie sprawdzaç tak˝e przy uprawianiu innych dyscyplin - jest to bowiem pod∏oga
wielozadaniowa i uniwersalna. Mo˝e byç uk∏adana
zarówno w szkolnych salach gimnastycznych jak
i w obiektach o randze olimpijskiej.
Z OSTATNIEJ CHWILI:
Trwajà zaawansowane badania nad wdro˝eniem
do produkcji specjalnej odmiany pod∏ogi sportowej z Barlinka – uniwersalnego systemu dla
ma∏ych sal gimnastycznych i klubów fitness.
Odró˝nia go zastàpienie legarów drewnianych
specjalistycznymi piankami podk∏adowymi. Dodatkowo zwi´kszy si´ asortyment dost´pnych
wykoƒczeƒ powierzchni. Obok dotychczas
dost´pnego lakieru b´dà to tak˝e oleje.
Targi Sport – Rekreacja: 24-26 lutego, w Warszawie, Barlinek S.A. przedstawi swojà pod∏og´
sportowà na presti˝owych targach sportowych
w Pałacu Kultury i Nauki. Impreza ta jest miejscem
spotkaƒ i wymiany informacji dla wszystkich zainteresowanych tematykà sportu i rekreacji. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska (stanowisko 4 C) w sali marmurowej, gdzie
prezentowaç b´dziemy pod∏og´ sportowà, a nasi
doradcy odpowiedzà na wszelkie pytania.
(TU)

...i wielu innych dyscyplin sportowych.

Obiekty sportowe dotychczas wyposa˝one w barlineckà pod∏og´ sportowà:
NAZWA OBIEKTU
Sala gimnastyczna Gimnazjum w Hannie

m2

REALIZACJA

302

2003

1.050

2004

Sala gimnastyczna LO im. M.Kopernika w Cz´stochowie

850

2004

Sala gimnastyczna Gimnazjum im. St. Wyszyƒskiego w Kamienicy

296

2004

Sala gimnastyczna Szko∏y Podstawowej nr 2 w Górze Kalwari

281

2004

Sala gimnastyczna LO im. Edukacji Narodowej w Przasnyszu

390

2004

Sala gimnastyczna LO nr LXX w Warszawie

900

2004

Sala gimnastyczna Szko∏y Podstawowej w Tuchowiczu

280

2004

Fitness Club w Millenium Plaza w Warszawie

145

2004

Fitness Club „Studio Calypso” w Warszawie

125

2004

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na UJ w Krakowie

65

2004

1.170

2004

Sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Sarbiewie

350

2004

Hala sportowa przy Gimnazjum w ˚elechowie

660

2004

Hala sportowa w Gimnazjum w Twardorzeczce

700

2004

Hala sportowa w Gimnazjum Nr 29 w Warszawie

600

2004

Sala gimnastyczna Szko∏y Podstawowej nr 318 w Warszawie

350

2004

Sala gimnastyczna Gimnazjum w Choroszczy

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Gi˝ycku
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Ubiegły rok w opinii dealerów

Barlinek S.A.
Jaki by∏ pod wzgl´dem handlowym miniony rok?

Czy w działalnoÊci Panów firm w ub. r. miały
miejsce jakieÊ doniosłe wydarzenia, sukcesy?

Marcin Nawrocki, dyrektor handlowy Bel-Pol
Âwidnica:
DoÊç nietypowy, choç uda∏o nam si´ zrealizowaç
za∏o˝one wczeÊniej cele i plany. Nietypowa by∏a
zw∏aszcza krzywa sprzeda˝y sezonowej: powa˝ny
wzrost w I kwartale, w przeciwieƒstwie do lat poprzednich, kiedy na poczàtku roku raczej panowa∏ zastój.
Krzysztof Szostek, wspó∏w∏aÊciciel et-DOM Katowice:
Uwa˝am miniony rok za bardzo udany pod
wzgl´dem handlowym. W ka˝dej dziedzinie
sprzeda˝y, jakà zajmuje si´ firma „et-DOM” sp. z
o.o., odnotowaliÊmy wyraêny wzrost. Co prawda wprowadzenie w maju nowej, wy˝szej stawki VAT zwi´kszy∏o sprzeda˝, ale równoczeÊnie
zadzia∏a∏o destabilizujàco na harmonogram
sprzeda˝y na przestrzeni ca∏ego roku, a byç
mo˝e b´dzie oddzia∏ywaç równie˝ na rok 2005.
Janusz Pasternak, w∏aÊciciel Eurosan Dàbrowa
Tarnowska:
Miniony rok 2004 by∏ rokiem nietypowym, pe∏nym
zawirowaƒ w poszczególnych kwarta∏ach. Zmiana stawki VAT, zwiàzana z wejÊciem Polski do UE,
spowodowa∏a niekorzystne przesuni´cia sprzeda˝y
w pierwszym kwartale, a dok∏adniej w kwietniu. Mimo tych zawirowaƒ, mimo niekorzystnych
zmian kursu walut (USD, EUR), mo˝na ten rok
zaliczyç do udanych.
Robert Pachucki, wspó∏w∏aÊciciel M3 Olsztyn:
Rok 2004, ku naszemu zadowoleniu, potwierdzi∏
prognozy
analityków
rynku przewidujàcych progres. Nasza firma odnotowa∏a znaczny wzrost sprzeda˝y
wszystkich produktów. Oprócz zwi´kszonej
sprzeda˝y rozwin´liÊmy te˝ doÊç znacznie
grono firm wspó∏pracujàcych z nami i mam
nadziej´, ˝e taki trend utrzyma si´ w naszej
firmie równie˝ w kolejnych latach.

J.P.: Rok 2004 by∏ dla firmy „EUROSAN” rokiem jubileuszowym. ObchodziliÊmy 10-lecie dzia∏alnoÊci
i by∏ to raczej czas podsumowaƒ nie tyle jednego roku, co ca∏ej dekady wyt´˝onej pracy. W roku
jubileuszowym zainwestowaliÊmy du˝e Êrodki
w rozwój naszej firmy. Zakupiono nowe obiekty magazynowe i biurowe, gruntowne remonty ju˝ istniejàcych pozwoli∏y w sposób wyraêny
podnieÊç standard naszego zaplecza logistycznego, poprawiajàc tym samym jakoÊç obs∏ugi Klientów. W po∏owie ubieg∏ego roku uruchomiliÊmy
równie˝ nowy oddzia∏ „EUROSAN” w Warszawie,
który przybli˝y∏ nas do Klientów w centrum kraju.
M.N: Bez wàtpienia - otwarcie w grudniu 2004
roku w Centrum Bielany we Wroc∏awiu nowego
salonu sprzeda˝y. Nie ukrywam - liczymy, ˝e ten
punkt b´dzie wyznacza∏ nowe standardy w handlu
materia∏ami pod∏ogowymi i drzwiami. A nam pozwoli na dalszy rozwój.
K.S.: Wa˝nym wydarzeniem minionego roku jest
otwarcie przez nas, we wrzeÊniu, nowego salonu sprzeda˝y przy Alei Pokoju w Krakowie.
JesteÊmy pe∏ni optymizmu, ˝e zagoÊci on na sta∏e
w ÊwiadomoÊci mieszkaƒców Krakowa i zajmie takie samo miejsce, jak nasz salon w Katowicach.
R.P.: Jako sukces wskaza∏bym ciàg∏y rozwój
sprzeda˝y hurtowej oraz rozwój sektora us∏ug. Co
nie pozosta∏o bez wp∏ywu na znaczny wzrost obrotów i dochodów firmy.

O wypowiedzi na poni˝sze
pytania poprosiliÊmy tym
razem przedstawicieli
dystrybutorów Barlinka
z firm Bel-Pol, et-DOM,
Eurosan i M3. Pozwalajà
one na uzyskanie
doÊç spójnego obrazu
minionego roku od strony
handlowej i dajà wglàd
w prognozy na rok 2005.
To niezwykle interesujàce
spostrze˝enia.
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Czy da∏o si´ odczuç na rynku jakieÊ zmiany po
wejÊciu Polski do UE?
R.P.: Na pewno zmianà jest wi´ksze zainteresowanie ofertà polskich przedsi´biorstw licznych firm
z obszaru UE. I oczywiÊcie - wi´ksza iloÊç przeprowadzonych transakcji zagranicznych, lecz to zainteresowanie w g∏ównej mierze mog∏o byç spowodowane korzystnym kursem euro.

SPRZEDAŻ

J.P.: Wstàpienie Polski do struktur unijnych nie
wp∏yn´∏o w sposób wyraêny na sprzeda˝ produktów
z naszej oferty. Jednak od tego momentu zaznaczony zosta∏ eksport do krajów cz∏onkowskich. Jest to
nowy, obiecujàcy kierunek rozwoju naszej firmy.
Najwi´ksza jednak zmiana, jakà zauwa˝am, dotyczy mentalnoÊci. Polacy nabrali wi´kszej pewnoÊci
siebie, odrzucili kompleksy i uwierzyli we w∏asne
umiej´tnoÊci.
M.N: ZaobserwowaliÊmy chocia˝by wi´ksze zainteresowanie us∏ugami kompleksowymi. Klienci cz´Êciej
pytajà o kompletny serwis, us∏ugi monta˝owe – nie
tylko o produkt. To chyba dobry znak. Pojawili si´
równie˝ na rynku nowi dostawcy, wi´ksza iloÊç
producentów – konkurencja roÊnie. Z drugiej strony sà te˝ nowe mo˝liwoÊci sprzeda˝y. Otworzy∏y
si´ bowiem rynki naszych bliskich sàsiadów: czeski,
s∏owacki, niemiecki oraz rynki wschodnie.
Jak funkcjonowa∏ program ASS i jak oceniajà
Paƒstwo starania firmy Barlinek?
K.S.: Program ASS postrzegamy nie tylko jako
program wspomagajàcy profesjonalnà sprzeda˝. Nak∏ady poniesione na wyraêne i jednorodne oznaczenie punktów ASS w ca∏ym kraju, to
nak∏ady na konsekwentne budowanie marki Barlinek. Marki w tej chwili ju˝ dobrze rozpoznawalnej na polskim rynku. ASS obs∏ugujà znacznà
cz´Êç drobnych wykonawców, dla których produkty Barlinka sà tak˝e bardzo dobrze znane, a
przecie˝ to równie˝ z ich zdaniem liczà si´ nasi
koƒcowi Klienci detaliczni.
M.N: Program ASS to krok w dobrym kierunku. Nie
da si´ ukryç, ˝e ma wp∏yw na rozpoznawalnoÊç marki Barlinek i wspomaga sprzeda˝. Minusem mo˝e byç
du˝e rozproszenie dzia∏aƒ. Byç mo˝e bardziej celowe
by∏oby skoncentrowanie si´ na najlepszych, najefektywniejszych punktach sprzeda˝y?
R.P.: Program ASS jest rewelacyjnà inicjatywà, ale
nie wystarczy tylko stworzyç punkt sprzeda˝y. Sukces
zale˝y od wielu czynników: stopnia zaanga˝owania
pracowników, profesjonalizmu firmy obs∏ugujàcej
punkt, ale i odpowiedniej obs∏ugi ze strony Barlinka. Podsumowujàc: popieram i oby wi´cej takich
przedsi´wzi´ç!

J.P.: Ubieg∏y rok z pewnoÊcià by∏ udany w kontekÊcie sprzeda˝y produktów firmy
Barlinek S.A. W∏aÊnie w tej bran˝y, w roku 2004 odnotowaliÊmy najwi´kszà dynamik´ wzrostu sprzeda˝y. Na osiàgni´cie tego wyniku mia∏ z pewnoÊcià wp∏yw dobrze funkcjonujàcy program „ASS”, który w sposób profesjonalny i zarazem przyjazny klientowi, pozwoli∏ przybli˝yç mu ofert´ firmy Barlinek. Tak wi´c wprowadzenie
tego programu wydaje si´ byç celowe, z jednym zastrze˝eniem. Tego rodzaju ekspozycje wymagajà sta∏ej obs∏ugi ze strony producenta pod kàtem wymiany lub naprawy elementów.
Jakie sà najistotniejsze plany i zamierzenia na rok 2005?
J.P.: W rok bie˝àcy wkroczyliÊmy jak zawsze pe∏ni optymizmu, choç jest to optymizm umiarkowany. Trudno bowiem przewidywaç i planowaç obroty na rok obecny, majàc za punkt odniesienia rozk∏ad sprzeda˝y w poszczególnych miesiàcach
roku 2004. Mamy jednak nadziej´, ˝e br. b´dzie pomyÊlny dla wszystkich firm,
w tym równie˝ dla „EUROSANU” - spokojny i stabilny w ca∏ym okresie, pozwalajàc
na osiàgni´cie jak najwy˝szych obrotów.
M.N: Plany, jak zawsze, ambitne: dalszy rozwój sieci sprzeda˝y detalicznej, podnoszenie standardów sprzeda˝y, silniejszy nacisk na handel produktami markowymi,
wysokiej jakoÊci, z tzw. „górnej pó∏ki”. Wreszcie - bogata oferta kompleksowych us∏ug
z zakresu wykoƒczenia wn´trz.
K.S.: W roku 2005 chcielibyÊmy si´ bardziej skupiç na budowaniu Êcis∏ych wi´zi
i pozytywnych relacji, w szerokim tych s∏ów znaczeniu, mi´dzy sprzedawcami, wykonawcami i firmami us∏ugowymi, które zajmujà si´ produktami Barlinka.
Przy okazji chcia∏bym ˝yczyç wszystkim partnerom i wspó∏pracownikom Barlinka
samych sukcesów sprzeda˝owych w 2005 roku!
R.P.: Nasze plany to ciàg∏y rozwój wszystkich sektorów dzia∏alnoÊci firmy oraz dalsze podnoszenie standardów pracy.
(Jo)

Fragment ekspozycji w salonie firmy Bel-Pol we Wroc∏awiu.
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Czas oklein

naturalnych

Na poczàtek dwa zdania
wyjaÊnieƒ podstawowych
w sytuacji, gdy nawet drzewiarze
majà k∏opoty z prawid∏owym
zdefiniowaniem pewnych
bliskoznacznych terminów.
„Fornir, to cienki p∏at drewna
do 6 mm gruboÊci, otrzymywany
przez p∏askie, mimoÊrodowe lub
obwodowe skrawanie.
Okleina, to fornir przeznaczony
do oklejania powierzchni
wyrobów w celu ich

O

klein naturalnych (fornirów) u˝ywa si´ do
wytwarzania mebli nie od dziÊ, pierwsze
udokumentowane zastosowania cienkich p∏atów
szlachetnego drewna datujà si´ na czasy paƒstwa
faraonów w staro˝ytnym Egipcie. JeÊli jednak my,
drzewiarze, chcemy, aby okleiny sta∏y si´ równie˝
materia∏em przysz∏oÊci, muszà powstaç nowe lub
przynajmniej jeszcze lepsze wyroby i technologie
ich pozyskiwania. Na korzyÊç okleiny naturalnej
przemawia mo˝liwoÊç wykazania klientowi wielu istotnych korzyÊci p∏ynàcych dla niego z faktu
nabywania produktu naturalnego i jednoczeÊnie
natur´ chroniàcego. Dlatego potrzeba silnie
zakorzeniç w powszechnej ÊwiadomoÊci istotne
ró˝nice, a przede wszystkim zalety oklein, w stosunku do powszechnie obecnych jej imitacji.

uszlachetnienia i nadania
ostatecznego wyglàdu” – PN/D97001.

Surowiec
- najpowa˝niejszy problem.
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MATERIAŁY ZAST¢PCZE I POKREWNE
Folia na noÊniku papierowym lub PCV jest
oczywiÊcie taƒsza. Dla wielu klientów w momencie podejmowania decyzji, np. w trakcie zakupu mebla, jest to elementem najistotniejszym.
Tym klientom nie wystarcza przekonanie, ˝e okleina naturalna jest jednoczeÊnie materia∏em naturalnym i ekologicznym, bo rol´ odgrywa równie˝ jej koszt. Potencjalnym u˝ytkownikom trzeba najpierw dok∏adnie wyjaÊniç, co kryje si´ za
okreÊleniem „fornir” czy „okleina naturalna”.
Sformu∏owanie takie jak „mebel z drewna litego” funkcjonuje w powszechnej ÊwiadomoÊci od
d∏u˝szego czasu - jest to produkt bardzo dobrze
kojarzony, postrzegany jako ca∏kowicie ekologiczny. W przypadku oklein naturalnych, stosowanych np. w meblach, podobne poj´cie i postrzeganie jeszcze nie istnieje, pokutuje raczej przekonanie, ˝e mebel okleinowany jest „gorszy”, nie tak
szlachetny.
Okleiny naturalne, skrawane tradycyjnymi i dobrze znanymi metodami, pozostanà jeszcze na
d∏ugie lata dominujàcymi produktami. Coraz
cz´Êciej pojawiajà si´ jednak informacje o pracach
prowadzonych nad masowym pozyskaniem okleiny skrawanej najnowszà technikà, jakà jest skra-
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wanie wzd∏u˝ne. Skrawanie takie pozwala na wytwarzanie oklein bardzo cienkich i elastycznych,
nie wymagajàcych dog∏´bnego, czasoch∏onnego
i kosztownego procesu warzenia drewna. Takie
okleiny, skrawane wzd∏u˝ w∏ókien, sà pozbawione ujemnych cech oklein skrawanych tradycyjnie: chropowatoÊci (szorstkoÊci), ukoÊnych lub poprzecznych rys po no˝u, przeÊwitów itp. Wytwarzanie cieƒszych oklein wp∏ywa te˝ niewàtpliwie
na obni˝enie kosztów jednostkowych produkcji.
SUROWIEC DO PRODUKCJI
Sà firmy, które jako kanon stosujà zasad´ niewprowadzania do produkcji i sprzeda˝y mebli, do wytworzenia których u˝yto oklein naturalnych pozyskanych z drzew strefy tropikalnej.
W Polsce stale kurczy si´ baza typowego surowca okleinowego, a jednoczeÊnie statystyki podajà
dane o zwi´kszajàcej si´ z roku na rok produkcji oklein naturalnych. Âwiadczyç to mo˝e albo
o zwi´kszajàcym si´ skrawaniu oklein z gatunków egzotycznych, albo o skrawaniu oklein z coraz gorszych surowców (mniejsze Êrednice, gorsza jakoÊç).
CO DALEJ
W niektórych krajach od kilkudziesi´ciu lat
trwajà prace nad pozyskiwaniem drewna z drzew
rosnàcych na specjalnie prowadzonych plantacjach. Niestety, w naszej strefie klimatycznej nie
przynosi to spodziewanych efektów - przyrost
tkanki drzewnej rzàdzi si´ u nas innymi zasadami.
Powa˝ne trudnoÊci w zakupie odpowiednio wysokiej jakoÊci surowca wp∏ynà na to, ˝e w ciàgu kilku najbli˝szych lat pojawià si´ niewàtpliwie nowe
gatunki botaniczne, z których do tej pory nie pozyskiwano oklein. Muszà to byç jednak takie gatunki drzew, których drewno b´dzie si´ cechowaç
odpowiednimi w∏aÊciwoÊciami fizycznymi: barwà,
rysunkiem, po∏yskiem, zapachem czy te˝ odpowiednim zachowaniem si´ wobec Êwiat∏a. Drewno to powinno tak˝e w∏aÊciwie reagowaç na wod´
– mieç odpowiednià higroskopijnoÊç, nasiàkliwoÊç

NOWE PRODUKTY Z OKLEIN
Sta∏y post´p w produkcji komponentów takich
jak kleje, p∏yty MDF i HDF czy te˝ w dziedzinie
materia∏ów wykoƒczeniowych (lakierów) mo˝e
pomóc w skutecznym wykreowaniu nowych produktów. Wystarczy wspomnieç panele pod∏ogowe
z zastosowaniem na powierzchni u˝ytkowej oklein naturalnych. Do pewnego stopnia mogà byç to
pod∏ogi konkurencyjne w stosunku do paneli laminowanych. Panele okleinowane od kilku lat skutecznie wchodzà na rynki wyk∏adzin pod∏ogowych
w Am. Pó∏nocnej, na rynki azjatyckie i na rynek
zachodnioeuropejski. Dzi´ki stosowaniu najnowszych materia∏ów wsadowych oraz nowoczesnej
technologii lakierów utwardzanych UV, okleinowane panele pod∏ogowe sà estetyczne, trwa∏e
i niezwykle odporne na uszkodzenia.
Dla uzyskania w∏aÊciwej elastycznoÊci wzd∏u˝
i w poprzek w∏ókien, okleiny skrawane p∏asko
i mimoÊrodowo sà stale pocieniane. Obecnie standardowa w Europie Zach. gruboÊç oklein naturalnych zawiera si´ w przedziale 0,5-0,6 mm. Sporadycznie okleiny z nielicznych gatunków drewna sà
skrawane na gruboÊç 0,8 mm.
Natomiast okleiny naturalne zwane mikrookleinami, do szególnych zastosowaƒ, sà modyfikowane
poprzez naklejanie ich na materia∏y w∏ókninowe,
folie lub papier. Technologia ta zosta∏a wynaleziona przed blisko osiemdziesi´ciu laty, ale jej szersze
zastosowanie rozpocz´∏o si´ ok. 30 lat temu. Typowa gruboÊç materia∏u drzewnego w takiej mikrookleinie to 0,2–0,3 mm. Tak cienkie okleiny powinno si´ produkowaç ze szczególnie cennych
i rzadkich gatunków drewna. Mikrooklein´ mo˝na
pozyskaç tradycyjnym skrawaniem na precyzyjnych skrawarkach lub poÊrednio, poprzez sklejenie
typowej gruboÊci okleiny, np. 0,6 mm na flizelin´
i szlifowanie okleiny przed naklejaniem na elementy krzywoliniowe. Tak spreparowana okleina znajduje ostatnio szerokie zastosowanie, np.
w produkcji p∏ycin drzwiowych okleinowanych na
prasach membranowych czy w produkcji ok∏adzin

futryn, listew profilowanych dla meblarstwa itp.
Dobrze znane sà te˝ tzw. okleiny naturalne modyfikowane, których produkcja oparta jest na
zasadzie pozyskiwania tradycyjnego fornirów,
a nast´pnie sklejania ich w bloki. Forniry dobiera si´ i uk∏ada tak, ˝e najcz´Êciej w sàsiadujàcych
warstwach sklejonego bloku ró˝nià si´ one
kolorystykà naturalnà (lub pochodzàcà z zastosowanych barwników). Otrzymuje si´ w ten sposób nowy rodzaj okleiny o sztucznym us∏ojeniu.
Bloki poddaje si´ nast´pnie skrawaniu w poprzek
sklejonych warstw, uzyskujàc p∏aty o ciekawym,
a co wa˝niejsze, powtarzalnym uk∏adzie wzoru.
Przy produkcji takich modyfikowanych oklein wykorzystuje si´ surowiec ni˝szej jakoÊci (np. brzoza,
topola). JeÊli jednak u˝ytkownik chce mieç mebel
czy drzwi niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju, a nie powielone w setkach i tysiàcach egzemplarzy oraz w pe∏nym tego s∏owa znaczeniu „naturalne” - wybierze wyroby wykonane z okleiny skrawanej tradycyjnie.
Kolejnym ulepszeniem oklein jest sklejanie kilku warstw fornirów dla uzyskania drewna warstwowego (ok∏adziny). Wst´gi zwane popularnie
„bezkoƒcowymi” sà przeznaczone np. do oklejania
wàskich, prosto lub krzywoliniowych p∏aszczyzn
elementów meblowych. Dodatkowo ok∏adzin´
takà czasami si´ lakieruje, aby uzyskaç produkt
gotowy do naklejenia.

A K T U A L N O ŚC I

oraz prawid∏owe przewodnictwo cieplne. Sà to
niezb´dne cechy decydujàce o zastosowaniu danego gatunku do produkcji okleiny naturalnej.

Okleiny barlineckie.

PODSUMOWANIE
W szkicu tym zasygnalizowano kilka charakterystycznych zagadnieƒ zwiàzanych z okleinami
naturalnymi oraz kilka problemów, z którymi ju˝
wkrótce mo˝emy si´ zetknàç. Najpowa˝niejszym
jest surowiec, a w∏aÊciwie mo˝liwoÊci jego pozyskiwania w oczekiwanej jakoÊci oraz iloÊci.
Wydaje si´, ˝e obecnie dla producenta takiego
jak Barlinek istotne b´dzie ustalenie odpowiednich priorytetów tak, aby zaproponowaç klientom
najwy˝szà jakoÊç i mo˝liwie wielkà ró˝norodnoÊç
oklein naturalnych tworzonych do jak najszerszych zastosowaƒ.

Pawe∏ Gomulak, Barlinek S.A.
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Naturalne zmiany
odcienia drewna

T
Drewno, jako organiczny
materia∏ budowlany, stosowane
jest od wieków, ale znajomoÊç
jego w∏aÊciwoÊci fizyko-chemicznych i u˝ytkowych jest
nadal raczej intuicyjna ni˝
oparta na wiedzy fachowej,
szczególnie wÊród przeci´tnego
u˝ytkownika. Dlatego niezb´dne
jest przedstawienie podstawowych wiadomoÊci dotyczàcych
tego materia∏u budowlanego.
W obecnym numerze zajmiemy si´ procesem naturalnego
ciemnienia drewna. Zjawisko to
niepokoi wiele osób, a przecie˝
nie ma w nim nic z∏ego ani
zaskakujàcego.
Klon
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zw. korozja biologiczna drewna obejmuje trzy g∏ówne rodzaje zmian. Pierwszy
z nich to rozk∏ad sk∏adników drewna pod
wp∏ywem Êwiat∏a s∏onecznego, a dok∏adnie jednej
z jego sk∏adowych - promieniowania UV. Drugi to
wszelkiego rodzaju choroby pleÊniowe i grzybowe. Trzeci rodzaj korozji to skutek dzia∏ania tzw.
technicznych szkodników drewna, a wi´c wszelkiego rodzaju owadów ˝ywiàcych si´ i ˝erujàcych
w surowym drewnie.
Pod wp∏ywem dzia∏ania promieniowania
s∏onecznego, szczególnie w zakresie tzw. ultrafioletu, struktura powierzchni surowego drewna
mo˝e zmieniaç si´ stosunkowo szybko. Promieniowanie UV powoduje bowiem p´kanie wiàzaƒ
ligniny w komórkach drewna. W warunkach naturalnych, a wi´c zewn´trznych, odpowiada np.
za wyp∏ukiwanie ligniny wskutek dzia∏ania wody
deszczowej, czego wizualnà oznakà jest pojawienie si´ nierównoÊci (chropowatoÊci) powierzchni drewna. Taka chropowata powierzchnia to
doskona∏e Êrodowisko dla ró˝nych mikroorganizmów. W pomieszczeniach domowych oczywiÊcie
nic takiego naszym pod∏ogom nie zagra˝a.

DESKA BARLINECKA

Pozostaje jednak wspomniane promieniowanie UV.
W wyniku jego dzia∏ania niezabezpieczone niczym
drewno szybko zmienia barw´ – ciemnieje i szarzeje. Najlepszà drogà do zabezpieczenia powierzchni
drewna przed promieniowaniem UV jest staranne
pokrycie pod∏ogi wysokiej jakoÊci wyrobem lakierniczym. Takiej ochrony nie zapewnia pokrycie olejem. JeÊli chcemy, aby u˝yte w produkcji pod∏óg
lakiery spe∏ni∏y nale˝ycie swoje zadanie, czyli odpowiednio zabezpieczy∏y powierzchni´ drewna przed
dzia∏aniem promieniowania UV i wilgoci, a ponadto
nada∏y mu estetyczny i dekoracyjny wyglàd, proces wytwarzania desek pod∏ogowych powinien byç
starannie nadzorowany, a jakoÊç drewna wnikliwie
i stale kontrolowana.
Przestrzeganie surowych wymagaƒ co do jakoÊci
poszczególnych gatunków drewna, w∏aÊciwe przygotowanie powierzchni, nadanie jej odpowiedniej
g∏adkoÊci i wyeliminowanie ostrych kraw´dzi,
majà decydujàcy wp∏yw na ostateczny efekt
i trwa∏oÊç wykoƒczenia lakierniczego. Dlatego
nale˝y zwracaç szczególnà uwag´ na stosowanà
w procesie produkcji obróbk´ skrawaniem oraz eliminowanie wszelkich wad przed procesem lakierowania. Na podstawie wielu doÊwiadczeƒ stwierdzono bowiem, ˝e nawet zastosowanie materia∏ów
najlepszej jakoÊci nie daje oczekiwanych efektów,
je˝eli pokrycie lakiernicze zostanie wykonane na
niew∏aÊciwie przygotowanej powierzchni drewna.
Barlineckie pod∏ogi wykonane sà wy∏àcznie
z naturalnego drewna. Jednà z jego charakterystycznych w∏aÊciwoÊci jest to, ˝e pod wp∏ywem
Êwiat∏a dziennego mo˝e zmieniaç zabarwienie
na nieco ciemniejsze. Ten proces zmiany odcienia,
pod wp∏ywem promieniowania UV zawartego w
Êwietle s∏onecznym, jest jednak roz∏o˝ony w czasie i nie odbywa si´ nagle. ¸agodne zmiany zabarwienia powierzchni licowej zale˝à od poszczególnych gatunków drewna i stajà si´ dostrzegalne po
up∏ywie 1-3 lat eksploatacji. To naturalne zjawisko
nie ma ˝adnego wp∏ywu na pozosta∏e w∏aÊciwoÊci
u˝ytkowe pod∏ogi.
(Arch.)

AKTUALNOŚCI

Wi´cej
drzew

w Lesie
Klientów
Barlinek S.A. jest najwi´kszym producentem
pod∏óg drewnianych w kraju, a to zobowiàzuje do
szczególnej dba∏oÊci o Êrodowisko naturalne. Dlatego firma konsekwentnie wspiera odnawianie zasobów leÊnych. Pozyskujàc z natury niezwykle cenny surowiec, jakim jest drewno, Barlinek dba, aby
proces produkcyjny nie zubo˝a∏ zasobów przyrody.
Przynosi to znakomite efekty. Prowadzony przez
przedsi´biorstwo ekologiczny program „Zasada
1 za 1” nie zwalnia ani na chwil´. W ramach tej
akcji – za jednà zakupionà przez Klientów paczk´
deski barlineckiej, opatrzonà logo programu, sadzi
si´ jedno nowe drzewko – zasadzono ju˝ oko∏o
1 200 000 drzew. Tym samym tzw. Las Klientów
ciàgle si´ powi´ksza, a program obejmuje swym
zasi´giem kolejne obszary pó∏nocno-zachodniej
cz´Êci kraju.
(DR)

Jedno z wyposa˝onych w desk´ barlineckà pomieszczeƒ.

Barlinek

wspomógł dzieci
Barlinek S.A. jest powa˝nie zaanga˝owany w rozmaità dzia∏alnoÊç o charakterze spo∏ecznym i charytatywnym, wykazujàc trosk´ o ludzi znajdujàcych si´
w potrzebie. Przejawem tego jest wsparcie, jakiego firma udzieli∏a Komitetowi
Rozwoju Lasek i Towarzystwu Opieki nad Ociemnia∏ymi.
Barlinek przekaza∏ na rzecz tej organizacji darowizn´ w postaci 100 m2 naturalnej drewnianej pod∏ogi trójwarstwowej. Zamontowana w internacie „Nasz dom”
w OÊrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ró˝y Czackiej w Laskach, przeznaczonym
dla niewidomych dziewczàt, deska barlinecka u∏atwi sfinalizowanie wspania∏ego
przedsi´wzi´cia, jakim jest ten dom. Zapewni te˝ przysz∏ym lokatorkom komfort
i wysoki standard zamieszkiwania.
Przekazanie deski barlineckiej sfinalizowa∏ dealer Barlinka - firma Nova Wyk∏adziny,
która tak˝e nieodp∏atnie przeprowadzi∏a kompletny monta˝ pod∏ogi.
W∏àczanie si´ w szeroko poj´tà dzia∏alnoÊç spo∏ecznà, sponsoring, akcje charytatywne jest dla Barlinka nie tyle wyborem, co wr´cz obowiàzkiem, powinnoÊcià
firm. Nie mo˝na liczyç wy∏àcznie na wsparcie paƒstwa, bo to nie zawsze wystarcza. Nale˝y aktywnie w∏àczaç si´ w dzia∏alnoÊç charytatywnà. Zwraca na to uwag´
Komisja Europejska, definiujàc spo∏ecznà odpowiedzialnoÊç biznesu jako koncepcj´,
zgodnie z którà przedsi´biorstwa dobrowolnie decydujà si´ przyczyniaç do poprawy
˝ycia spo∏eczeƒstwa oraz czystoÊci Êrodowiska. W myÊl tej idei firmy dà˝à nie tylko
do wzrostu swojej zyskownoÊci i trwa∏ego rozwoju, ale przynoszà równie˝ rozmaite
korzyÊci spo∏eczeƒstwu, dbajà o ochron´ przyrody i zasobów naturalnych.
(mk)

DESKA BARLINECKA
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