


PREMIERA KOLEKCJI 2015 
 
Jak być oryginalnym w czasach, kiedy praktycznie już wszystko zostało wymyślone? Chodzi przede 
wszystkim  o nadawanie przedmiotom nowych, często zaskakujących i nieoczywistych cech. To kolejna, 
nowa twarz współczesnego designu. Bo lampa może wyglądać jak zjawiskowa rzeźba, fotel może być 
wykonany z betonu, a drewniana podłoga może być - kolorowa.  

 

Kolekcja ta jest skierowana dla ludzi z pasją, dla których podłoga to coś więcej aniżeli tło do wnętrza.                      
Tastes of life to najbardziej lifestylowa oferta Deski Barlineckiej, w której wyjątkowy nacisk położono na styl.  

 

Najnowsza 5 już edycja, powstała przy udziale finalistek, organizowanego w ramach  Barlinek Institute                             
of Design konkursu na projekt deski  - Kreacje z natury.  

 

 

 



CREATED BY DESIGNERS 

Cztery projektantki, cztery odmienne spojrzenia                    
na design, ujęte w 16 produktach kolekcji.  

 

Tastes of life, to więcej niż Deska Barlinecka. 

To,  PRZEPIS NA DOBRE WNĘTRZE                                        
stworzony przez projektantki.   

                                                



CREATED BY DESIGNERS 

Przepis na dobre wnętrze,  

to KATALOG jako STYLE BOOK. 

 

Elementy wyposażenia wnętrz, wykorzystujące 
designerskie przedmioty, oto nasz sposób na  
aranżację prezentującą produkt.  

Projektantki pracując nad wnętrzami, 
wyodrębniły dodatki identyfikujące dany styl,  
nad którym pracowały. 



Z wykształcenia architekt wnętrz,                                         
z zawodu projektantka. Nie tylko 
przestrzeni, ale także przedmiotów                     
i grafiki użytkowej. Ukończyła 
Wydział Architektury Wnętrz                                          
i Scenografii Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu.                                       
Miłość zaprowadziła ją do Belgii, 
gdzie od 3 lat mieszka i pracuje. 

AGATA SMOK 



JOANNA OCHOTA 

Architekt, absolwentka Wydziału 
Architektury i Urbanistyki 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
Zajmuje się architekturą wnętrz                      
i od lat z powodzeniem projektuje 
wnętrza, zarówno publiczne jak                                    
i mieszkalne. Interesuje się grafiką                       
i wzornictwem przemysłowym.                        
Jej projekty wciąż doceniona                             
w konkursach wnętrzarskich. 



ANNA ŁOSKIEWICZ-ZAKRZEWSKA 

Projektantka mebli, instalacji 
artystycznych, przedmiotów użytku 
codziennego. Ukończyła Wydział 
Wzornictwa Przemysłowego 
warszawskiej ASP oraz wydział 
Komunikacji Multimedialnej na ASP 
w Poznaniu. Współtworzy studio 
Beza Projekt. Brała udział w licznych 
wystawach, co rusz zdobywa nowe 
wyróżnienia i nagrody. 



MAJA SOBURA 

Projektantka ze Śląska. Studentka 
Industrial Design na School of Form 
oraz Man and Mobility na Design 
Academy Eindhoven. Miłośniczka 
porcelany, zakochana w drewnie.                  
W swoich projektach stara się 
pogodzić rzemiosło z produkcją 
przemysłową.  



 
 
 

6 NOWOŚCI kolekcji: 
- PUDDING 
- CARDAMOMO 
- TARTUFO 
- BROWNIE 
- GRISSINI 
- PANFORTE 
 
 
 
 
OPUSZCZA kolekcję: 
- Panna Cotta 
- Olive Crostini 
- Apricot Sorbet 
- Coconut 

 
 
 

KOLEKCJA 2015 

16 produktów kolekcji podzielone zostały 
na 4 grupy – każda z grup identyfikuje                         
4 projektantki i 4 różne style wystroju wnętrz. 
 
Nawigacja  kolekcji odbywa się według kodu 

kolorystycznego  – 4 linie to 4 kolory. 
 
 
Wybarwienia kolekcji zgodne są                                            
z najnowszymi trendami w świecie designu, 
dlatego też kilka dekorów opuszcza kolekcję 
Tastes of life. 

 



PRODUKTY KOLEKCJI 



DĄB PUDDING 
Podwójnie barwiona podłoga                 
o kremowej barwie, podkreślonej  
szczotkowaniem, 4-stronna 
mikrofaza, lakier matowy. 

NOWOŚĆ 



DĄB CARDAMOMO 
Podwójnie barwiona,                                       
szara podłoga dębowa z białym 
szczotkowaniem, 4-stronna 
mikrofaza, lakier matowy. 
 

NOWOŚĆ 



DĄB TARTUFO 
Podwójnie barwiona                       
oliwkowa podłoga z białym 
szczotkowaniem, 4-stronna 
mikrofaza, lakier matowy. 
 
 

NOWOŚĆ 



DĄB BROWNIE 
Ciemno-brązowa,                      
podwójnie barwiona podłoga,                                                   
z białym szczotkowaniem,  
4-stronna mikrofaza,                            
lakier matowy. 

NOWOŚĆ 



DĄB GRISSINI 
Podwójnie barwiona kremowo-
beżowa podłoga z białym 
szczotkowaniem, 4- stronna 
mikrofaza, lakier matowy. 
 

NOWOŚĆ 



DĄB PANFORTE 
Podwójnie barwiona w kolorze 
ciepło brązowym, z białym 
szczotkowaniem,  4-stronna 
mikrofaza, lakier matowy. 
 
 
 

NOWOŚĆ 



WYSELEKCJONOWANA  DYSTRYBUCJA 

Wyjątkowa kolekcja wymaga 

wyjątkowego punktu sprzedaży. 
 
 
Kolekcja Tastes of life  w nowej 
odsłonie dostępna będzie od teraz,  

tylko w naszych najlepszych 
punktach sprzedaży. 
 
Kompleksowe wsparcie dla POS                   
ma  się przyczyniać do jeszcze lepszej 
jakości obsługi Klienta. 
 
 
 



WSPARCIE MARKETINGOWE 

Wyjątkowa kolekcja wymaga wyjątkowych 
narzędzi sprzedaży. 
 

Ekspozytor kolekcyjny. 
Zaprojektowany  specjalnie na potrzeby tej 
kolekcji, wykonany z najnowocześniejszych 
materiałów, ma przykuwać wzrok oraz 
eksponować nową jakość. 
 
Dedykowana ekspozycja to dwa ekspozytory,               

a w nich 16 produktów. 
 
W ramach tejże ekspozycji, prezentujemy 5 
wzorników łączących deski tak 1-lam  jak i 3-lam: 
Pudding, Grissini, Cardamomo, Panforte                          
oraz  Cheesecake. 
 



PRODUKTY KOLEKCJI 

Manual ekspozycyjny  
uwzględniający  podział  
kolorystyczny kolekcji. 
 



PRODUKTY KOLEKCJI 

Manual ekspozycyjny  
uwzględniający  podział  
kolorystyczny kolekcji. 
 

Nr ekspozytora LP Indeks katalogowy Nazwa Katalogowa Określnik
1 BC1-JES1-L05-B7R-D14180-F LEMON SORBET Grande

2 BC1-DBE1-L05-C2Z-D14180-V CAPPUCINO Grande

3 BG1-DBE1-OX2-B4Z-D14180-V BISCIUT Grande

SG1-DBE1-L05-CBR-D14180-F Grande

SG1-DBE3-L05-CBS-D14207-F Molti

5 BC1-DBE1-L05-CRZ-D14180-V BANANA SONG Grande

BK1-DBE1-L05-CWS-D14180-F Grande

BK1-DBE3-L05-CWS-D142070-F Molti

SG1-DBE1-L05-BCR-D14180-F Grande

SG1-DBE3-L05-BCS-D14207-F Molti

8 BG1-DBE1-OX2-PWZ-D14180-U TOFFEE Grande

SG1-DBE1-L05-PBR-D14180-F     Grande

SG1-DBE3-L05-PBS-D14207-F Molti

2 BC1-DBE1-L05-P2Z-D14180-F MARZIPAN MUFFIN Grande

3 SG1-DBE1-L05-OBR-D14180-F TARTUFO Grande

4 SG1-DBE1-L05-BWR-D14180-F BROWNIE Grande

SG1-DBE1-L05-WBR-D14180-F Grande

SG1-DBE3-L05-WBS-D14207-V Molti

6 BG1-JES1-OX2-WAZ-D14180-U HAZELNUT Grande

7 BG1-DBE1-L05-MIX-D14180-V BALSAMICO Grande

8 BC1-DBE1-L05-BZZ-D14180-U AFFOGATO Grande

Ekspozytor 1

Ekspozytor 2

4

6

7

1

5

PUDDING

CHEESECAKE 

GRISSINI

CARDAMOMO

PANFORTE



Wyjątkowa kolekcja wymaga 
wyjątkowego materiałów                               
do pracy z Klientem. 
 
Wzornik  ręczny. 
 
Set, to dwa wzorniki prezentujące 
łącznie 20 indeksów. 

WSPARCIE MARKETINGOWE 



Wyjątkowa kolekcja wymaga 

wyjątkowej promocji. 
 
Kampania reklamowa 
Działania on-line o szerokim zasięgu, 
mają na celu bezpośrednie 
kierowanie Klientów do POS. 
 

WSPARCIE MARKETINGOWE 



WSPARCIE MARKETINGOWE 

Wyjątkowa kolekcja wymaga 

wyjątkowej promocji. 
 
Kampania reklamowa 
Działania on-line o szerokim zasięgu, 
mają na celu bezpośrednie 
kierowanie Klientów do POS. 
 



PROMOCJA KOLEKCJI 

Kampania reklamowa on-line 
 
Naszym celem, jest wsparcie kolekcji poprzez 
uzyskanie maksymalnego zasięgu dotarcia do 
osób będących w procesie zakupowym 
podłogi. 
 
Wykorzystujemy szerokie spektrum narzędzi 
marketingowych w tym np. bannery 
reklamowe, mailingi do ponad 400 000 kont, 
kontekstowe formy reklamowe do złudzenia 
przypominające materiały redakcyjne portali 
czy też działania PR o charakterze 
opiniotwórczym.  

Budżet kampanii  

ponad 100 tyś. zł 
 
Estymowany ruch wejść Klientów na stronę   

ponad  200 000 
 
Start akcji już 
15 października 2015 
 



MATERIAŁY DO POBRANIA 

Barlinek Institute of Design 
 
Ułatwiamy pracę sobie i innym. 
Specjalnie dla naszych Klientów                                          
– architektów, projektantów wnętrz 
udostępnimy tekstury podłóg, pliki CAD. 
 

Wszystkie materiały                                                       
do pobrania już wkrótce  
- sekcja  
 




