
lAMINÁTOVÉ PODLAHY

kompletní sortiment podlah

Kvalitní laminátové podlahy, vyrobeny v Německu. 
Vysoce odolné proti opotřebení - zátěžová třída 33 / AC5. 
Vhodné také pro komerční prostory s vysokou frekvencí provozu. 
Zámek Megaloc zajišťuje jednoduchou a rychlou pokládku.  
Speciální  vosk Isowaxx chrání podlahy proti vlhkosti. 
Povrchová úprava synchrostructure - reálný vzhled dřevěné podlahy.
1-lamelové provedení, atraktivní dekory.
Na podlahové vytápění.
Jednoduchá údržba.
Ekologická výroba v souladu s šetrným přístupem k životnímu prostředí.



vinylovÉ PODLAHY

Kvalitní vinylové podlahy pro zdravé bydlení.
Velmi příznivé ceny.
Vhodné pro domácí i komerční prostory.
Nízký tepelný odpor, ideální na podlahové vytápění.
Stálobarevné a odolné proti UV záření.
Spoje impregnovány proti pronikání vlhkosti.
Jednoduchá údržba.
Teplý povrch, příjemný na dotek i při chůzi.
Široký výběr dekorů, formátů i konstrukcí.

Vinylové podlahy se zámkem
 Celovinylová konstrukce se zámkovým spojem.
 Rychlá a jednoduchá pokládka plovoucím způsobem.
 Tloušťka 4,5 mm.

Vinylové podlahy na HDF desce se zámkem
 Integrovaná podložka Noise Reduct pro výrazné snížení kročejového hluku.
 Vyrovná drobné nerovnosti podkladu.
 Rychlá a jednoduchá pokládka plovoucím způsobem.
 Tloušťka 9 mm vč. podložky. 

Vinylové podlahy v dílcích pro pokládku lepením
 Nízká konstrukční výška 2 mm. 
 Podlaha je ideální při rekonstrukcích a renovacích.
 Odolná proti vlhkosti.
 Vhodná pro pokládku do koupelen a kuchyní.

kompletní sortiment podlah



Inovativní tkaný vinyl 

• Vysoce odolné krytiny, vhodné i do komerčních a vysoce zatížených prostor, hotelů, 
 kanceláří nebo zdravotních zařízení
• Vinylová příze s jádrem ze skelných vláken které zaručují tvarovou stálost krytiny
• Jednotlivé vrstvy jsou k sobě tepelně zalisované, nikoliv  pouze připené, tím je dosažena  
 maximální kvalita zpracování
• Elegantní 3D vzhled, který na pohled působí jako koberec
• Na výběr z mnoha dekorů a barev
• Dekory z kolekce Color jsou unikátní díky své schopnosti změnit barvu na základě směru  
 pokládky
• Výrazně lehčí údržba než u klasických koberců 
• K dostání v dílcích nebo v rolích
• Možnost vytvoření unikátních obrazců 
• Možnost integrované podložky pro ještě výraznější utlumení kročejového hluku
• Možná pokládka i do vlhkých prostor díky svým protiskluzným vlastnostem (koupelny, 
 welness centra) 
• Kvalita z Belgie, jeden z největších výrobců tkaných vinylů na světě



•	 Nová	generace	vinylových	podlah	=	SPC (stone	polymer	composite),	extrémně  
odolné podlahy s minerálním jádrem.

•	 Šetrné	pro	Vaše	zdraví	i	životní	prostředí.	Neobsahují PVC, ftaláty ani změkčovadla 
a mají nulové emise.

• Maximálně odolné,	s	výbornou	rozměrovou	stabilitou.
•	 Nosná	deska o velmi vysoké hustotě.
•	 Díky	pevnosti nosné desky je	materiál	méně náročný na přípravu podkladu,		

ve	srovnání	s	vinylovými	podlahami.

• Zvýšená odolnost	proti	bodovému	zatížení.
• Pevný a stabilní	zámkový	spoj.
• Jednoduchá montáž	plovoucím	způsobem	bez	použití	lepidel.
•	 Vhodné	i	pro	komerčně zátěžové	prostory.
•	 Ideální	také	na	podlahové	vytápění	díky	velmi nízkému  

tepelnému odporu.
• Příjemné	na	dotyk	a	při	chůzi.

SPC 
minerální podlahy 



2 – VRSTVÉ PARKETY NEJVYŠŠÍ KVALITY

Proč zvolit parkety Bauwerk?

švýcarské dřevěné parkety

DLOHOLETÉ ZKUŠENOSTI
Tradiční výrobce celoplošně lepených 2-vrstvých parket již od roku 1935.
Ideální pro podlahové vytápění. Nízký tepelný odpor, při tloušťce podlah 9,5 - 11 mm je 0,049 – 0,078 m2 K/W.

ŠvýcarSKá prEcIZNOST
Naprosto perfektní výrobní zpracování. 
Díky tomu je rychlá a bezchybná pokládka.

ZDravOTNě cErTIfIKOváNO
Zákazníkovi je garantováno, že daný produkt je zcela zdravotně nezávadný a neobsahuje žádné zdraví 
nebezpečné látky.
Do prostoru se tak neuvolňují žádné škodlivé výpary, což je velmi důležité, protože člověk stráví denně  
80 až 90% svého času v uzavřeném prostoru a vdechne přibližně 10 - 20 m3 vzduchu.

craDLE TO craDLE
Bauwerk obdržel jako jediný výrobce parket na světě ekologickou certifikaci Cradle to Cradle.
Certifikace se uděluje produktům, které splňují přísná ekologická kritéria při výrobě,  
kdy nedochází k negativnímu vlivu na životní prostředí.
Produkty jsou recyklovatelné a při výrobě jsou využity  
obnovitelné zdroje energe.

SILENT TEcHNOLOgIE
Inovativní řešení, které přináší  
excelentní výsledky při redukci  
přenosu zvuku. 
Díky speciální podložce je přenos  
okolního zvuku do místnosti nižší  
až o 53% a kročejová hlučnost  
je nižší až o 70%.

B - prOTEcT 
Unikátní povrchová úprava parket.
Zajišťuje zcela přirozený vzhled dřevěné podlahy. Tato neviditelná,  
ale velmi dokonalá ochrana povrchu je k nerozeznání od neopracovaného dřeva, zároveň ale chrání podlahu 
proti nečistotám, má uzavřené póry a snadno se udržuje.

INOvacE, KrEaTIvITa, prOgrES
Bauwerk nabízí celkem 320 dekorů parket, 11 druhů dřevin, 57 barevných odstínů, 6 struktur  
a 6 povrchových úprav.

prOfESIONáLNí pOraDENSTví a SErvIS
Prodej parket pouze v exkluzivní síti prodejců přes vyškolené prodejce a řemeslníky, aby byl vždy zajištěn 
celkový kompletní servis.

oKolNí ZvUK 

 

 
 

- 53%
  (cca -10DB)

- 70%
  (cca -15DB) Kročejový hlUK



Prémiové kolekce laminátových podlah

Vysoce kvalitní laminátové podlahy, vyrobeny v Německu.

Důraz na design, široká nabídka atraktivních dekorů.

Povrchová úprava Synchrostructure věrně imituje kresbu a strukturu dřeva.

Inovace u kolekce Impression Aqua Protect – kolekce má impregnovanou celou HDF nosnou desku.

Vysoce odolné, zátěžová třída až 33 / AC5, vhodné také do namáhaných komerčních prostor.

Tloušťka 10 mm u kolekce Impression.

Impregnace hran Isowaxx - chrání před pronikáním vlhkosti.

Antistatický povrch, nečistoty a prach se nedrží na podlaze.

Držitel řady ekologických certifikátů za zdravou podlahu.



Jaké jsou hlavní přednosti 
přírodní podlahy marmoleum?

Přírodní linoleum pro pokládku lepením.
Šířka 2m, tloušťka 2,5 mm.
Široká kolekce atraktivních barevných dekorů.

Marmoleum je ekologická podlaha z přírodních surovin jako jsou lněný olej, pryskyřice a vápenec. 
Dílce se skládají z voděodolné, vysocehusté dřevovláknité desky s korkovou vrstvou na rubu, 
která pohlcuje zvuk. Horní vrstvu tvoří marmoleum o tloušťce 2,5 mm. 
Podlaha Marmoleum Click je určena pro jednoduchou pokládku plovoucím způsobem.
Antistatická a odolná vůči bakteriím, vhodná pro astmatiky a osoby trpící na alergie.
Ideální do dětských pokojů.
Příjemná na dotyk i při chůzi. 
Tichá podlaha s dobrými akustickými vlastnostmi – kročejový útlum 17 dB.
Snadná údržba díky odolné povrchové úpravě Topshield™. Hladký povrch se jednoduše udržuje.
Stálobarevná i po mnoha letech užívání.
Odolná a trvanlivá. Celková tloušťka podlahy je 9,8 mm.
Vhodná pro pokládku na podlahové vytápění.
Nové moderní barevné odstíny. 23 dekorů ve třech dostupných rozměrech: 
90 x 30 cm, 60 x 30 cm a 30 x 30 cm. 
Všechny dekory jsou kompatibilní a umožňují na podlaze vytvářet jedinečné designové vzory.



 

ŠVÉDSKÁ KVALITA OD ROKU 1857
Tradiční, přírodní, dřevěné podlahy, ekologická výroba s nejpřísnějšími parametry. Ekologické myšlení je nejvyšší prioritou naší výroby. 
Vedoucí postavení na trhu parket:  Know-how, moderní technologie, inovace a zkušenosti více než 150 let.
Držitel známky kvality pro životní prostředí Modrý anděl, aktivní člen Greenpeace.

ZÁMKOVÝ SPOJ S NEJVĚTŠÍ PEVNOSTÍ V TAHU
Díky nejpevnějšímu zámkovému spoji Woodloc 5S je možná pokládka bez dilatačních spár až do max. 50*25 m (délka*šířka),
v rámci jedné místnosti.
Podlaha se spojem Woodloc 5S se vyznačuje minimálním počtem spár i po celé řadě klimatických cyklů.

VYSOKÁ ODOLNOST PROTI OTĚRU A DROBNÝM ŠKRÁBANCŮM
Testy tzv. Stuttgartskou metodou (zkouška odolnosti proti otěru) prokázaly, že výrobce Kährs používá nejodolnější lak anti-scratch. 
Mimořádně pevný a odolný povrch zachovává přirozený vzhled a strukturu dřeva. 
Lak navíc obsahuje nejnižší emise těkavých organických sloučenin (VOC).

DOKONALÁ A PŘIROZENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Při výrobě frézujeme zámkový spoj až po lakování. Díky tomu nedochází k efektu oblých hran.
Kartáčování, moření, ručně škrabaný povrch, řezaná struktura, vkládání dřevěných kolíků, podlahy starobylého vzhledu, 
technologie Riverstone (místa okolo suků se hoblují do hloubky). 
Povrchová úprava v přírodním oleji, saténovém, matném či vysoce lesklém laku.

BOČNÍ LEPENÍ LAMEL
Nášlapná vrstva u 2 nebo 3-lamelových podlah je lepena navíc na bočních stranách lamel. 
Tím je zajištěno těsné uzavření povrchu a mimořádně vysoká stabilita nášlapné vrstvy.

30-TI LETÁ ZÁRUKA NA PODLAHY 
Výrobce Kährs poskytuje záruku na podlahy v délce až 30 let.
Jsme tady již více než 150 let a proto nám můžete věřit a spolehnout se na nás.

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH KÄHRS
Výrobce Kährs nabízí kompletní systém pro jednoduchou a hlavně praktickou údržbu a renovaci podlah.

VHODNOST POKLÁDKY NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
Naše podlahy jsou vhodné rovněž pro podlahové vytápění, mají nízký tepelný odpor 0,14 m2/kW bez podložky, 
což zaručuje komfortní vytápění také u podlah o síle 15 mm.
Podlahy Kährs můžete na podlahové topení celoplošně lepit nebo pokládat plovoucím způsobem.

ŠIROKÁ NABÍDKA VŠECH BAREV, POVRCHŮ A ROZMĚRŮ
Jako lídr na trhu disponujeme obrovskou nabídkou dřevěných podlah všech možných barev, odstínů, rozměrů lamel, 
drážek, povrchů a nášlapných vrstev.
Společnost Kährs neustále vyvíjí nové možnosti designu dřevěných podlah, díky čemuž jsme nejvíce progresivní a inovativní výrobce na trhu.

NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍ 
DŘEVĚNÉ PODLAHY V EVROPĚ

Proč je Kährs tak výjimečný?

Floor Guard System



Nové SPC minerální podlahy od švédského výrobce Kährs – lídra v oboru podlahových krytin 
s tradicí již od roku 1857.

Nová generace vinylových podlah = SPC (stone polymer composite), extrémně odolné podlahy s minerálním jádrem.

Kvalitní a ekologické podlahy vyrobené pouze z nejčistších surovin bez obsahu ftalátů a změkčovadel, které zaručují 
zdravé vnitřní klima, bez dopadu na životní prostředí. 

Mají nulové emise.

Splňují mnoho ekologických certifikací včetně Floorscore, M1 a francouzského certifikátu A+.

Nabízí vynikající životnost a odolnost se zátěžovou třídou 23/34/43 a jsou vhodné pro pokládku do všech prostor včet-
ně oblastí s vysokým provozem, jako jsou hotely, kanceláře, obchody, nemocnice a soukromé rezidence. 

Podlahy opatřeny unikátním zámkem Click 5G a zaručují jednoduchou pokládku plovoucím způsobem.

Díky tuhému jádru a unikátnímu zámkovému spoji je dosaženo maximální rozměrové stability a životnosti.

Integrovaná podložka IXPE účinně redukuje hluk a zaručuje vynikající komfort při chůzi.

Podlahy jsou voděodolné.

Podlaha se skládá z 5 vrstev, přičemž vrchní vrstva je ošetřena keramickou povrchovou úpravou, která je odolná proti 
promáčknutí, poškrábání i působení chemikálií.

Vhodné na podlahové vytápění.

Jednoduché na čištění a údržbu díky hladkému keramickému povrchu, který brání zanášení podlah špínou a nečistotami.

Dekory v mnoha formátech v široké nabídce atraktivních dekorů s reálným designem struktury dřeva či kamene. Dekory 
dřeva od čistých po velmi rustikální, včetně elegantního vzoru rybí kosti.

Na výběr tloušťky 5 a 6 mm.

Garance záruky 10 nebo 20 let na podlahy v domácích prostorech.

Kompletní nabídka lišt ke každému dekoru.

Kährs Luxury Tiles
exkluzivní SPC minerální podlahy

Krásné, funkční, ekologické a velmi odolné

Floor Guard System

10 / 20



Nové vinylové podlahy od švédského výrobce Kährs – lídra v oboru podlahových krytin 
s tradicí již od roku 1857.

Kvalitní a ekologické podlahy vyrobené pouze z nejčistších surovin bez obsahu ftalátů, 
které zaručují zdravé vnitřní klima, bez dopadu na životní prostředí. 

Splňují mnoho ekologických certifikací včetně Floorscore, M1 a francouzského certifikátu A+.

Nabízí vynikající životnost a odolnost se zátěžovou třídou 23/34/43 a jsou vhodné pro pokládku 
do všech prostor včetně oblastí s vysokým provozem, jako jsou hotely, kanceláře, obchody, 
nemocnice a soukromé rezidence.

Podlahy jsou voděodolné.

Podlaha se skládá z 5 vrstev, přičemž vrchní vrstva je ošetřena keramickou povrchovou úpravou, 
která je odolná proti promáčknutí, poškrábání i působení chemikálií.

Vhodné na podlahové vytápění.

Jednoduché na čištění a údržbu díky hladkému keramickému povrchu, který brání zanášení 
podlah špínou a nečistotami.

Dekory v mnoha formátech v široké nabídce atraktivních dekorů s reálným designem struktury 
dřeva či kamene. Dekory dřeva od čistých po velmi rustikální, včetně elegantního vzoru rybí kosti.

Na výběr tloušťky 0,7 a 0,55 a 0,3 mm.

Určeny pro pokládku lepením Dry Back.

Garance záruky 20 let na podlahy v domácích prostorech.

Kompletní nabídka lišt ke každému dekoru.

Kährs Luxury Tiles
exkluzivní vinylové podlahy
Krásné, funkční, ekologické a velmi odolné

Floor Guard System
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•	 Nová	kolekce	1-lamelových	dubových	dřevěných podlah	naší	privátní	značky	KPP.
•	 Třívrstvá	konstrukce,	která	je	o 75% stabilnější	než	tradiční	masivní	dřevěné	podlahy.	
•	 Díky	vícevrstvé	konstrukci	je	podlaha	stabilnější	a	lépe	se	vyrovnává	s	klimatickými		

změnami	a	proto	je	ideální	také	na	podlahové	vytápění.
•	 Se	zámkem Drop-Down	pro	rychlou pokládku plovoucím způsobem.
•	 Ošetřeny	přírodním oxidačním olejem	pro	lepší	vyniknutí	přirozené	krásy	dřeva		

a	pro snadnější čištění a údržbu.
•	 Exkluzivní	nabídka	ve dvou formátech –	XXL	formát	2200	x	220	x	15	mm		

a	formát	1900	x	190	x	14	mm.
•	 Nášlapná	vrstva	z	ušlechtilého	dřeva	4 mm.
•	 Kartáčovaný povrch a zkosené hrany na	4	stranách	u	každého	prkna.
•	 V	nejžádanějších	barevných	odstínech	přírodního	a	běleného	dubu.
•	 Výhodná cena	za	dřevěné	podlahy.



www.kpp.cz

•	 Nová	generace	vinylových	podlah	=	SPC (stone	polymer	composite),	extrémně  
odolné podlahy s minerálním jádrem.

•	 Šetrné	pro	Vaše	zdraví	i	životní	prostředí.	Neobsahují PVC, ftaláty ani změkčovadla 
a mají nulové emise.

• Maximálně odolné,	s	výbornou	rozměrovou	stabilitou.
•	 Nosná	deska o velmi vysoké hustotě.
•	 Díky	pevnosti nosné desky je	materiál	méně náročný na přípravu podkladu,		

ve	srovnání	s	vinylovými	podlahami.
• Zvýšená odolnost	proti	bodovému	zatížení.
• Pevný a stabilní	zámkový	spoj.
• Jednoduchá montáž	plovoucím	způsobem	bez	použití	lepidel.
•	 Vhodné	i	pro	komerčně zátěžové	prostory.
•	 Ideální	také	na	podlahové	vytápění	díky	velmi nízkému  

tepelnému odporu.
• Příjemné	na	dotyk	a	při	chůzi.

SPC 
minerální podlahy 



Vinylové podlahy KPP, kolekce Inzpyra

•	 Kolekce	vinylových podlah naší privátní značky KPP.
•	 Atraktivní	1-lamelové	dekory	s	perfektní imitací struktury dřevěných podlah.
•	 Kvalitní	vinylová	podlaha,	která	je	vyrobena pouze z nejčistších surovin s nejnižší úrovní 

chemických emisí.	Tímto	se	minimalizuje	dopad	na	kvalitu	ovzduší	a	vnitřního	prostředí.
•	 Vyrobena	v	souladu	s	normami	ISO	9001	a	ISO	14001	pro	životní	prostředí.
•	 Velmi	odolná proti opotřebení.
•	 Podlaha	je	voděodolná.
•	 Jednoduchá na údržbu a čištění.
•	 Příjemná	na	chůzi	i	na	dotek	a	s	nízkou kročejovou hlučností.
•	 Nízký	podlahový	odpor,	ideální na podlahové vytápění i chlazení.
•	 Pro	pokládku	lepením.
•	 Tloušťka	2	mm,	podlaha	je	ideální	při	rekonstrukcích	a	renovacích.
•	 Záruka 10 let	pro	pokládku	v	domácnostech.
•	 Rozměrově stabilní po celé ploše.
•	 Vinylová	podlaha za výbornou cenu.



Designové vinylové podlahy z Holandska

Unikátní design vinylových podlah – perfektní imitace dřeva nebo přírodního kamene.
Strukturovaný (embosovaný) povrch u kolekcí AUTHENTIC – na dotek působí zcela  
jako dřevěná podlaha.
Díky jedinečné technologii ve výrobě se neopakují vzory na lamelách – každá lamela je 
jedinečná, což umocňuje velmi reálný vzhled dřevěných či kamenných podlah.
Kvalitní podlaha, při výrobě použito pouze nejčistší PVC. Zcela recyklovatelná.
Extra nízké emise, zdravá podlaha pro Vás i okolní prostředí. 
Držitel řady ekologických certifikátů.
Vysoce odolná proti opotřebení. Zátěžová třída až 33 / 42.
Voděodolná – možno položit také do vlhkých prostor koupelen a kuchyní.
Vhodná na podlahové vytápění. Tepelný odpor 0,005 m2 K/W.
Rozměrově stálá.
Příjemná při chůzi i na dotek. Nízká kročejová hlučnost.
Jednoduchá na údržbu a čištění.
Dostupná také v XXL formátech u dřevěných i kamenných dekorů.
Záruka na podlahy až 15 let.

certifikáty



Laminátové podlahy
•	 Kvalitní	laminátové	podlahy	německé	výroby
•	 Zámkový	spoj	Fold-Down	pro	vysokou pevnost a minimalizaci spár
•	 Záruka 20 let	v	domácích	prostorech
•	 Zátěžová třída 23/33, AC5
•	 Podlaha	je	vyrobena	z přírodních materiálů, z	90	%	ze	dřeva
•	 Výroba za přísných ekologických podmínek
•	 Podlaha	je	vhodná	pro	podlahové	vytápění
•	 Odolná proti skvrnám	a	jednoduchá	na	údržbu	a	čištění
•	 Díky	úpravě Aqua-Stop Technology	je	vhodná	také	do	vlhkých	prostor
•	 Antistatická	a	odolná	vůči	UV	záření

Proč	zvolit laminátové podlahy WINEO?
Držitel	řady	vyznamenání	a	certifikátů:	

Rodinná firma s 35-letou tradicí.
Držitel ceny TOP Innovator ve středně velkých podnicích.
Jeden z prvních výrobců laminátových podlah, již od roku 1991.
Výroba v Německu – garance vysoké kvality všech typů podlah WINEO.



PURLINE je zcela přírodní a ekologická podlaha.

Přísná ekologická výroba, pouze z přírodních materiálů, bez chemikálií a toxických přísad.
Bez obsahu PVC, chlóru, změkčovadel, ftalátů a rozpouštědel.
Neuvolňuje do svého okolí žádné škodlivé látky pro Vaše zdraví.
Bez zápachu. Bez emisí.
Recyklovatelná.
Držitel řady certifikátů a vyznamenání.

PURLINE je maximálně odolná podlaha.

Nejvyšší zátěžová třída: 23 / 34 / 43.
Nejvyšší třída odolnosti proti opotřebení: Třída T. 
Perfektní na podlahové vytápění. Tepelný odpor: 0,01 m2 K/W.
Vhodná pro použití do vysoce zátěžových komerčních a průmyslových prostor. 
Použití v domácnostech je samozřejmostí.
Vynikající zpracování a vysoká kvalita použitých materiálů.
Odolná vůči chemickým i mechanickým vlivům.
Extrémně dlouhá životnost, podlaha je téměř nezničitelná.
Vynikající schopnost obnovy do původního stavu - nábytek nezanechává na podlaze žádné otisky.
Stálobarevná, nebledne působením slunečního záření.
Odolná vůči UV záření.

Jednoduchá údržba a čištění. Podlaha PURLINE šetří čas i náklady.

Uzavřené póry a kompaktní polyuretanový povrch - nečistoty a chemikálie neulpívají na podlaze.
Na běžnou údržbu stačí mýt pouze vodou. Podlaha ale zvládne všechny typy čistících prostředků.
Dezinfekční, viry nemají šanci.
Splňuje vysoké hygienické nároky zdravotnických zařízení, výzkumných pracovišť, škol a školek.
Povrch podlahy se nezabarví ani po styku s kontrastními činidly používanými v nemocnicích.
Není nutno aplikovat žádnou počáteční ochrannou vrstvu.
Jednoduchá údržba šetří čas a finanční prostředky.

Podlaha PURLINE splňuje veškeré Vaše požadavky.

Pokládka možná plovoucím způsobem i lepením.
Vhodná pro domácnosti, školy, školky, nemocnice, hotely, obchody, fitness.
Vhodná do vlhkých prostor.
Velký výběr dekorů v imitaci dřeva či kamene, barevné dekory, dětské vzory.



Vinylové podlahy
•	 Kvalitní a zdravé	vinylové	podlahy,	100% bez obsahu ftalátů.
•	 Extrémně odolné -	zátěžová	třída	až	42.
•	 Perfektní	volba	pro pokládku v domácnostech i ve vysoce frekventovaných 
 komerčních prostorech.
•	 Podlaha	je	vhodná také do vlhkých prostor	koupelen	a	kuchyní.
•	 Měkká	a	elastická,	šetrná ke kloubům.
•	 Přirozeně	teplá	a	tichá	podlaha,	příjemná při chůzi i na dotek.
•	 Velmi nízký tepelný odpor,	dle	typu	podlahy	v	rozmezí	0,01	–	0,	033	(m2K)	/	W	
	 Je ideální na podlahové vytápění.
•	 Nízká	konstrukční	výška	2	až	9	mm	je	ideální	při	rekonstrukcích	a	renovacích
•	 Protiskluzová	kategorie R9.
•	 Snadná údržba a čištění.
•	 Na výběr je několik druhů tlouštěk a konstrukcí: 
	 o	 Tloušťka	2	–	2,5	mm:	pokládka celoplošným lepením.
	 o	 Tloušťka	4,5	–	5	mm:	pokládka plovoucím způsobem	Connect	Technology.
	 o	 Tloušťka	9	mm,	včetně	podložky	Sound-Protect	Eco,	na	HDF	desce:	
	 	 pokládka plovoucím způsobem	Connect	Technology.

Proč	zvolit vinylové podlahy WINEO?
Držitel řady vyznamenání a certifikátů: 

Rodinná firma s 35-letou tradicí.
Držitel ceny TOP Innovator ve středně velkých podnicích.
Jeden z prvních výrobců laminátových podlah, již od roku 1991.
Výroba v Německu – garance vysoké kvality všech typů podlah WINEO.


