
lAMINÁTOVÉ PODLAHY

kompletnÝ sortiment podláh

Kvalitné laminátové podlahy, vyrobené v Nemecku. 
Vysoko odolné proti opotrebeniu - záťažová trieda 33 / AC5.
Vhodné tiež pre komerčné priestory s vysokou frekvenciou prevádzky. 
Zámok Megaloc zaisťuje jednoduché a rýchle pokladanie.
Špeciálny vosk Isowaxx chráni podlahy proti vlhkosti.
Povrchová úprava synchrostructure - reálny vzhľad drevenej podlahy.
1-lamelové vyhotovenie atraktívne vzory.
Na podlahové vykurovanie - veľmi nízky tepelný odpor.
Jednoduchá údržba.
Ekologická výroba v súlade s šetrným prístupom k životnému prostrediu.



vinylovÉ PODLAHY

Kvalitné vinylové podlahy pre zdravé bývanie. 
Veľmi priaznivé ceny.
Vhodné pre domáce i komerčné priestory.
Nízky tepelný odpor, ideálne na podlahové vykurovanie.
Stálofarebné a odolné proti UV žiareniu.
Spoje impregnované proti prenikaniu vlhkosti.
Jednoduchá údržba.
Teplý povrch, príjemný na dotyk aj pri chôdzi. 
Široký výber vzorov, formátov i konštrukcií.

Vinylové podlahy so zámkom
 Celovinylová konštrukcia so zámkovým spojom.
 Rýchle a jednoduché pokladanie plávajúcim spôsobom. 
 Hrúbka 4,5 mm.

Vinylové podlahy na HDF doske so zámkom
 Integrovaná podložka Noise Reduct pre výrazné zníženie krokového hluku. 
 Vyrovná drobné nerovnosti podkladu.
 Rýchle a jednoduché pokladanie plávajúcim spôsobom.
 Hrúbka 9 mm vrátane podložky.

Vinylové podlahy v dieloch pre pokladanie lepením
 Nízka konštrukčná výška 2 mm.
 Podlaha je ideálna pri rekonštrukciách a renováciách. 
 Odolná proti vlhkosti.
 Vhodná pre pokladanie do kúpeľní a kuchýň.

kompletný sortiment podláh



Inovatívny tkaný vinyl 

•  Vysoko odolné krytiny, vhodné pre komerčné a vysoko zaťažiteľné priestory, hotely, 
 kancelárie alebo zdravotnícke zariadenia.
•  Vinylová priadza s jadrom zo sklenených vlákien, ktorá zaručuje tvarovú stálosť krytiny.
•  Jednotlivé vrstvy sú k sebe tepelne zalisované, nielen pripojené, čím sa dosiahne najvyššia 
 kvalita spracovania.
• Elegantný 3D vzhľad, ktorý na pohľad pôsobí ako koberec.
•  Výber z mnohých vzorov a farieb.
•  Vzory z kolekcie Color sú jedinečné vďaka svojej schopnosti zmeniť farbu na základe smeru 
 pokladania.
•  Výrazne ľahšia údržba, než u klasických kobercov.
•  K dispozícii v dieloch alebo v roliach.
•  Možnosť vytvorenia unikátnych obrazcov.
•  Možnosť Integrovanej podložky pre ešte výraznejšie utlmenie krokového hluku.
•  Možné pokladanie vo vlhkých priestoroch vďaka protišmykovým vlastnostiam (kúpeľne, 
 wellness centrá).
•  Kvalita z Belgicka, jeden z najväčších výrobcov tkaných vinylov na svete.



•	 Nová	generácia	vinylových	podláh	=	SPC (stone	polymer	composite),	extrémne  
odolné podlahy s minerálnym jadrom.

•	 Šetrné	pre	Vaše	zdravie	i	životné	prostredie.	Neobsahujú PVC,  
ftaláty ani zmäkčovadla a majú nulové emisie.

• Maximálne odolné	s	výbornou	rozmerovou	stabilitou.
•	 Nosná	doska s vysokou hustotou.
•	 Vďaka	pevnosti nosnej dosky	je	materiál	menej náročný na prípravu podkladu,		

v	zrovnaní	s	vinylovými	podlahami.

• Zvýšená odolnosť	proti	bodovému	zaťaženiu.
• Pevný a stabilný	zámkový	spoj.
• Jednoduchá montáž plávajúcim	spôsobom	,bez	použitia	lepidiel.
•	 Vhodné	aj	pre komerčné záťažové priestory.
•	 Ideálne	aj	na	podlahové	vykurovanie,	vďaka	veľmi nízkemu  

tepelnému odporu.
• Príjemné na	dotyk	aj	pri	chôdzi.

SPC 
minerálne podlahy  



2 - vrstvové PARKETY NAJVYŠŠEJ KVALITY

Prečo zvoliť parkety Bauwerk?

Švajčiarske drevené parkety

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI
Tradičný výrobca celoplošne lepených 2-vrstvových parkiet už od roku 1935.
Ideálne pre podlahové vykurovanie. Nízky tepelný odpor, pri hrúbke podláh 9,5-11 mm je 0,049 - 0,078 m2 K/W.

ŠVAJČIARSKA PRECÍZNOSŤ
Absolútne perfektné výrobné spracovanie.
Vďaka tomu je rýchla a bezchybná pokládka.

ZDRAVOTNE CERTIFIKOVANÉ
Zákazníkovi je garantované, že daný produkt je úplne zdravotne nezávadný a neobsahuje žiadne zdraviu
nebezpečné látky.
Do priestoru sa tak neuvoľňujú žiadne škodlivé výpary, čo je veľmi dôležité, pretože človek strávi denne
80 až 90% svojho času v uzavretom priestore a vdýchne približne 10 - 20 m3 vzduchu.

CRADLE TO CRADLE
Bauwerk obdržal ako jediný výrobca parkiet na svete ekologickú certifikáciu Cradle to Cradle.
Certifikácia sa udeľuje produktom, ktoré spĺňajú prísne ekologické kritériá pri výrobe,
kde nedochádza k negatívnemu vplyvu na životné prostredie.
Produkty sú recyklovateľné a pri výrobe sú využité  
obnoviteľné zdroje energie.

SILENT TECHNOLOGIE
Inovatívne riešenie, ktoré prináša
excelentné výsledky pri redukcii
prenosu zvuku. 
Vďaka špeciálnej podložke je prenos
okolitého zvuku do miestnosti nižší
až o 53% a kročajová hlučnosť
je nižšia až o 70%.

B - PROTECT 
Unikátna povrchová úprava parkiet.
Zaisťuje úplne prirodzený vzhľad drevenej podlahy. Táto neviditeľná,
ale veľmi dokonalá ochrana povrchu je na nerozoznanie od neopracovaného dreva, zároveň ale chráni  
podlahu proti nečistotám, uzatvára póry a vďaka tomu sa podlaha ľahko udržiava.

INOVÁCIA, KREATIVITA, PROGRES
Bauwerk ponúka celkom 320 dekorov parkiet, 11 druhov drevín, 57 farebných odtieňov, 6 štruktúr
a 6 povrchových úprav.

PROFESIONÁLNE PORADENSTVO A SERVIS
Predaj podláh Bauwerk iba prostredníctvom exkluzívnej siete predajcov, kde je pre zákazníkov 
zabezpečený kompletný servis za každých okolností.

OKOlITý ZVUK

 

 
 

- 53%
  (cca -10dB)

- 70%
  (cca -15dB) KrOčAjOVý hlUK



Prémiové kolekcie laminátových podláh

Vysoko kvalitné laminátové podlahy, vyrobené v Nemecku. 

Dôraz na dizajn, široká ponuka atraktívnych vzorov.

Povrchová úprava Synchrostructure verne imituje kresbu a štruktúru dreva. 

Inovácia u kolekcie Impression Aqua Protect - kolekcia má impregnovanú celú HDF nosnú dosku.

Vysoko odolné, záťažová trieda až 33 / AC5, vhodné aj do namáhaných 

komerčných priestorov.

Hrúbka 10 mm u kolekcie Impression.

Impregnácia hrán Isowaxx - chráni pred prenikaním vlhkosti. 

Antistatický povrch, nečistoty a prach sa nedržia na podlahe. 

Držiteľ rady ekologických certifikátov za zdravú podlahu.



Aké sú hlavné prednosti 
prírodnej podlahy marmoleum?

Prírodné linoleum pre pokladanie lepením.
Šírka 2m, hrúbka 2,5 mm.
Široká kolekcia atraktívnych farebných vzorov.

Marmoleum je ekologická podlaha z prírodných surovín ako sú ľanový olej, živica a vápenec. 
Diely sa skladajú z vodeodolnej, vysokohustej drevovláknitej dosky s korkovou vrstvou na rube, 
ktorá pohlcuje zvuk. Hornú vrstvu tvorí marmoleum s hrúbkou 2,5 mm.
Podlaha Marmoleum Click je určená pre jednoduché pokladanie plávajúcim spôsobom.
Antistatická a odolná voči baktériám, vhodná pre astmatikov a osoby trpiace na alergie. 
Ideálna do detských izieb. Príjemná na dotyk aj pri chôdzi.
Tichá podlaha s dobrými akustickými vlastnosťami - krokový útlm 17 dB.
Jednoduchá údržba vďaka odolnej povrchovej úprave Topshield ™. 
Hladký povrch sa jednoducho udržiava.
Stálofarebná aj po mnohých rokoch užívania.
Odolná a trvanlivá. Celková hrúbka podlahy je 9,8 mm. Vhodná pre pokladanie na podlahové vykurovanie.
Nové moderné farebné odtiene. 23 vzorov v troch dostupných rozmeroch:
90 x 30 cm, 60 x 30 cm a 30 x 30 cm.
Všetky vzory sú kompatibilné a umožňujú na podlahe vytvárať jedinečné dizajnové vzory.



 

ŠVÉDSKA  KVALITA OD ROKU 1857
Tradičné, prírodné, drevené podlahy, ekologická výroba s najprísnejšími parametrami. Ekologické myslenie je najvyššou prioritou našej výroby. 
Vedúce postavenie na trhu parkiet: Know-how, moderné technológie, inovácie a skúsenosti viac ako 150 rokov.
Držiteľ známky kvality pre životné prostredie Modrý anjel, aktívny člen Greenpeace.

ZÁMKOVÝ SPOJ S NAJVÄČŠOU PEVNOSŤOU V ŤAHU
Vďaka najpevnejšiemu zámkovému spoju Woodloc 5S je možné pokladanie bez dilatačných škár až do max. 50 * 25 m (dĺžka * šírka) 
v rámci jednej miestnosti.
Podlaha so spojom Woodloc 5S sa vyznačuje minimálnym počtom škár aj po celej rade klimatických cyklov.

VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI OTERU A DROBNÝM ŠKRABANCOM
Testy tzv. Štuttgartskou metódou (skúška odolnosti proti oteru) preukázali, že výrobca Kährs používa najodolnejší lak anti-scratch.
Mimoriadne pevný a odolný povrch zachováva prirodzený vzhľad a štruktúru dreva.
Lak navyše obsahuje najnižšie emisie prchavých organických zlúčenín (VOC).

DOKONALÁ A PRIRODZENÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Pri výrobe frézujeme zámkový spoj až po lakovaní. Vďaka tomu nedochádza k efektu oblých hrán.
Kefovanie, morenie, ručne škrabaný povrch, rezaná štruktúra, vkladanie drevených kolíkov, podlahy starobylého vzhľadu, 
technológia Riverstone (miesta okolo hrčí sa hobľujú do hĺbky). 
Povrchová úprava v prírodnom oleji, saténovom, matnom či vysoko lesklom laku.

BOČNÉ LEPENIE LAMIEL
Nášľapná vrstva u 2 alebo 3-lamelových podláh je lepená navyše na bočných stranách lamiel. 
Tým je zaistené tesné uzatvorenie povrchu a mimoriadne vysoká stabilita nášľapnej vrstvy

30 ROČNÁ ZÁRUKA NA PODLAHY 
Výrobca Kährs poskytuje záruku na podlahy v dĺžke až 30 rokov.
Sme tu už viac ako 150 rokov a preto nám môžete veriť a spoľahnúť sa na nás.

JEDNODUCHÁ  ÚDRŽBA DREVENÝCH PODLÁH KÄHRS
Výrobca Kährs ponúka kompletný systém pre jednoduchú a hlavne praktickú údržbu a renováciu podláh.

VHODNOSŤ POKLADANIA NA PODLAHOVÉ KÚRENIE
Naše podlahy sú vhodné tiež pre podlahové vykurovanie, majú nízky tepelný odpor 0,14 m2 / kW bez podložky, 
čo zaručuje komfortné vykurovanie aj u podláh s hrúbkou 15 mm.
Podlahy Kährs môžete na podlahové kúrenie celoplošne lepiť alebo pokladať plávajúcim spôsobom.

ŠIROKÁ PONUKA VŠETKÝCH FARIEB, POVRCHOV A ROZMEROV
Ako líder na trhu disponujeme obrovskou ponukou drevených podláh všetkých možných farieb, odtieňov, 
rozmerov lamiel, drážok, povrchov a nášľapných vrstiev.
Spoločnosť Kährs neustále vyvíja nové možnosti dizajnu drevených podláh, vďaka čomu sme najviac progresívny a inovatívny výrobca na trhu.

NAJVYHĽADÁVANEJŠIE
DREVENÉ PODLAHY V EURÓPE 

Prečo je Kährs tak výnimočný?

Floor Guard System



SPC minerálne podlahy od švédskeho výrobcu Kährs – lídra v obore podlahových krytín s tradíciou už od roku 1857.

Nová generácia vinylových podláh = SPC (stone polymér composite), extrémne odolné podlahy s minerálnym jadrom.

Kvalitné a ekologické podlahy, vyrobené iba s najčistejších surovín bez obsahov ftalátov a zmäkčovadiel,  
ktoré zaručujú zdravú vnútornú klímu, bez dopadu na životné prostredie. 

Majú nulové emisie.

Spĺňajú mnoho ekologických certifikácií vrátane Floorscore, M1 a francúzskeho certifikátu A+ .

Ponúkajú vynikajúcu životnosť a odolnosť so záťažovou triedou 23/34/43 a sú vhodné pre pokládku do všetkých pries-
torov, vrátane priestorov s vysokou frekvenciou, ako sú hotely, kancelárie, obchody, nemocnice a súkromné rezidencie. 

Podlahy sú opatrené unikátnym zámkom Click 5G , zaručujú jednoduchú pokládku plávajúcim spôsobom.

Vďaka silnému jadru a unikatnému zámkovému spoju je dosiahnutá maximálna rozmerová stabilita a životnosť.

Integrovaná podložka IXPE účinne redukuje hluk a zaručuje vynikajúci komfort pri chôdzi.

Podlahy sú vode odolné.

Podlaha sa skladá z 5 vrstiev, pričom vrchná vrstva je ošetrená keramickou povrchovou úpravou, ktorá je odolná proti 
preliačinám, poškriabaniu i pôsobeniu chemikálii.

Vhodné na podlahové vykurovanie.

Jednoduché na čistenie a údržbu, vďaka hladkému keramickému povrchu, ktorý bráni zanášaniu povrchu špinou a nečis-
totami.

Dekory v mnohých formátoch v širokej ponuke atraktívnych dekorov s reálnym dizajnom štruktúr dreva aj kameňa. 
Dekory dreva od čistých po veľmi rustikálne, vrátane elegantného vzoru rybej kosti.

Na výber  sú hrúbky 5 a 6 mm.

Garancia záruky 10 alebo 20 rokov na podlahy v domácich priestoroch.

Kompletná ponuka líšt ku každému dekóru.

Floor Guard System
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Kährs Luxury Tiles
exkluzívne SPC minerálne podlahy

Krásne, funkčné, ekologické a veľmi odolné



Nové vinylové podlahy od švédskeho výrobcu Kährs - lídra v obore podlahových krytín s tradíciou 
už od roku 1857.

Kvalitné a ekologické podlahy vyrobené len z najčistejších surovín bez obsahu ftalátov,  
ktoré zaručujú zdravú vnútornú klímu, bez dopadu na životné prostredie.

Spĺňajú celý rad ekologických certifikátou  vrátane Floorscore, M1 a francúzskeho certifikátu A +.

Ponúkajú  vynikajúcu trvanlivosť a odolnosť so záťažovou triedou 23/34/43 a sú vhodné  
pre pokládku do všetkých priestorov vrátane oblastí s vysokou  prevádzkou, ako sú hotely,  
kancelárie, obchody, nemocnice a súkromné rezidencie.

Podlahy sú vodeodolné a je možné ich pokladať aj do vlhkých priestorov chodieb, kúpeľní a kuchýň.

Podlaha sa skladá z 5 vrstiev, pričom vrchná vrstva je ošetrená keramickou povrchovou úpravou, 
ktorá je odolná proti preliačinám, poškriabaniu aj pôsobeniu chemikálií.

Vhodné na podlahové vykurovanie bez rizika prasklín a prehýbaniu.

Jednoduché na čistenie a údržbu vďaka hladkému keramickému povrchu, ktorý bráni zanášanie 
podláh špinou a nečistotami.

Dekory v mnohých formátoch v širokej ponuke atraktívnych dekorov s reálnym dizajnom štruktúry 
dreva či kameňa. Dekory dreva od čistých po veľmi rustikálne, vrátane elegantného vzoru rybej kosti.

Na výber hrúbky 0,7 a 0,55 a 0,3 mm.

Určené pre pokládku lepením Dry Back.

Garancia záruky 20 rokov na podlahy v domácich priestoroch.

Kompletná ponuka líšt ku každému dekoru.

Kährs Luxury Tiles
exkluzívne vinylové podlahy

Krásne, funkčné, ekologické a veľmi odolné

Floor Guard System

20



•	 Nová	kolekcia	1-lamelových	dubových	drevených podláh, našej	privátnej	značky	KPP.
•	 Trojvrstvová	konštrukcia,	ktorá	je	o 75% stabilnejšia, ako	tradične	masívne	drevené	podlahy.	

•	 Vďaka	viacvrstvovej	konštrukcii	je	podlaha	stabilnejšia,	lepšie	sa	vyrovnáva	s	klimatickými	zmenami,		

preto	je	ideálna	na	podlahové	vykurovanie.

•	 So	zámkom Drop-Down	pre	rýchlu montáž plávajúcim spôsobom.
•	 Ošetrený	prírodným oxidačným olejom	pre	lepšie	vyniknutie	prirodzenej	krásy	dreva		

a	pre jednoduchšie čistenie a údržbu.
•	 Exkluzívna	ponuka	v dvoch formátoch	–	XXL	formát	2200	x	220	x	15	mm	a	formát	1900	x	190	x	14	mm.

•	 Nášľapná	vrstva	z	ušľachtilého	dreva	4 mm.
•	 Kartáčovaný  povrch	a	skosené	hrany	na	4	stranách	pri	každej	lamele.

•	 V	najžiadanejších	farebných	odtieňoch,	prírodného	a	bieleného	dubu.

•	 Výhodná cena za	drevené	podlahy.



•	 Nová	generácia	vinylových	podláh	=	SPC (stone	polymer	composite),	extrémne  
odolné podlahy s minerálnym jadrom.

•	 Šetrné	pre	Vaše	zdravie	i	životné	prostredie.	Neobsahujú PVC,  
ftaláty ani zmäkčovadla a majú nulové emisie.

• Maximálne odolné	s	výbornou	rozmerovou	stabilitou.
•	 Nosná	doska s vysokou hustotou.
•	 Vďaka	pevnosti nosnej dosky	je	materiál	menej náročný na prípravu podkladu,		

v	zrovnaní	s	vinylovými	podlahami.
• Zvýšená odolnosť	proti	bodovému	zaťaženiu.
• Pevný a stabilný	zámkový	spoj.
• Jednoduchá montáž plávajúcim	spôsobom	,bez	použitia	lepidiel.
•	 Vhodné	aj	pre komerčné záťažové priestory.
•	 Ideálne	aj	na	podlahové	vykurovanie,	vďaka	veľmi nízkemu  

tepelnému odporu.
• Príjemné na	dotyk	aj	pri	chôdzi.

SPC 
minerálne podlahy  

www.kpp.sk



Vinylové podlahy KPP, kolekcia Inzpyra

•	 Kolekcia	vinylových podláh našej privátnej značky KPP.
•	 Atraktívne	1-lamelové	dekory	s perfektnou imitáciou štruktúry drevených podláh.
•	 Kvalitná	vinylová	podlaha,	ktorá	je	vyrobená	len	z najčistejších surovín s najnižšou  

úrovňou chemických emisií.	
•	 Týmto	sa	minimalizuje	vplyv	na	kvalitu	ovzdušia	a	vnútorného	prostredia.
•	 Vyrobená	v	súlade	s	normami	ISO	9001	a	ISO	14001	pre	životné	prostredie.
•	 Veľmi	odolná proti opotrebovaniu.
•	 Podlaha	je	vodeodolná.
•	 Jednoduchá na údržbu a čistenie.
•	 Príjemná	na	chôdzu	aj	na	dotyk	a	s nízkou kročajovou hlučnosťou.
•	 Nízky	podlahový	odpor,	ideálne na podlahové vykurovanie aj chladenie.
•	 Pre	montáž	lepením.
•	 Hrúbka	2	mm,	podlaha	je	ideálna	pri	rekonštrukciách	a	renováciách.
•	 Záruka 10 rokov	pre	pokládku	v	domácnostiach.
•	 Rozmerovo stabilná po celej ploche.
•	 Vinylová	podlaha	za výbornú cenu.



Designové vinylové podlahy z Holandska

Unikátny dizajn vinylových podláh - perfektná imitácia dreva alebo prírodného kameňa. 

Štruktúrovaný (embosovaný) povrch u kolekcií AUTHENTIC - na dotyk pôsobí úplne ako drevená podlaha.

Vďaka jedinečnej technológii vo výrobe sa neopakujú vzory na lamelách - každá lamela je jedinečná, 

čo umocňuje veľmi reálny vzhľad drevených či kamenných podláh.

Kvalitná podlaha, pri výrobe použité iba najčistejšie PVC. Úplne recyklovateľná.

Extra nízke emisie, zdravá podlaha pre Vás aj okolité prostredie. 

Držiteľ rady ekologických certifikátov.

Vysoko odolná proti opotrebeniu. Záťažová trieda až 33/42.

Vodeodolná - možno položiť aj do vlhkých priestorov kúpeľní a kuchýň.

Vhodná na podlahové vykurovanie. Tepelný odpor 0,005 m2 K / W.

Rozmerovo stála.

Príjemná pri chôdzi aj na dotyk. Nízka kroková hlučnosť. 

Jednoduchá na údržbu a čistenie.

Dostupná tiež v XXL formátoch pri drevených i kamenných vzoroch.

Záruka na podlahy až 15 rokov.

certifikáty



Laminátové podlahy
•        Kvalitné laminátové podlahy nemeckej výroby 

•        Zámkový spo Fold-Down pre vysokú pevnosť a minimalizáciu spár

•        Záruka 20 rokov v domácich priestoroch

•        Záťažová trida 23/33, AC5

•        Podlaha je vyrobená z prírodných materiálov, z 90 % z dreva

•        Výroba za prísnych ekologických podmienok

•        Veľmi nízky tepelný odpor 0,060 (m2K) / W

 Podlaha je vhodná pre podlahové vykurovanie

•        Odolná proti škvrnám a jednoduchá na údržbu a čistenie

•        Vďaka úprave Aqua-Stop Technology je vhodná tiež do vlhkých priestorov

•        Antistatická a odolná voči UV žiareniu

Prečo zvoliť laminátové podlahy WINEO?
Držiteľ rady vyznamenaní a certifikátov: 

Rodinná firma s 35-ročnou tradíciou.
Držiteľ ceny TOP Innovator v stredne veľkých podnikoch. 
Jeden z prvých výrobcov laminátových podláh, už od roku 1991.
Výroba v Nemecku – garancia vysokej kvality všetkých typov podláh WINEO.

V STREDNE VEĽKÝCH PODNIKOCH



PURLINE je úplne prírodná a ekologická podlaha.  

Prísna ekologická výroba, len z prírodných materiálov, bez chemikálií a toxických prísad.
Bez obsahu PVC, chlóru, zmäkčovadiel, ftalátov a rozpúšťadiel. 
Neuvoľňuje do svojho okolia žiadne škodlivé látky pre Vaše zdravie
Bez zápachu. Bez emisií.
Recyklovateľná.
Držiteľ rady certifikátov a vyznamenaní.

PURLINE je maximálne odolná podlaha.

Najvyššia záťažová trieda: 23/34/43.
Najvyššia trieda odolnosti proti opotrebeniu: Trieda T.
Perfektná na podlahové vykurovanie. Tepelný odpor: 0,01 m2 K / W.
Vhodná pre použitie do vysoko zaťažovaných komerčných a priemyselných priestorov.
Použitie v domácnostiach je samozrejmosťou.
Vynikajúce spracovanie a vysoká kvalita použitých materiálov.
Odolná voči chemickým aj mechanickým vplyvom.
Extrémne dlhá životnosť, podlaha je takmer nezničiteľná.
Vynikajúca schopnosť obnovy do pôvodného stavu - nábytok nezanecháva na podlahe žiadne odtlačky.
Stálofarebná, nebledne pôsobením slnečného žiarenia.
Odolná voči UV žiareniu.

Jednoduchá údržba a čistenie. Podlaha PURLINE šetrí čas i náklady.

Uzavreté póry a kompaktný polyuretánový povrch - nečistoty a chemikálie nezostávajú na podlahe.
Na bežnú údržbu stačí umývať iba vodou. Podlaha ale zvládne všetky typy čistiacich prostriedkov. 
Dezinfekčná, vírusy nemajú šancu.
Spĺňa vysoké hygienické nároky zdravotníckych zariadení, výskumných pracovísk, škôl a škôlok. 
Povrch podlahy sa nezafarbí ani po styku s kontrastnými činidlami používanými v nemocniciach.
Nie je nutné aplikovať žiadnu počiatočnú ochrannú vrstvu. 
Jednoduchá údržba šetrí čas a finančné prostriedky.

Podlaha PURLINE splňuje všetky Vaše požiadavky.

Pokladanie možné plávajúcim spôsobom i lepením.
Vhodná pre domácnosti,  školy, škôlky, nemocnice, hotely, obchody, fitness. 
Vhodná do vlhkých priestorov.
Veľký výber vzorov v imitácii dreva či kameňa, farebné vzory, detské vzory.



Vinylové podlahy
•        Kvalitné a zdravé vinylové podlahy, 100% bez obsahu ftalátov.
•        Extrémne odolné - záťažová trieda až 42.
•        Perfektná voľba pre pokladanie v domácnostiach i vo vysoko frekventovaných
	 komerčných	priestoroch.
•        Podlaha je vhodná tiež	do	vlhkých	priestorov kúpeľni a kuchýň.
•        Mäkká a elastická, šetrná	ku	kĺbom.
•        Prirodzene teplá a tichá podlaha, príjemná pri chôdzi i na dotyk.
•        Veľmi	nízky	tepelný	odpor, podľa typu podlahy v rozmedzí 0,01 – 0, 033 (m2K) / W 
          Je ideálna na podlahové vykurovanie.
•        Nízka konštrukčná výška 2 až 9 mm je ideálna pri rekonštrukciách a renováciách.
•        Protišmyková kategória R9.
•       	Jednoduchá	údržba	a	čistenie.
•								Na	výber	je	niekoľko	druhov	hrúbky	a	konštrukcií:
           o        Hrúbka 2 – 2,5 mm: pokladanie celoplošným lepením.
           o        Hrúbka 4,5 – 5 mm: pokladanie plávajúcim spôsobom Connect Technology.
           o        Hrúbka 9 mm, vrátane podložky Sound-Protect Eco, na HDF doske: 
                      pokladanie plávajúcim spôsobom Connect Technology.

Prečo zvoliť vinylové podlahy	WINEO?
Držiteľ	rady	vyznamenaní	a	certifikátov:	

Rodinná firma s 35-ročnou tradíciou.
Držiteľ ceny TOP Innovator v stredne veľkých podnikoch. 
Prvý výrobca zámkového vinylu na trhu.
Výroba v Nemecku – garancia vysokej kvality všetkých typov podláh WINEO.


