


O společnosti

Od roku 1991 se zabýváme dodávkou a odbornou montáží 
podlahových krytin, od roku 2016 nově také dodávkou 
a instalací tapet.

Na českém trhu výhradně zastupujeme americké  
výrobce celoplošných koberců i kobercových čtverců  
firmy Shaw Industries, Cherokee carpets a Clayton 
Miller, dále pak například Newhey Carpets, Wilton carpets  
a Brintons z Velké Británie.

Jsme také výhradními dovozci vinylových podlah 
Designflooring, které jsou prezentovány v kompletní 
škále na našich vzorkovnách. Dále nabízíme vinylové dílce 
od amerického výrobce Centiva.

Současně také zajišťujeme velkoobchodní prodej  
přes vybrané prodejce po celé ČR.

Mezi hlavní a významné dodavatele v našem sortimentu 
patří výrobci podlahových krytin, společnosti Forbo,  
Pergo a Tarkett. Velká část nabídky laminátových 
a dřevěných podlah je také zastoupena sortimentem 
tradičního německého výrobce, firmou Parador.

Dalším produktem v našem portfoliu je systémová  
ochrana stěn od anglické společnosti Gradus 
International, která se používá v komerčním  
sektoru např. zdravotnictví a školství.

Nově také dodáváme tapety od výrobců Muraspec, 
Clarke & Clarke, The Paper Partnership, Versace 
a dalších.

Kompletní sortiment je prezentován na našich 
showroomech v Praze a Brně viz. www.barkotex.cz...



Reference

Důkazem vysoké kvality poskytovaných služeb je dlouholetá 
spolupráce se silnými developerskými společnostmi jako 
např. Central Group, Finep, Trigema, Akro Real, Exafin, 
Daramis, PSJ invest a dalšími.

Za dobu své existence Barkotex zrealizoval velké množství 
prestižních zakázek mezi které patří mezinárodní hotelové 
řetězce Marriott, Four Seasons, Rezidor Hotels, Hilton, Savoy, 
Grandior aj.

V současné době jsme také započali spolupráci 
na významném pražském projektu V Tower. V Tower je 
budovaný třicetipatrový 104 metrů vysoký mrakodrap se 
130 byty na Pankrácké pláni v Praze 4.
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Sortiment vinylové dílce

Vinylové podlahy patří v současnosti k tomu nejoblíbenějšímu na trhu, pokud hovoříme o podlahových krytinách, které jsou 
vyrobené z umělých materiálů. Podlahy vyrobené z vinylu se dají použít rovněž jako dokonalá imitace, kterou na první pohled 
nerozeznáte od masivního dřeva nebo kamenné dlažby. Jedná se o funkční a zároveň designové podlahy, ideální do moderních 
domácností ale i kancelářských či jiných firemních prostor jako jsou sklady, výrobny a haly. Výhod, které vinylové podlahy 
skýtají, není vůbec málo, uveďme si v kostce alespoň některé: Odolnost proti chemickým činidlům, měkký, tichý a hřejivý došlap, 
voděodolnost a výborná tepelná a zvuková izolace, snadná instalace i údržba, zdravotní nezávadnost – vhodné i pro alergiky, 
dlouhá životnost, tvarová stabilita a odolnost proti poškození.

•  vhodnost instalace jak do rezidenčních tak komerčních prostor
• vysoká odolnost
• snadná údržba
• velký výběr dekorů
• designové provedení
• tradiční i vysoce moderní dekory
• většina vinylových podlah ze sortimentu je recyklovatelná
• snadná instalace
• lepené, looselay a zámkové vinylové dílce v nabídce
• EU certifikace



Looselay Longplank 
LLP308 French grey oak



Pergo Dub Zimní 
L0233-01764



Sortiment laminátové podlahy

Plovoucí laminátové podlahy patří mezi novější typy podlahových krytin a na trhu se objevily teprve „nedávno“. 
Zákazníci si mohou vybrat z široké nabídky dekorů a struktur. Velkou předností je také jejich nízká cena, snadná údržba 
a pokládka, ovšem výhod je daleko víc. Laminátová plovoucí podlaha je většinou tvořena třemi vrstvami. Ta nejnižší, 
tedy spodní vrstva, je impregnovaná, díky čemuž omezuje působení vlhkosti a zároveň zvyšuje tvarovou stabilitu. 
Prostřední vrstvu pak tvoří nosná deska opatřená zámkovým spojem, jež je vyrobena z dřevěného materiálu a konečně 
horní vrstva, která má dekorativní funkci a dodává podlaze větší odolnost, většinou je vyrobena z pryskyřičné celulózy.

• snadná pokládka
• f¡nanční dostupnost
• velké množství autentických dekorů v nabídce
• odolná povrchová úprava u většiny dostupných dekorů
• odolné impregnované spáry u většiny dostupných dekorů
• vhodnost použití na teplovodní podlahové vytápění



Díky svému nenapodobitelnému vzhledu a jedinečným vlastnostem jsou stále více populární. Jsou vhodné do všech interiérů 
a patří dlouhodobě mezi nejžádanější typy podlahových krytin. Dřevo je přírodní materiál, je dobrým tepelným izolantem, je jej 
možné lehce opracovat, renovovat a při správné údržbě Vás potěší svou dlouholetou životností. Dřevěná podlahová krytina je
vhodná pro obývací i dětské pokoje, do ložnic, kanceláří, prodejen, škol atd. Navíc pokud zvolíte vhodnou kolekci, můžete mít 
i podlahové vytápění.

• přírodní materiál
• každý kus je originál
• evropské i tropické dřeviny v nabídce
• třívrstvé i dvouvrstvé provedení
• velký výběr povrchových úprav
• velký výběr rozměrů prken
• výroba na zakázku
•  při zvolení správné dřeviny, povrchové úpravy a při dodržení 

postupu údržby, je zaručena dlouhá životnost materiálu

Sortiment drevené podlahy



Looselay Longplank 
LLP308 French grey oak



Whisper Plum



Sortiment koberce celoplošné a kusové

Mezi hlavní klady koberců patří: tepelná a zvuková izolace, snížení prašnosti, snížení hluku při chůzi, zlepšení akustiky v místnosti, 
doplnění celkového vzhledu místnosti, zakryjí nekvalitní nebo poškozený podkladový materiál a zajistí komfort při chůzi (příjemný 
a hřejivý došlap). Koberce se také snadno pokládají a v případě správné a pečlivé údržby mají dlouhou životnost. Kusové koberce 
mohou zkrášlit dětský pokoj i jiné místnosti v domácnosti.

 • dobré zvukově izolační schopnosti
 • tepelná izolace
 • komfort při chůzi
 • velký výběr barev a vzorů
 • kusové koberce zútulní vzhled interiéru
 • snadná údržba luxováním
 • ručně vyráběné kolekce koberců
 • zakázková výroba i kolekce běžně dostupné skladem



Pokud si potrpíte na maximální kvalitu a jedinečný neokoukaný design, h ledáte luxusní tapety na zeď, které z Vašeho prostoru, 
ať už bytového nebo komerčního, udělají něco extra najdete to zcela určitě v naší nabídce! Jedná se o nadprůměrně kvalitní 
a designově velice zajímavé kusy. Námi nabízené luxusní tapety na zeď jsou vyrobeny z papíru, z vliesu, textilu nebo z vinylu 
a pochází od předních evropských a amerických výrobců – z Velké Británie Clarke & Clarke, Muraspec a The Paper Partnership, 
z Německa pak značku Hohenberger a z USA jsou to Sellers&Josephson a Roysons.

• designový prvek v interiéru
 • velký výběr dekorů a povrchových úprav
 • papírové, vliesové, textilní a vinylové tapety v nabídce
 • použití jak do bytu tak do kanceláře, hotelu
 • nenáročná údržba
 • luxusní vzhled
 • 3D vzory a fototapety

Sortiment tapety



TPP Elizabeth Ockford Danehill 
WP0080401 a WP0080504



Praha 2

Vinohradský pavilon
Prodejna designových podlah
Vinohradská 50, 120 00 Praha 2-Vinohrady
T: 777 552 539,  E: scirankova@barkotex.cz
Otevírací doba: po–pá 10.00–19.30 hod.
 so 10.00–16.00 hod.

Praha 1

Prodejna ProBydlení a.s.
Klientské centrum developerských projektů
Havlíčkova 3, 110 00 Praha 1
T: 720 755 625, E: pansky@barkotex.cz 
Otevírací doba: po–pá 9.00–19.00 hod. 
  so 9.00–15.00 hod.



Praha 9

Sídlo společnosti
Klientské centrum developerských projektů
Poděbradská 777/9a – objekt Nová Harfa
190 00 Praha 9-Vysočany
T: 241 443 350, E: info@barkotex.cz
Otevírací doba: po–pá 10.00–18.00 hod.

Praha 5

Prodejna New Living Center
Klientské centrum developerských projektů
Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5 Stodůlky
T: 607 425 920, E: vechet@barkotex.cz
Otevírací doba: po–pá 9.00–19.00 hod . 
 so 9.00– 17.00 hod.




