
LAMINÁLT PADLÓK

Teljes kínálat

Magas minőségű laminált padlók Németországból.
Nagy kopásállóság - igénybevételi osztály 33 / AC5.
Alkalmas nagy igénybevételű közületi felhasználásra is. 
A Megaloc kapcsolódási rendszer egyszerű és gyors beépítést tesz lehetővé.
Az Isowaxx viasz megvédi a padlót a nedvességtől.  
Szinkronstrukturált felület - valósághűen imitálja a fapadlók megjelenését.
1-lamellás design, attraktív dekorok.
Padlófűtéshez alkalmas.
Könnyen karbantartható.
Ökológiai szempontok szerinti gyártás a környezet körültekintő figyelembevételével. 



VINYL PADLÓK

Magas minőségű vinyl padlók az egészséges élethez.
Nagyon barátságos árak.
Lakossági és közületi felhasználásra is. 
Alacsony hőellenállás, padlófűtéshez ideális. 
Színálló és UV-álló. 
A csatlakozások impregnáltak a nedvesség beszívódása ellen. 
Könnyen karbantartható.
Meleg, kényelmes rajta járni és megérinteni. 
Dekorok, formátumok és design széles választéka.

VINYL CLICK RENDSZERREL
 Vinyl padlók click kapcsolódási rendszerrel.
 Gyors és egyszerű úsztatva történő lerakás. 
 Vastagsága  4.5 mm.

VINYL HDF HORDOZÓRÉTEGEN LOCK RENDSZERREL
 Az integrált Noise Reduct zajcsökkentő réteg drámaian lecsökkenti a lépészajt. 
 Kiegyenlíti az aljzat kisebb egyenetlenségeit.
 Gyors és egyszerű úsztatva történő lerakás. 
 Vastagsága 9 mm alátéttel együtt.

VINYL PADLÓK RAGASZTANDÓ PANELES KIVITELBEN
 Alacsony beépítési magasság 2 mm.
 A padló ideális felújítások esetén. 
 Nedvességálló.
 Alkalmas fürőszobákba és konyhákba is.

Teljes kínálat



Innovatív szövött vinyl

•  Nagy ellenállású burkolatok, melyek nagy igénybevételnek kitett közületekbe,  
 kereskedelmi egységekbe, hotelekbe, irodákba vagy egészségügyi intézményekbe 
 is alkalmasak.
•  Az üvegszál erősítésű vinyl fonal garantálja a burkolat maximális stabilitását.
•  Az egyes rétegeket hőnyomással egyesítik, nem csak ragasztva vannak, így érik el az eljárás  
 során a legmagasabb minőséget.
•  Elegáns 3D megjelenés,  ami úgy fest mint egy szőnyeg. 
•  Dekorok és színek széles választéka. 
•  A Color kollekcióban egyedülálló  dekorok találhatók, mivel képesek megváltoztatni 
 a színüket a lerakás irányának megfelelően. 
•  Jelentősen könnyebb a karbantartásuk, mint a klasszikus szőnyegeké.  
•  Paneles és tekercses kivitelben is kapható.
•  Egyedi alakzatok és minták alakíthatók ki.
•  Integrált alátét a még nagyobb ütészaj elnyelés érdekében. 
•  Nedves helyiségekben történő felhasználásra is alkalmas, mivel  csúszásmentes  
 (fürdőszobák, wellness központok).
•  Belga minőség, az egyik legnagyobb szövött vinyl gyártó a világon. 



•	 Új	generációs	vinyl	padlók	= SPC (kő-polimer	kompozit),	rendkívül tartós padlók 
ásványi maggal.

•	 Környezetbarát,	az	egészségre	ártalmas	anyagokat	nem	tartalmaz.	PVC mentes, 
ftalátokat vagy lágyítókat nem tartalmaznak, károsanyag kibocsátásuk nulla.

•	 Maximális tartósság,	kiváló	méretstabilitás.
•	 Nagyon	magas	sűrűségű	hordozóréteg.
•	 A	vinyl	padlókkal	ellentétben	a	merev	hordozórétegnek	köszönhetően	az	aljaz 

előkészítése	igénytelenebb.
•	 Magasabb	ellenállás	a	pontterhelésekkel	szemben.
•	 Merev	és	stabil	klikk	rendszer.
•	 Egyszerű	lerakás	úszó	módban,	ragasztó	használata	nélkül.
•	 Alkalmas közületi területekre.
•	 Ideális	a	padlófűtésre	az	alacsony	hőellenállásnak	köszönhetően.
•	 Kellemes a	járás	rajta	és	a	tapintása.

ásványi SPC padlók



Magas minőségű 2-rétegű parketták 

Miért válassza a Bauwerk parkettát?

Svájci faparketták

HOSSZÚTÁVÚ TAPASZTALAT
A telibe ragasztandó 2-rétegű parketták tradicionális gyártója 1935 óta.
Ideális megoldás padlófűtéshez. Alacsony hőellenállás, a parketta vastagsága 9,5 - 11 mm 
mellett csak 0,049 – 0,078 m2  K/W.

SVÁJCI PRECIZITÁS
Abszolút tökéletes gyártás.
Gyors és hibátlan beépítés.

EGÉSZSÉGÜGYI TANÚSÍTVÁNY
A vásárló számára garantált, hogy a termék abszolút ártalmatlan, 
az egészségre nézve káros anyagok felhasználása nélkül készül.
Nincs károsanyag-kibocsátás, ami azért fontos, mert az emberek idejük 80-90%-át zárt térben töltik, 
és kb. 10 - 20 m3 levegőt lélegeznek be.

CRADLE TO CRADLE TANÚSÍTVÁNY
A Bauwerk az egyetlen parkettagyártó a világon, amelyik megkapta a Cradle to Cradle ökológiai tanúsítványt.
Ezt a tanúsítványt csak olyan termékek kaphatják meg, 
amelyek nagyon szigorú ökológiai kritériumoknak felelnek meg, 
és nincs negatív hatásuk a környezetre nézve.
A termékek újrahasznosíthatók, és megújuló 
energia felhasználásával történik a gyártás.

SILENT TECHNILOGY
Innovatív megoldás, mely kiemelkedő 
eredményt hozott a hangátvitel terén. 
A speciális alététnek köszönhetően 
a környezeti zaj 53%-kal, a lépészaj 
70%-kal alacsonyabb.

B - PROTECT 
Abszolút természetes megjelenést biztosít a padlónak. 
Ez a láthatatlan, de tökéletes felületvédelem megkülönböztethetetlen 
a kezeletlen fától, ugyanakkor megvédi a padlót a szennyeződésektől.
A parketta pórusai zártak, és könnyen tisztítható.

INNOVÁCIÓ, KREATIVITÁS, FEJLŐDÉS
A Bauwerk 320 féle parkettát kínál 11 fafajtából, 57 színben, 6 féle struktúrával
és 6 féle felületkezeléssel.

PROFESSZINOLÁSI KISZOLGÁLÁS
A parketták értékesítése exkluzív eladói hálózaton keresztül történik szakképzett értékesítőkkel 
és parkettásokkal, a teljeskörű kiszolgálás érdekében. 

KÖRNYEZETI ZAJ   

 

 
 

- 53%
  (kb. -10dB)

- 70%
  (kb. -15dB)

LÉPÉSZAJ



Laminált padlók prémium kollekciója

Németországban gyártott magas minőségű laminált padlók.

Hangsúlyos design, attraktív dekorok széles választéka.

A szinkronstrukturált felület valósághűen imitálja a fa szerkezetét és rajzolatát. 

Az Impression Aqua Protect kollekció újítása – az egész kollekciónak impegrált HDF hordozó lemeze van.

Nagy ellenállású, igénybevételi osztály 33 / AC5-ig, mely alkalmassá 

teszi nagyobb igénybevételű közületekben történő felhasználásra is.

Az Impression kollekció vastagsága 10 mm.

Isowaxx élimpregnálás - megvédi a padlót a nedvességtől.

Antisztatikus felület a por és szennyeződés ellen. 

Számos környezetvédelmi tanúsítvány birokosa.



MELYEK A MARMOLEUM 
TERMÉSZETES PADLÓ ELŐNYEI?

Természetes linóleum ragasztással történő lerakáshoz.
Szélesség 2 m, vastagság 2,5 mm
Vonzó, színes dekorok széles választéka.

A Marmoleum egy ökológiai padló, amely természetes alapanyagokból, például lenmagolajból, 
gyantából és mészkőből készül.
A panelek vízálló, nagy sűrűségű farostlemezből állnak, amelynek alján hangelnyelő parafa réteg van. 
A felső réteg 2,5 mm vastag marmoleumból készül.
A Marmoleum Click padlót a könnyű úsztatott lerakásra tervezték.
Antisztatikus és ellenálló a baktériumokkal szemben, alkalmas asztmásoknak és allergiában szenvedőknek.
Ideális választás a gyerekszobába.
Kellemes érzet a tapintásra és a járásra.
Csendes padló, jó akusztikai tulajdonságokkal - 17 dB-es ütéscsillapítás.
Könnyű karbantartás az ellenálló Topshield ™ felületkezelésnek köszönhetően. A sima felület könnyen karbantartható.
Színtartósság több éves használat után is.
Ellenálló és tartós. A padlóburkolat teljes vastagsága 9,8 mm.
Alkalmas padlófűtésre is.
Új modern színárnyalatok. 23 dekor három elérhető méretben: 90 x 30 cm, 60 x 30 cm és 30 x 30 cm.
Minden dekor kompatibilis egymással, és lehetővé teszi, hogy egyedi tervezési mintákat készítsen a padlón.



 

SVÉD MINŐSÉG 1857 ÓTA
Tradicionális, természetes fapadlók, a gyártás ökológiai szempontok figyelembevételével történik, a legszigorúbb feltételek szerint. 
Piacvezető a parketták között: know-how, modern technológia, innováció és több mint 150 éves tapasztalat.
A Blue Angel környezetvédelmi tanúsítvány birtokosa, a Greenpeace aktív tagja.

A LEGNAGYOBB SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGGAL RENDELKEZŐ LOCKOS KAPCSOLÓDÁSI RENDSZER
A legstabilabb Woodloc 5S rendszernek köszönhetően dilatáció nélkül is lerakható max. 50 x 25 m (hosszúság x szélesség) területre 
egy helyiségen belül.
A woodloc 5S kapcsolódási rendszernek köszönhetően az egyes panelek szorosan illeszkednek egymáshoz, 
még a klimatikus változások ellenére is. 

NAGY ELLENÁLLÁS A KOPÁSSAL ÉS KARCOLÓDÁSOKKAL SZEMBEN
A stuttgarti kopásállósági teszt kimutatta, hogy a Kährs által gyártott padlók rendelkeznek a legtartósabb karcálló felülettel. 
Az extrém erős és tartós felületkezelés során a fa megtartja a természetes megjelenését és textúráját.
A lakk alacsony károsanyag kibocsátású adalékanyagot tartalmaz (VOC). 

TÖKÉLETES ÉS TERMÉSZETES FELÜLET
A lock rendszert a felületkezelés után alakítják ki. Ezáltal elősegítik a panelek pontos illeszkedését.
Kefézett, pácolt, kézzel kapart, fűrésznyomos felület, facsap betétek, padlók antikolt megjelenéssel, 
Riverstone Technológia (a göcsök körül legyalulják a fát).
Natúr olajozott, selyemfényű, matt vagy magasfényű lakkozott felületkezelés.

AZ OLDALAIN IS MEGRAGASZTOTT LAMELLÁK
A 2-lamellás vagy 3-lamellás parketták kopórétegének lamellái oldalt is össze vannak ragasztva. 
Ez biztosítja a felület védelmét és a kopóréteg extrém nagy stabilitását.

30 ÉVES GARANCIA A PADLÓRA 

A Kährs gyár garanciája akár 30 évre is kiterjed.
Mi 150 éve itt vagyunk, ezért bízhat bennünk, és számíthat ránk.

A KÄHRS PADLÓK KÖNNYEN KARBANTARTHATÓK
A Kährs komplett rendszert kínál az egyszerű és különösen praktikus ápolás és karbantartás érdekében.

PADLÓFŰTÉSRE TÖRTÉNŐ LERAKÁSRA IS ALKALMAS
Padlóink alkalmasak padlófűtésre is, mivel alacsony a hőáteresztő képességük, 0,14 m2/kW alátét nélkül. 
Ez garantálja a fűtés hatékonyságát 15 mm vastag padlók esetében is.
A Kährs padlók telibe ragasztva vagy úsztatva is lerakhatók padlófűtésre.

SZÉLES VÁLASZTÉK
Piacvezetőként óriási választékot kínálunk a fapadlók terén színben, méretben, megjelenésben, felületkezelésben.
A Kährs folyamatosan fejleszti a fapadlók felületének megmunkálási lehetőségeit. 
Mi vagyunk a legprogresszívebb és leginnovatívabb gyártók a piacon.

A legkeresettebb 
fapadlók Európában

Miért olyan különleges a Kährs?

Floor Guard System



SPC ásványi padlók a svéd Kährs gyártótól- a padlóburkolatok terén vezető szerepet tölt be, amelynek hagyománya 
egészen 1857-ig nyúlik vissza.

A vinyl padlók új generáviója = SPC (stone polymer composite), rendkívül tartós padlók ásványi maggal.

Minőségi és ökológiai padlók csak a legtisztább ftalát nélküli alapanyagokból készülnek, amelyek garantálják az egész-
séges beltéri klímát környezetre gyakorolt hatás nélkül 

Nulla károsanyag-kibocsátás.

Számos ökológiai tanúsítvánnyal rendelkeznek, köztük a Floorscore, az M1 és a francia A + tanúsítvánnyal.

A 23/34/43 terhelési osztály mellett kitűnő tartósságot és ellenállást kínál, és lerakhazó nagy igénybevételű 
közterületekre is, mint például a kórházak, irodahelyiségek, üzletek  és hotelek.

A padlók egyedi 5G Click zárral vannak felszerelve, amelyek garantálják az egyszerű úszó módú lerakást.

A merev mag és az egyedülálló 5G csatlakozás maximális méretstabilitást és tartósságot ad a padlónak.

Az integrált IXPE alátét hatékonyan csökkenti a zajt és garantálja a kényelmes járát a padlón.

A padlók vízállóak.

A padló 5 rétegből áll, amely a felső rétegét kerámia felületkezeléssel kezelik, így ellenáll a horpadásnak, 
karcolásoknak és a vegyszereknek.

Alkalmas padlófűtésre.

Könnyen tisztítható és karbantartható a sima kerámiafelületnek köszönhetően, amely megakadályozza a padlók 
szennyeződésektől való eltömődését.

Dekorok széles választékában különböző méretben, reális fa- vagy kőmintázattal. 
Tiszta és a nagyon rusztikus fa dekorok mellett elegáns halszálka mintával.

Választható vastagság: 5 és 6 mm.

10-20 éves garancia lakossági használatra.

Az összes dekorhoz színazonos szegélyléc.

Kährs Luxury Tiles
exkluzív SPC ásványi padlók
Gyönyörű, funkcionális, ökológiai és nagyon tartós

Floor Guard System
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Kährs Luxury Tiles
exkluzív vinyl padlók

Gyönyörű, funkcionális, ökológiai és nagyon tartós

Floor Guard System

20

Új vinylpadlók a svéd Kährs gyártótól - a padlóburkolatok terén vezető szerepet tölt be, amelynek  
hagyománya egészen 1857-ig nyúlik vissza.

Minőségi és ökológiai padlók csak a legtisztább ftalát nélküli alapanyagokból készülnek, amelyek  
garantálják az egészséges beltéri klímát környezetre gyakorolt hatás nélkül.

Számos ökológiai tanúsítvánnyal rendelkeznek, köztük a Floorscore, az M1 és a francia A + tanúsítvánnyal.

A 23/34/43 terhelési osztály mellett kitűnő tartósságot és ellenállást kínál, és lerakhazó nagy  
igénybevételű közterületekre is, mint például a kórházak, irodahelyiségek, üzletek  és hotelek.

A padlók vízállóak.

A padló 5 rétegből áll, amely a felső rétegét kerámia felületkezeléssel kezelik, így ellenáll a horpadásnak, 
karcolásoknak és a vegyszereknek.

Alkalmas padlófűtésre, repedések és deformálódás veszélye nélkül.

Könnyen tisztítható és karbantartható a sima kerámiafelületnek köszönhetően, amely megakadályozza  
a padlók szennyeződésektől való eltömődését.

Dekorok széles választékában különböző méretben, reális fa- vagy kőmintázattal. Tiszta és a nagyon 
rusztikus fa dekorok mellett elegáns halszálka mintával.

Választható vastagság: 0,7 és 0,55 valamint 0,3 mm.

Lerakás Dry Back ragasztással.

20 éves garancia lakossági használatra.

Az összes dekorhoz színazonos szegélyléc.



•	 A	KPP	új	1-lamellás	tölgy	fapadlója.
•	 A	háromrétegű	konstrukciójának	köszönhetően	75%-kal stabilabb,		

mint	a	hagyományos	tömörfa	padlók.
•	 A	többrétegű	konstrukciójának	köszönhetően	a	padló	stabilabb	és	ellenállóbb		

a	klimatikus	változásokkal	szemben	és	ezért	ideális	a	padlófűtésre.
•	 A gyors úszó lerakás a Drop-Down csatlakozási rendszernek köszönhető.
•	 Természetes oxidáló olajjal felületkezelve	a	fa	természetes	szépségéért		

és	az egyszerű karbantartásért.
•	 Exkluzív	ajánlat két formátumban	-	XXL	méretben	2200	x	220	x	15	mm		

és	1900	x	190	x	14	mm	méretben.
•	 4 mm	kopóréteggel.
•	 Csiszolt felület és	4	oldalon	fózolt élek.
•	 A	legkeresettebb	természetes	és	fehérített	tölgy	színárnyalatokban.
•	 Kedvező áron	a	fapadlókhoz	viszonyítva.



www.kpp.hu

•	 Új	generációs	vinyl	padlók	= SPC (kő-polimer	kompozit),	rendkívül tartós padlók ásványi 
maggal.

•	 Környezetbarát,	az	egészségre	ártalmas	anyagokat	nem	tartalmaz.	PVC mentes, ftalátokat 
vagy lágyítókat nem tartalmaznak, károsanyag kibocsátásuk nulla.

•	 Maximális tartósság,	kiváló	méretstabilitás.
•	 Nagyon	magas	sűrűségű	hordozóréteg.
•	 A	vinyl	padlókkal	ellentétben	a	merev	hordozórétegnek	köszönhetően	az	aljaz	előkészítése	

igénytelenebb.
•	 Magasabb	ellenállás	a	pontterhelésekkel	szemben.
•	 Merev	és	stabil	klikk	rendszer.
•	 Egyszerű	lerakás	úszó	módban,	ragasztó	használata	nélkül.
•	 Alkalmas közületi területekre.
•	 Ideális	a	padlófűtésre	az	alacsony	hőellenállásnak	köszönhetően.
•	 Kellemes a	járás	rajta	és	a	tapintása.	

ásványi SPC padlók



KPP Inzpyra vinyl padlók

•	 A KPP saját márkájú vinylpadlója.
•	 Vonzó	1	lamellás		padlóburkolatok,	amelyek	tökéletesen utánozzák a fapadlók szerkezetét.
•	 Minőségi	vinylpadló,	amely	csak	a legtisztább alapanyagokból  készül, a legkevesebb  

vegyi anyag kibocsátással.
•	 Az	ISO	9001	és	az	ISO	14001	környezetvédelmi	előírásoknak	megfelelően	készül.
•	 Magas kopásállóság.
•	 Vízálló padló.
•	 Egyszerű a karbantartása.
•	 Kellemes	a	járás	rajta	valamint	alacsony a zaj kibocsátása.
•	 Alacsony	a		hőellenállósága,	ideális	a	padlófűtésre	és	hűtésre.
•	 Lerakása	ragasztással.
•	 2	mm	vastagság,	a	padló	ideális	a	felújításokhoz.
•	 10 éves	lakossági	garancia.
•	 Méretállóság az egész felületen.
•	 Vinyl	padló	jó áron.



Design vinyl padlók Hollandiából

Egyedülálló vinyl padló design - a fa és a természetes kő tökéletes imitációja.

Strukturált (dombornyomott) felület az AUTHENTIC kollekcióban - olyan a tapintása mint a fapadlóké.

Az egyedülálló gyártási technológiának köszönhetően a mintázat nem ismétlődik - minden egyes panel  

egyedi, ami kihangsúlyozza a valódi fa- és a kőpadlókra emlékeztető megjelenést.

Magas minőségű padló, csak a legtisztább PVC felhasználásával készül. Teljes mértékben újrahasznosítható.

Extra alacsony emisszió, egészséges a használata Önre és a környezetre nézve.

Számos ökológiai tanúsítvány birtokosa.

Magas kopásállóság. Igénybevételi osztály 33/42-ig.

Vízálló - nedves helyiségekbe is rakható, úgy mint fürdőszobákba és konyhákba.

Padlófűtéshez alkalmas. A hővezetési ellenállás 0,005 m2K/W.

Mérettartó.

Kellemes rajta járni és megérinteni. Alacsony lépészaj.

Könnyen karbantartható és tisztítható.

A fa- és kőhatású dekorok XXL formátumban is kaphatók.

A padlókra vonatkozó garancia akár 15 év is lehet.



Laminált padlók
•	 Magas	minőségű	laminált	padlók	Németországból.
•	 Fold-Down	csatlakozási	rendszer	a	nagy szilárdság és minimális
 hézagok érdekében.
•	 20 év garancia	lakossági	felhasználás	esetén.
•	 Terhelési osztály 23/33, AC5.
•	 A	padló	természetes anyagokból készül,	90%-ban	fából.
•	 A gyártás szigorú környezetvédelmi előírások szerint történik.
•	 Padlófűtéshez	alkalmas.
•	 Foltálló,	könnyen	tisztítható	és	karbantartható.
•	 Az	Aqua-Stop Technology	felületkezelésnek	köszönhetően	nedves	
	 helyiségekben	történő	használatra	is	alkalmas.
•	 Antisztatikus	és	UV-álló.

Miért	válassza	a	WINEO laminált	padlókat?

Számos	díj	és	tanúsítvány	birtokosa:

Családi vállalkozás 35 éves tapasztalattal.
A Top Innovator díj birtokosa a közepes méretű vállalatok között. 
Az első laminált padló gyártók egyike 1991 óta.
A gyártás Németországban történik - ez garantálja minden WINEO padló magas minőségét.



A Purline egy teljesen természetes és ökológiai padló.

Szigorú ökológiai szempontok szerinti gyártás csak természetes anyagokból, vegyszerek és mérgező adalékanyagok 
hozzáadása nélkül. 
PVC-mentes, klór-, ftalát-, plasztikálószer- és oldószermentes.
Nem bocsát ki semmilyen káros anyagot a környezetbe.
Nincs szaga. Nincs emisszió. Újrahasznosítható.
Több tanúsítvány birtokosa.

A Purline egy maximálisan ellenálló padló.

A legmagasabb igénybevételi osztálynak felel meg: 23 / 34 / 43.
A legmagasabb kopásállósági osztályba tartozik: T-osztály
Padlófűtéshez tökéletes. A hőellenállása 0,01 m2  K/W.
Alkalmas nagy igénybevételnek kitett közületi és ipari felhasználásra is. 
Lakossági felhasználása közhely.
Kitűnő kidolgozottság és magas minőségű alapanyagok.
Vegyi és mechanikai behatásokkal szemben ellenálló.
Extrém hosszú élettartam, a padló szinte elnyűhetetlen.
Kitűnően képes visszanyerni eredeti állapotát - a bútorok nem hagynak semmilyen nyomot a padlón.
Színálló, napfény hatására nem fakul. UV-álló.

Könnyen tisztítható és karbantartható. Időtakarékos és költségkímélő. 

Zárt pórusok és kompakt poliuretán felület - a szennyeződés és a vegyi anyagok nem tapadnak a padlóhoz. 
A napi ápolás csak vízzel is végezhető. De bármilyen más tisztítószer is alkalmazható. 
Ellenáll a fertőzéseknek, a vírusoknak esélyük sincs. 
Megfelel az egészségügyi intézményekkel, kutatóintézetekkel, iskolákkal és óvodákkal szemben támasztott magas 
higiéniai követelményeknek.
A padló színe nem változik meg akkor sem, ha a kórházakban használt kontrasztanyagokkal érintkezik. 
Nincs szükség további felületkezelésre lerakás után. 
Könnyen tisztítható, időt és pénzt takaríthat meg vele. 

A Purline minden elvárásnak eleget tesz. 

A lerakás történhet úsztatva (click rendszerrel) vagy ragasztva. 
Alkalmas otthoni felhasználásra, iskolákba, óvodákba, kórházakba, szállodákba, üzletekbe és fitness központokba. 
Nedves helyiségekben is alkalmazható. 
Dekorok széles választéka: fautánzatú, kőutánzatú, színes és gyerekmintás kivitelben. 



Vinyl padlók
•	 Magas	minőségű	és	egészséges	vinyl	padlók,	100%-ban ftalát-mentes.
•	 Extrém	módon	ellenálló	–	igénybevételi	osztály	42-esig.
•	 Tökéletes	választás	otthoni	és	nagy	igénybevételű	közületi	felhasználásra	is
•	 A	padló	alkalmas	nedves	helyiségekben	történő	használatra	is,	
	 mint	a	fürdőszobák	és	a	konyhák.
•	 Puha	és	rugalmas,	finom csatlakozások.
•	 Természeténél	fogva	meleg	és	halk	padló, kellemes rajta járni és megérinteni.
•	 Nagyon alacsony hőellenállás,	a	padló	típusától	függően	0,01	-	0,033	(m2K)	/	W.
•	 Padlófűtéshez	ideális.
•	 Alacsony	beépítési	magasság	2	mm-től	9	mm-ig,	felújítások	esetén	ideális.
•	 Csúszásállósága	R9.
•	 Könnyen	tisztítható	és	karbantartható.
•	 Számos típusból választhat vastagság és szerkezet szerint:
	 o	 Vastagság	2	-	2.5	mm: Teljes felületen az aljzathoz ragasztandó.
	 o	 Vastagság	4.5	-	5	mm:	Ragasztás nélkül, úsztatva rakható	(Connect	Technology).
	 o	 Vastagság	9	mm,		HDF	hordozórétegen,	Sound-Protect	Eco	alátéttel,	

	 	 ragasztás nélkül,	úsztatva rakható (Connect	Technology).

Miért	válassza	a WINEO vinyl padlókat?
Számos díj és tanúsítvány birtokosa:

Családi vállalkozás 35 éves tapasztalattal.
A Top Innovator díj birtokosa a közepes méretű vállalatok között. 
Az első vinyl padló gyártók egyike 1991 óta.
A gyártás Németországban történik - ez garantálja minden WINEO padló magas minőségét.


