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SZANUJ ŚRODOWISKO:
WYBIERZ LIVING.
WYBÓR WIELOWARSTWOWEJ
PODŁOGI REDUKUJE ILOŚĆ
ŚCINANYCH DRZEW.
RESPECT THE ENVIRONMENT: CHOOSE LIVING.
CHOOSING A LAYERED FLOORING MEANS CONTRIBUTING TO REDUCE THE NUMBER OF CUT DOWN TREES.

Skema zobowiązała się do przestrzegania wszystkich, 
zarówno narodowych jak i Europejskich przepisów 
dotyczących ochrony środowiska.
Ten ważny rezultat osiąga się poprzez ciągłe 
zaangażowanie w projektowanie i tworzenie produktów z 
niską szkodliwością i wpływem na środowisko, efektywne 
zarządzanie surowcami, użycie materiałów przyjaznych 
środowisku, nie emitujących szkodliwych substancji, 
wdrażanie odpowiednich procedur recyklingowych oraz 
odzyskiwanie i ponowne użycie odpadów produkcyjnych. 
Wszystkie te działania przyczyniają się do powstawania 
produktów, które szanują przyrodę, a także gwarantują 
maksymalną wygodę w każdym otoczeniu.
Obecnie Skema dąży do uzyskania takich certyfikatów 
jak: AgBB i A-Plus (atestów potwierdzających brak 
szkodliwych substancji), po których nastąpi wydanie 
atestu uwierzytelniającego wybór materiału z zasobów 
leśnych do wytworzenia finalnych produktów.

Skema can proudly boast its commitment to 
safeguarding the environment: it has always deemed 
technological progress as the ideal tool to attain a 
sustainable development and a harmonious relationship 
between Humans and Nature.
The attention to the environment plays a crucial role in 
every activity carried out as well as in the creation of 
Skema Living floorings. By voluntarily adhering to the 
international ISO 14001 standard, Skema undertook 
to comply with all national and European regulations 
concerning environmental safeguard.
This important result proves the constant commitment 
in designing and manufacturing products with a reduced 
environmental impact through an accurate and effective 
resource management, the use of environmentally 
friendly materials not emitting harmful substances and 
the implementation of adequate procedures for recycling, 
recovering and re-using production waste. All these 
measures contribute to the creation of products that 
respect nature while guaranteeing the highest comfort in 
any working and living environment.
Skema is currently working to obtain other important 
certifications, such us AgBB and A-Plus (concerning 
construction product emissions), to be followed by the 
certification for tracking certified material from the forest 
to the final products.
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LIVING
WIELOWARSTOWE
PODŁOGI LIVING 
CODZIENNEGO UŻYTKU
LIVING LAYERED FLOORINGS FOR EVERYDAY COMFORT

Podłogi Living są uniwersalne i nie wymagają specjalnej 
konserwacji. Mogą być montowane na dotychczasowe 
powierzchnie bez konieczności zmian konstrukcji. Podłogi 
te umożliwiają także znaczącą redukcję czasu zakładania 
oraz kosztów pracy. Dzięki kilku właściwościom są 
niezwykle proste w montażu.

Living floorings are versatile and do not require special 
maintenance. They can be laid also over existing 
floorings without requiring invasive construction 
modifications and allowing for a significant reduction in 
terms of laying times and labour costs. Extremely easy to 
install, they feature several qualities.
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EXECUTIVE
1288x198x8mm

FACILE
1288x198x8mm

MAXIM L
2052x198x8mm

MAKE-UP
1287x140x8mm

PRESTIGE GOLD
1287x198x8mm

K-UNO
2052x208x9mm
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Różnica pomiędzy produktami PREMIUM i COMPETENCE opiera się na poniższych kryteriach oceny:
The distinction between the PREMIUM and COMPETENCE product level is based on the following assessment criteria:

DŹWIĘK
Zawansowany 
System projektu:
Comfort, Natural,
Superior podłogowy.

SOUND
Advanced System 
project:
Comfort, Natural, 
Superior underfloors.

GWARANCJA
Do 25 lat gwarancji na 
użytkowanie domowe 
i do 5 lat gwarancji 
na wykorzystanie 
w obiektach 
użyteczności 
publicznej.

WARRANTY
Up to 25 year 
warranty for 
residential use and 
up to 5 year warranty 
for commercial use.

ANTYSTATYCZ-
NOŚĆ
Klasa 
antystatyczności 
(<2 kV) według 
standardów 
EN 14041.

ANTISTATICITY
Antistatic 
classification
(< 2 kV) as per 
EN 14041 standard.

INŻYNIERIA
Nowości 
technologiczne 
zastosowane w 
podłogach Skema: 
opatentowany system 
zamku TLS-PLUS, 
ochrona zamku, 
V-fuga.

ENGINEERING
Technological 
innovations applied 
to Skema floorings: 
TLS-PLUS patented 
joint systems, joint 
protection, bevel.

PREMIUM &
COMPETENCE
DWIE KOLEKCJE O RÓŻNYCH
PARAMETRACH TECHNICZNYCH
PREMIUM & COMPETENCE: TWO RANGES WITH DIFFERENT FEATURES 

Szeroki wybór podłóg LIVING został zaprojektowany 
i przemyślany zgodnie z parametrami technicznymi i 
jakościowymi. Stworzyliśmy 2 marki produktu: PREMIUM 
zaprojektowane, jako te najbardziej ekskluzywne oraz 
COMPETENCE, podłogi o standardowych parametrach. 
Różne koszty niweluje wyższa jakość od średniej 
rynkowej.

The wide LIVING flooring range has been designed and 
organised according to the technical and qualitative 
features of its products, automatically creating 2 product 
quality macro levels: PREMIUM dedicated to the most 
engineered floorings and COMPETENCE for floorings with 
standard features. They entail different costs, but can 
nonetheless provide the same high quality standards, above 
the market average.

System mocowania
Pro Lock System
Pro Lock System joint

Easy System Comfort

Produkt antystatyczny
Antistatic product

Przedłużona gwarancja.
Do 15 lat gwarancji na 
użytkowanie domowe i do 5 lat 
gwarancji na wykorzystanie w 
obiektach użyteczności publicznej.
Long Life Warranty
Up to 15 years residential use
and 5 years commercial use

Produkt antystatyczny
Antistatic product

System mocowania 
Tecno Lock System Plus
Tecno Lock System Plus joint

Zabezpieczenie mocowania
Wax Lock Protector

V-fuga z 2 stron *
Bevel 2 sides

V-fuga z 4 stron *
Bevel 4 sides

Advanced System Comfort *

Advanced System Natural *

Advanced System Superior *

Przedłużona gwarancja.
Do 25 lat gwarancji na użytkowanie 
domowe i do 5 lat gwarancji 
na wykorzystanie w obiektach 
użyteczności publicznej.
Long Life Warranty
Up to 25 years residential use
and 5 years commercial use

* V-fuga z 2 lub z 4 stron w zależności od modelu - bevel on 2 or 4 sides depending on the model
* nie mogą być zamontowane razem - not to be installed together
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ZAMEK I V-FUGA
JOINT AND BEVELLING

INŻYNIERIA - ENGINEERING

Zaawansowany system mocowań wzmacnia i dodaje 
stabilności, sprawiając że montaż podłóg Skema staje 
się szybki i łatwy. Ze względu na wymogi montażu, 
wymiary oraz techniczno-strukturalne właściwości panela, 
Skema oferuje dwa systemy mocowania: Tecno Lock 
System Plus i Pro Lock System. Zostały zaprojektowane 
innowacyjnie i profesjonalnie, by zagwarantować 
wysokiej jakości parametry i znacząco zredukować 
czas montażu. Co więcej, produkty Premium mają 
2 – stronną lub 4-stronną V-fugę zastosowaną w celu 
wzmocnienia struktury drewna. Dzięki zabezpieczeniu 
łączeń, zagwarantowano ochronę przed przypadkowymi 
uszkodzeniami przez wodę.

The specific patented and advanced joint systems give 
greater strength and stability to the elements, making the 
laying of Skema floorings a quick and easy job. According 
to the specific laying requirements and the dimensions and 
technical-structural features of the plank, Skema offers two 
types of joint systems: Tecno Lock System Plus and Pro 
Lock System. Innovative and professional, they are designed 
to guarantee extremely high performances and a significant 
reduction in laying times. Moreover, Premium products are 
bevelled along 2 or 4 sides to enhance wood texture and, 
thanks to the wax lock protector of the joints, the protection 
from accidental water damage is guaranteed.

ADVANCED: 3 TECHNOLOGIE ABSORPCJI DŹWIĘKU
ADVANCED: 3 SOUND ABSORPTION TECHNOLOGIES

AKUSTYKA - ACOUSTIC 

Zaawansowany projekt oferuje szeroką gamę podkładów 
wykonanych z różnych materiałów scalonych po 
procesie produkcji w jeden panel. Umożliwiają one dużą 
redukcję hałasu podczas chodzenia i poprawiają ogólne 
właściwości produktu. Dostępne są trzy różne podkłady: 
Comfort, Natural i Superior. Panele są zaopatrywane w 
odpowiednio dopasowany podkład. Kombinacja różnych 
materiałów gwarantuje ulepszone parametry.

The Advanced project offers a complete range of 
underfloors made of different materials integrated in 
each plank after the production process. They allow a 
great walking noise reduction and improved general 
performances. There are three different underfloors 
available: Comfort, Natural and Superior. The planks are 
provided fitted with the selected integrated underfloor. 
The combination of the materials guarantees improved 
performances. 

V-fuga 2 stronna
Bevel 2 sides

V-fuga 4 stronna
Bevel 4 sides

System mocowania
Pro Lock System
Pro Lock System joint

System mocowania
Pro Lock System Plus
Tecno Lock System Plus

Zabezpieczenia
mocowania
Wax Lock Protector ADVANCED

Podkład jest zrobiony z sieciowanej pianki polietylenowej, 
która nadaje się do recyklingu. 
Wpływa ona na redukcję hałasu podczas chodzenia 
i spełnia podstawowe funkcje izolatora w domowym 
środowisku.

Mattress made   of cross-inked polyethylene foam.
It is recyclable. It contributes to walking noise 
reduction and acts as an insulator in home 
environments with basic needs.

Podkład jest zrobiony z aglomeratu z korka naturalnego, 
nietoksycznego, wytrzymałego i nadającego się do 
recyklingu, który zapewnia izolację akustyczną od 
pomieszczeń znajdujących się poniżej oraz redukcję 
hałasu podczas chodzenia.

Mattress made   of cork agglomerate, which is a 
natural, emission-free, durable and recyclable product, 
performing sound insulation downward and walking 
noise reduction. 

Elastyczny podkład składający się z wyselekcjonowanego 
aglomeratu mineralnego, o najlepszych właściwościach: 
zapewnia izolację akustyczną od pomieszczeń 
znajdujących się poniżej, redukcję hałasu podczas 
chodzenia i wysoki komfort. Najodpowiedniejszy podkład 
dla ogrzewania podłogowego.

Elastic mattress made of selected mineral agglomerate, 
characterized by the best combined performances: 
excellent sound insulation downward, walking noise 
reduction, high comfort. The most suitable mattress 
for radiant heating.

COMFORT NATURAL SUPERIOR



SKEMA | TWOJA PRZESTRZEŃ ŻYCIOWA SKEMA | YOUR VITAL SPHERE

1312

TRWAŁE PRODUKTY WYSOKIEJ JAKOŚCI
QUALITY PRODUCTS THAT LAST OVER TIME

GWARANCJA - WARRANTY

Wszystkie podłogi Living wyróżnia wysoka jakość dzięki 
starannemu doborowi wyselekcjonowanych surowców 
oraz testom wykonywanym podczas produkcji.
Doskonałą stabilność paneli gwarantuje wysoko 
wytrzymała baza nośna HDF zmniejszająca ilość 
wymaganych listew dylatacyjnych, a także redukująca do 
minimum ryzyko puchnięcia wzdłuż krawędzi. Dzięki temu 
panele są wytrzymałe i długotrwale odporne na każdy 
nacisk. Wszystkie nasze produkty i działania są przyjazne 
dla środowiska.

All Living floorings feature outstanding quality standards 
thanks to the careful selection of raw materials and 
the sample testing performed during production. They 
guarantee excellent dimensional stability thanks to the 
highly performing and durable HDF core reducing the 
number of expansion joints required, minimising the risk 
of swelling along the edges and perfectly withstanding any 
type of stress, always
long-lasting in time. All our products and processes are 
environmentally friendly. 

Skema oferuje klientom trwałe produkty z atestem do 25 lat gwarancji na użytkowanie domowe i do 5 lat 
gwarancji w przestrzeniach użyteczności publicznej.
Skema offers to the customers guaranteed long-lasting products with certification up to 25 years for 
residential use and up to 5 years for commercial use.

LONG LIFE
Do 25 lat gwarancji na produkty PREMIUM 
do użytkowania domowego
Up to 25 years for PREMIUM residential use

Do 15 lat gwarancji na produkty 
COMPETENCE do użytkowania domowego
Up to 15 years for COMPETENCE residential use

5 lat gwarancji na produkty PREMIUM 
i COMPETENCE do użytkowania w 
przestrzeniach użyteczności publicznej
5 years for PREMIUM and COMPETENCE 
commercial use 

KOLEKCJA LIVING BEZ EFEKTU ANTYSTATYCZNEGO
NO UNPLEASANT ELECTRIC SHOCKS WITH LIVING 

ANTYSTATYCZNOŚĆ - ANTISTATIC

Podłogi Skema wykonane są za pomocą
technologii z systemem antystatycznym, która
zabezpiecza je przed ich elektryzowaniem się.
Produkty te są zgodne z klasą antystatyczności
(<2 kV) według Europejskich Standardow 
EN 14041. Bez nieprzyjemnego szoku elektrycznego: 
właściwość, która jest wielce ceniona w pomieszczeniach 
z komputerami i innym sprzętem elektrycznym, 
szczególnie zimą gdy ogrzewanie powoduje zmniejszenie 
o 25% względnej wilgotności powietrza.

Skema floorings are made using a technology that develops 
low electrostatic discharges. These products comply the 
antistatic classification criteria (< 2 kV) in accordance 
whit the European Standard EN 14041. No unpleasant 
electric shocks: a feature that is greatly appreciated in 
places housing computers and other electric equipments, 
especially in winter when the heating causes a 25% 
reduction in air relative humidity. 
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WRAŻENIE 
NATURALNOŚCI
WYJĄTKOWE 
WYKOŃCZENIE
NATURAL SENSATIONS: SPECIAL FINISHINGS

Skema oferuje szeroką gamę wykończeń, które 
uwydatniają wizualne i przyjemne w dotyku własności 
każdej podłogi. Wiele wykończeń do złudzenia 
przypomina naturę, by oddać charakter prawdziwego 
drewna.

Skema offers a range of surface finishings that 
enhance the visual and tactile features of 
each floor. Many finishings in harmony with nature are 
available to give you unique feelings like with authentic 
wood.

Produkty Living są dostępne w szerokiej 
gamie dekorów, podzielonych na kilka
różnych wykończeni powierzchni. 
Mogą być także montowane z licznymi, 
dopasowanymi akcesoriami w celu 
stworzenia harmonijnego efektu.

Living products are provided in a wide 
and complete range of decors, divided 
into several different surface finishes. 
They can also be fitted with numerous 
matching accessories to create a 
harmonious effect.

Wykończenie matowe 
nadaje podłodze 
efekt prawdziwego 
naturalnego drewna.

The matt finishing giving 
a real and natural wood 
effect to the floor.

Wykończenie z 
przyjemnym stylowym 
efektem muśnięcia 
szczotką.

The finishing with a 
pleasant brushed antique 
effect.

Klasyczne wykończenie 
z odwzorowaniem słoi 
drewna.

Classic finishing with
wood pore imitation.

Wykończenie z 
efektem odwzorowania  
wytłaczanego drewna.

Embossed wood-effect 
finish. 

Wykończenie 
uwidaczniające wygląd 
podstarzałego drewna.

Finish enhancing the wood 
vintage look.

Wykończenie 
odwzorowujące 
wyrazistą strukturę i 
podkreślające dekor 
drewna dzięki technice 
wytłaczania embossed 
in register.

Finish reproducing 
natural wood thanks to 
the in register embossing 
technique. 

Wykończenie imituje 
podłużne słoje 
drewna, sprawiając 
wrażenie autentycznej 
trójwymiarowości 
podłogi.

Finishing characterized
by surface marks crossing
the longitudinal veins
of the wood, giving
a real three-dimensional
effect to the floor.

Wykończenie 
uwidaczniające słoje 
drewna, nadające 
podłodze laminowanej 
wygląd naturalny.

The finishing enhancing 
the wood veins and giving 
the laminated flooring a 
natural appearance.



WŁOSKI 
STYL ŻYCIA.
CZTERY WAROŚCI, KTÓRE 
PRZEWODZĄ NASZEJ DZAIAŁALNOŚCI.
THE FOUR VALUES THAT LEAD OUR ACTIVITY.

Wyprodukowane w Italii. Projektujemy i produkujemy 
we Włoszech i Europie. Kierujemy się włoskim gustem i
inspirujemy włoskim stylem życia. 
Design, ponieważ kształt i funkcja, linia i dekor, estetyka 
i styl stanowią jedną i tą samą rzecz: nasze pokrycia 
znaczą więcej niż tylko powierzchnie.
Sztuka, ponieważ piękno uratuje świat, któremu chcemy 
służyć.
Technika, ponieważ tylko zdolność tworzenia pomaga 
urzeczywistniać pomysły.

Made in Italy, because we plan and produce 
in Italy and in Europe. We are guided by the Italian taste, 
but we also conceive ideas inspired by the Italian way of life. 
Design, because shape and function, line and decoration, 
aesthetics and ethics are one and the same thing: our 
coverings are more than just surfaces. 
Art, because beauty will save the world, and we want to be 
at its service. 
Technique, because only the ability to make helps conceive 
ideas.
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16 dekorów / decors:

127 128 130 136 144 145 154 165 166 167 168 169 184 222 1000 1002

12 dekorów / decors:

127 138 139 142 155 160 161 164 174 192191190

14 dekorów / decors:

238 242240 241166 167 168 171 175148 150136 140128
198

8

1287
PRESTIGE GOLD 

1287x198x8 mm

• natural
• wild
• timber
• emotion
• real

wykończenia / finishes:

PRZEWODNIK WYBORU
GUIDE TO CHOOSING

1288

198

8

FACILE
1288x198x8 mm

wykończenia / finishes:
• wild
• wood
• crossing
• real

EXECUTIVE
1288x198x8 mm

1288

198

8

• emotion
• wild
• real
• madera
• timber

wykończenia / finishes:

6 dekorów / decors:

242238 240 241171 175

2052

198

8

MAXIM L
2052x198x8 mm

• natural

wykończenia / finishes:

10 dekorów / decors:

518 519510 511 512 513 514 515 516 517

2052

208

9

K-UNO
2052x208x9 mm

• wild
• emotion

wykończenia / finishes:

11 dekorów / decors:

167 238 239204171170 175128 130 166 168

1287

140

8

MAKE-UP
1287x140x8 mm

• wood
• crossing
• natural
• emotion
• real

wykończenia / finishes:

SKEMA | YOUR VITAL SPHERE

1918

SKEMA | TWOJA PRZESTRZEŃ ŻYCIOWA



MODEL

MAXIM L

2052 x 198 x 8 mm
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WYMIARY / DIMENSIONS

Obecne trendy sugerują wykorzystywanie niezwykle 
długich paneli, a podłogi Maxim L spełniają to kryterium. 
Są one dostępne w szczególnie długich formatach, 
dłuższe niż 2 metry i z V-fugą z czterech stron, aby 
przywołać wspomnienie o tradycyjnych drewnianych 
deskach. Naturalne wykończenie oddaje rysunek słoi, 
aby wzmocnić efekt naturalności. Każdy rodzaj deski ma 
różne wykończenie: od wyglądu odwzorowującego stary 
dąb, do dębu w jasnym kolorze – oddając współczesny 
styl w ciepłych odcieniach przechodzących do szarości. 
Podłogi Maxim L są wyjątkowo wytrzymałe na ścieranie i 
uderzenia, idealne do środowisk zawodowych i miejsc o 
dużym natężeniu ruchu, takich jak centra handlowe, biura, 
hotele i przestrzenie publiczne.

Current trends call for extremely long planks and 
Maxim L floorings meet this need: they are available 
in the extra-long plank format, longer than 2 metres 
and with bevel on the 4 sides, to recall traditional wood 
planks. The Natural finish respects the grain pattern to 
enhance the natural effect.
There is a finish for every style: from vintage-look oak 
to light coloured oak - in line with a more contemporary 
style - and warm shades  tending towards grey. 
Maxim L floorings are extremely resistant to wear and 
impact, perfect for professional environments and high 
traffic areas, such as shopping centres, offices, hotels 
and public spaces. 
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 MODEL

MAXIM L
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SZCZEGÓŁOWY OPIS / 
SPECIFIC
• Odporność na ścieranie: AC6
 Abrasion resistance
• Odporność na uderzenie: IC3
 Impact resistance
• Odporność ogniowa: Cfl-s1
 Fire resistance
• Utrzymanie jakości HDF
 Quality HDF support
• Domowe użycie: 23
 Residential use
• Handlowe użycie: 33
 Commercial use

* nie mogą być montowane razem
 not to be installed together

Produkt antystatyczny
Antistatic product

Advanced System Comfort *

Advanced System Natural *

Advanced System Superior *

Przedłużona gwarancja
do 25 lat na użytkowanie 
domowe i do 5 lat na 
użytkowanie w przestrzeniach 
publicznych.
Long Life Warranty
Up to 25 years residential use
and 5 years commercial use

System mocowania 
Tecno Lock System Plus
Tecno Lock System Plus joint

Zabezpieczenie mocowania
Wax Lock Protector

V-fuga z 4 stron
Bevel 4 sides

Podłogi Maxim L zapewniają niezrównaną odporność 
dzięki klasie 33/AC6 warstwy ochronnej, wysokiej 
trwałości bazy nośnej i antystatyczności. Produkty te 
skierowane są do osób ceniących najwyższe parametry 
i jakość. Idealne do pokrycia ogromnych powierzchni, 
ponieważ podłogi te są odporne na nacisk i potrafią 
wytrzymać duże natężenie ruchu. Panele Maxim L mogą 
być na żądanie wyposażone w scalony podkład Advanced 
System, dobrze dobrane akcesoria (listwy dylatacyjne, 
listwy przypodłogowe, itp.).
Możliwość montażu na ogrzewaniu podłogowym.

Maxim L floorings provide unrivalled resistance, thanks 
to the 33/AC6 class wear layer, high core stability and 
antistaticity, products targeted to those looking for top 
performances and quality.
Perfect to cover large surfaces, these floorings resist to any 
stress and can withstand high traffic levels.
Maxim L planks can be fitted on request with integrated 
underfloor Advanced System on each plank.
Matching accessories available (expansion joints, skirtings, 
etc.). Suitable for underfloor heating.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
TECHNICAL FEATURES

WYMIARY / DIMENSIONS

198 mm

8 mm
grubość / thickness 

2052 mm
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 MODEL

MAXIM L
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171
Dąb Dakota / Dakota Oak

175
Dąb Canadian / Canadian Oak

238
Dąb Nebraska / Nebraska Oak

240
Dąb / Rovere Bristol

241
Dąb / Rovere Olympia

242
Dąb / Rovere Loira

GAMA DEKORÓW
DECOR RANGE
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NIEZWYKLE OGROMNA 
DESKA.CIESZCIE SIĘ!
AN EXTREMELY LARGE BOARD. ENJOY!
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Ekstra długi format laminowanych paneli Skema - ponad 2 
metry długości, z synchroniczną powierzchnią przywołuje
piękno i urok tradycyjnej drewnianej podłogi.

Skema extra-long laminate plank format, over 2 metres 
long, with synchronised surface recalls the beauty and 
charm of traditional wooden floorings.



MODEL

K-UNO

2052 x 208 x 9 mm

SKEMA | TWOJA PRZESTRZEŃ ŻYCIOWA SKEMA | YOUR VITAL SPHERE
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K-UNO cechują niezwykle długie panele laminowane 
powyżej 2 metrów w połączeniu z unikatową i 
opatentowaną technologią produkcyjną. Dekory 
podłogowe uzyskano dzięki nowemu urządzeniu 
powielającemu wzór na niezwykle długiej powierzchni 
przez drukowanie techniką embossed in register 
(wyrazista struktura, odwzorowująca i podkreślająca 
dekor drewna) o niskiej powtarzalności. Rewolucyjna 
podłoga z idealnym wyglądem jest solidną alternatywą 
dla drewna i nowym sposobem myślenia o drewnianej 
podłodze. Zawiera dwustronną V-fugę po długim boku 
tak jak prawdziwe solidne drewniane podłogi, pozwalając 
każdemu środowisku głęboko odetchnąć.
Dwa wykończenia: Emotion i Wild, łącznie z dekorem 
przypominającym słoje dębu wzmacniają naturalny wygląd 
drewna.

K-UNO features extremely long laminate planks of over 
2 meters, combined with a unique and patented 
production technology: the decorations are obtained 
thanks to a new equipment reproducing the drawing on 
an extremely long surface through embossing in register 
at low repetition.
A revolutionary flooring with the perfect appearance 
to be a valid alternative to wood: a new way 
of conceiving wooden floorings. 
It is bevelled along the plank longer sides as real solid 
wood floorings, giving any environment a greater depth. 
The two Emotion and Wild finishes, combined with 
the decoration recalling the oak grain pattern, 
enhance the natural wood look.

WYMIARY / DIMENSIONS



K-
U

N
O

: 5
15

 D
ĄB

 T
EM

PT
AT

IO
N 

 / 
RO

VE
RE

 T
EM

PT
AT

IO
N 

SKEMA | TWOJA PRZESTRZEŃ ŻYCIOWA SKEMA | YOUR VITAL SPHERE

3332



 MODEL

K-UNO
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Kolekcja z kilkoma innowacyjnymi cechami, które 
gwarantują wyróżniające właściwości techniczne: klasa 
ścieralności AC4, odporność na ścieranie IC2, system 
mocowania Tecno Lock System Plus dla idealnego 
utrzymania paneli w miejscu, 23/32 z przeznaczeniem 
dla przestrzeni domowych i użyteczności publicznej.
Ogromny laminowany panel z synchronizowaną 
powierzchnią i dekorem, dwustronna V-fuga po 
długościach i dopasowane akcesoria dla estetycznego 
rezultatu są cechami wyróżniającymi tę podłogę. 
Możliwość montażu na ogrzewaniu podłogowym.

A collection with several successful features that guarantee 
outstanding technical performances: AC4 abrasion class, 
IC2 impact class, Tecno Lock System Plus joint system for 
perfectly holding planks in place, 23/32 residential and 
commercial use destination. 
The large laminate plank with synchronised surface and 
decorations running continuously from the end of one plank 
to the head of the following one, the bevelled edges of the 
two longer sides and the matching accessories for a perfect 
aesthetic result are the distinguishing features of this 
flooring. Suitable for underfloor heating.  

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
TECHNICAL FEATURES

WYMIARY / DIMENSIONS

208 mm

9 mm
grubość / thickness 

2052 mm
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Advanced System Comfort *

Advanced System Natural *

Advanced System Superior *
SZCZEGÓŁOWY OPIS / 
SPECIFIC
• Odporność na ścieranie: AC4
 Abrasion resistance
• Odporność na uderzenie: IC2
 Impact resistance
• Odporność ogniowa: Cfl-s1
 Fire resistance
• Utrzymanie jakości HDF
 Quality HDF support
• Domowe użycie: 23
 Residential use
• Handlowe użycie: 32
 Commercial use

* nie mogą być montowane razem
 not to be installed together

Produkt antystatyczny
Antistatic product

Przedłużona gwarancja 
do 25 lat na użytkowanie 
domowe i do 5 lat na 
użytkowanie w przestrzeniach 
publicznych.
Long Life Warranty
Up to 25 years residential use
and 5 years commercial use

System mocowania 
Tecno Lock System Plus
Tecno Lock System Plus joint

Zabezpieczenie mocowania
Wax Lock Protector

V-fuga z 2 stron
Bevel 2 sides



 MODEL

K-UNO

EM EM EM

EMEM EM EM

WL

EMEM

EM EMOTION

WL WILD
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510
Dąb / Rovere Moro

511
Dąb / Rovere Miele

512
Dąb / Rovere Crudo

517
Dąb / Rovere Alaska

514
Dąb / Rovere Nevada

515
Dąb / Rovere Temptation

516
Dąb / Rovere Venezia

513
Dąb / Rovere Majestic

519
Dąb / Rovere Loft

518
Dąb / Rovere Vermont

GAMA DEKORÓW
DECOR RANGE
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NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE MOŻE
SPOWODOWAĆ USZKODZENIE,
KTÓRE JEDNAK ŁATWO NAPRAWIĆ.
LAZINESS CAN CAUSE DAMAGE. BUT DAMAGE CAN BE EASILY REMOVED.
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Skema to wszechstronnie wytrzymała podłoga, nie 
wymagająca żadnej szczególnej konserwacji. Łatwo ją 
czyścić, przez co jest bardzo higieniczna, co za tym idzie, 
łatwiej zapobiegać powstawaniu alergii. Wystarczy użyć 
ściereczki, by usunąć zabrudzenia.

Skema is a versatile resistant flooring requiring no 
particular maintenance. It has properties able to prevent 
allergies and is highly hygienic since it can be easily 
cleaned. A cloth is all it takes to remove any stain.
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MODEL

MAKE-UP

1287 x 140 x 8 mm
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Make-Up to bardziej nastrojowy i smukły typ paneli w 
porównaniu z podłogami wykonanymi z naturalnego 
drewna. Końcowy rezultat to harmonijny wzór 
uwydatniający piękno i wygląd prawdziwego drewna, 
dzięki dekorom powierzchniowym i V-fudze z czterech 
stron paneli. Podłoga ta idealnie odwzorowuje typowe 
zmiany w odcieniach prawdziwego drewna, ukazując jej 
żyjącą i wibrującą naturę. Co więcej, Make-Up zawiera 
gamę dekorów wraz z różnorodnymi wykończeniami: 
Natural, Real, Emotion i Crossing ze specjalnym 
efektem „tranché”.

Make-Up stands out for the plank format, more evocative 
and slender than natural wood plank floorings. The final 
result is a harmonious drawing enhancing the beauty and 
look of real wood through the surface decorations, also 
thanks to the 4 bevelled sides of the plank. This flooring 
perfectly reproduces the natural changes of real wood 
shades, turning into living and vibrating matter.
Moreover, Make-Up comes in a new range of decorations 
with different finishes: Natural, Real, Emotion and 
Crossing with special “tranché” effect.

WYMIARY / DIMENSIONS



 MODEL

MAKE-UP
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Znaczące właściwości techniczne odnoszące się 
do najwyższej jakości estetyki odpowiadają na 
zapotrzebowanie rynku na taką podłogę. System 
mocowania Tecno Lock System Plus dla większej 
wytrzymałości paneli, V-fuga z 4 stron, wysoka 
klasa ścieralności 32/AC4, odporność na uderzenia 
IC2 sprawiają, że podłoga staje się doskonała do 
wykorzystania zarówno w prywatnych, jak i przestrzeniach 
publicznych.
Dzięki różnorodnym odcieniom i kolorom pojedynczych 
paneli, harmonijnie współgrających ze sobą i połyskiem 
powierzchni nadają podłodze wrażenie naturalności, 
dostosowując ją w niepowtarzalny sposób do każdej 
przestrzeni.

Great technical performances related to the aesthetic 
qualities of absolute value make this flooring a must 
in the market. The Tecno Lock System Plus joint for greater 
strength and stability of the planks, bevelled edges on the 
4 sides, high 32/AC4 wear class, IC2 impact resistance, 
use destination ideal for private and public spaces.
The material effect obtained with different tones and 
colours of the individual planks in harmony with each other 
and the opacity of the surface give a total naturalness 
to the floor, customizing it in a unique way.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
TECHNICAL FEATURES

WYMIARY / DIMENSIONS

140 mm

8 mm
grubość / thickness 

1287 mm
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Advanced System Comfort *

Advanced System Natural *

Advanced System Superior *
SZCZEGÓŁOWY OPIS / 
SPECIFIC
• Odporność na ścieranie: AC4
 Abrasion resistance
• Odporność na uderzenie: IC2
 Impact resistance
• Odporność ogniowa: Cfl-s1
 Fire resistance
• Utrzymanie jakości HDF
 Quality HDF support
• Domowe użycie: 23
 Residential use
• Handlowe użycie: 32
 Commercial use

* nie mogą być montowane razem
 not to be installed together

Produkt antystatyczny
Antistatic product

Przedłużona gwarancja 
do 25 lat na użytkowanie 
domowe i do 5 lat na 
użytkowanie w przestrzeniach 
publicznych.
Long Life Warranty
Up to 25 years residential use
and 5 years commercial use

System mocowania 
Tecno Lock System Plus
Tecno Lock System Plus joint

Zabezpieczenie mocowania
Wax Lock Protector

V-fuga z 4 stron
Bevel 4 sides
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WD WOOD

EM EMOTION

CR CROSSING

NT NATURAL

RL REAL

NT NT RL NT NT

NT WD CR CR CR
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 MODEL

MAKE-UP

48
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171
Dąb Dakota / Dakota Oak

175
Dąb Canadian / Canadian Oak

204
Kingston

238
Dąb Nebraska / Nebraska Oak

239
Dąb / Rovere Elisir

128
Dąb / Rovere Superior

130
Doussiè Africa

166
Dąb / Rovere Sunny 

167
Dąb / Rovere Crystal

168
Dąb / Grey Oak

170
Dąb / Rovere Zephir

GAMA DEKORÓW
DECOR RANGE
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W POSZUKIWANIU 
DOSKONAŁEJ INSPIRACJI 
DLA PEŁNEGO KOMFORTU.
LOOKING FOR THE RIGHT INSPIRATION IN COMPLETE COMFORT.

Podłogi Skemy posiadają niekończącą się gamę 
dekorów i formatów, aby w pełni dostosować się do 
potrzeb każdej powierzchni.
Zawsze znajdziesz eleganckie i wszechstronne 
rozwiązanie, aby nadać Twojemu projektowi 
odrobinę kreatywności. 

Skema floorings come in an endless range 
of decors and formats to fully customise any 
environments.
You will always find an elegant and versatile 
solution to add a creative touch to your project.

SKEMA | TWOJA PRZESTRZEŃ ŻYCIOWA SKEMA | YOUR VITAL SPHERE
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MODEL

PRESTIGE GOLD

1287 x 198 x 8 mm
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Prestige Gold jest dostępny w najszerszej gamie modnych 
dekorów odwzorowujących drewno w tradycyjnym 
formacie paneli z różnorodnymi wykończeniami 
powierzchni, specjalnie zaprojektowanych w celu 
uwydatnienia wizualnych i przyjaznych w dotyku 
właściwości.
Kolekcję wzbogaca kilka odpowiednio dobranych 
akcesoriów. Doskonale uzupełnia wszelkie potrzeby 
projektów powierzchni domowych lub powierzchni 
użyteczności publicznej.

Prestige Gold is provided in the widest range of trendy 
wood-effect decors available in the traditional plank 
format with different surface finishes, specially designed 
to enhance the flooring visual and tactile features. 
Several matching accessories complete the collection. 
It is perfect to meet any designing needs for both 
residential and commercial use.

WYMIARY / DIMENSIONS

PR
ES

TI
G

E 
G

O
LD

: 1
71

 D
ĄB

 D
AK

O
TA

 / 
DA

KO
TA

 O
AK



 MODEL

PRESTIGE GOLD

198 mm

1287 mm
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Advanced System Natural *

Advanced System Superior *
SZCZEGÓŁOWY OPIS / 
SPECIFIC
• Odporność na ścieranie: AC4
 Abrasion resistance
• Odporność na uderzenie: IC2
 Impact resistance
• Odporność ogniowa: Cfl-s1
 Fire resistance
• Utrzymanie jakości HDF
 Quality HDF support
• Domowe użycie: 23
 Residential use
• Handlowe użycie: 32
 Commercial use

* nie mogą być montowane razem
 not to be installed together

Produkt antystatyczny
Antistatic product

Przedłużona gwarancja 
do 25 lat na użytkowanie 
domowe i do 5 lat na 
użytkowanie w przestrzeniach 
publicznych.
Long Life Warranty
Up to 25 years residential use
and 5 years commercial use

System mocowania 
Tecno Lock System Plus
Tecno Lock System Plus joint

Zabezpieczenie mocowania
Wax Lock Protector

V-fuga z 2 stron
Bevel 2 sides

Kolekcja Skema Prestige Gold łączy ze sobą piękno i
wszechstronność. Wyróżniające ją właściwości techniczne
to: nowy system łączeń system mocowania Tecno Lock
System Plus, gwarantujący precyzję i idealne utrzymanie
paneli w miejscu, z V-fugą wzdłuż dłuższego boku i
klasą ścieralności 32/AC4. Dostępne są w gamie nowych
dekorów z kilkoma przyciągającymi wzrok wykończeniami
zastosowanymi w celu uwydatnienia właściwości drewna.

Skema PRESTIGE GOLD collection combines beauty and 
versatility. Its outstanding technical performances range 
from the new Tecno Lock System Plus connection system, 
guaranteeing precision and perfectly holding planks into 
place, to the bevelled edge along the longer sides and a 
32/AC4 wear class. It comes in a range of new decorations 
with several eye-catching finishes to enhance the wood 
features.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
TECHNICAL FEATURES

WYMIARY / DIMENSIONS

8 mm
grubość / thickness 
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 MODEL

PRESTIGE GOLD

TB TB

EM NT

RL NT NT NT

WL NT NTWL

NTNT

WL WILD

NT NATURAL

TB TIMBER

EM EMOTION

RL REAL
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140
Dąb / Rovere Polar

148
Dąb Wild / Wild Oak

150
Wild Hemlock

240
Dąb / Rovere Bristol

241
Dąb / Rovere Olympia

242
Dąb / Rovere Loira

238
Dąb Nebraska / Nebraska Oak

136
Dąb Whitened / Rovere Sbiancato

128
Dąb / Rovere Superior

168
Dąb Grey / Grey Oak

166
Dąb / Rovere Sunny

167
Dąb / Rovere Crystal

171
Dąb Dakota / Dakota Oak

GAMA DEKORÓW
DECOR RANGE

175
Dąb Canadian / Canadian Oak
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CAŁKOWICIE INNY DŹWIĘK
BEZ ŻADNEJ INTERFERENCJI.
A COMPLETELY DIFFERENT SOUND WITH NO INTERFERENCES.

Stały kontakt z otaczającym nas hałasem w postaci korku 
ulicznego, czy tłumu stwarza potrzebę budowania cichego 
środowiska. Zaawansowany Projekt Skema staje się 
doskonałym rozwiązaniem: nowoczesne podkłady scalone 
w każdym panelu, gwarantują optymalną redukcję hałasu 
i czasu montażu.

Since today we are constantly surrounded by increasingly 
disturbing noises like traffic and crowd, creating a silent 
environment is of crucial importance. Skema Advanced 
Project is the ideal solution: the innovative underfloors 
integrated into each plank guarantee an optimum 
reduction of noise and laying times.

60
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 MODEL

EXECUTIVE

1288 x 198 x 8 mm
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Jest dostępna w wielu dekorach począwszy od jasnego 
koloru dębu po ciemniejszy dąb tabacco i odcienie moka, 
od Wood Line do nowej Tuscania, dębu naturalnego i 
Luny, w wykończeniu Emotion, Wild i Real, a także
nowych wykończeniach Timber i Madera zastosowanych 
w celu uwydatnienia pełnego potencjału wieku lub 
wyglądu drewna. Podłogi te mogą wzbogacić zarówno 
przestrzenie domowe jak i przestrzenie publiczne.

It is available in many decors ranging from light coloured 
oak to darker tobacco and moka shades, from wood 
line to the new Tuscania, Naturale and Luna oak, in the 
Emotion, Wild and Real as well as in the new Timber 
and Madera finishes to express the full potential of 
aged, vintage or natural-look wood. These floorings can 
enhance both residential and commercial environments.  

WYMIARY / DIMENSIONS
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 MODEL

EXECUTIVE
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System mocowania Pro 
Lock System Plus
Pro Lock System joint

Easy System Comfort

Przedłużona gwarancja 
do 25 lat na użytkowanie 
domowe i do 5 lat na 
użytkowanie w przestrzeniach 
publicznych.
Long Life Warranty
Up to15 years residential use
and 5 years commercial use

SZCZEGÓŁOWY OPIS / 
SPECIFIC
• Odporność na ścieranie: AC4
 Abrasion resistance
• Odporność na uderzenie: IC2
 Impact resistance
• Odporność ogniowa: Cfl-s1
 Fire resistance
• Utrzymanie jakości HDF
 Quality HDF support
• Domowe użycie: 23
 Residential use
• Handlowe użycie: 32
 Commercial use

Produkt antystatyczny
Antistatic product

Podłogi EXECUTIVE stanowią połączenie dobrej 
wytrzymałości powierzchni z optymalną estetyką i 
wydajnością. Idealne dla szybkich przedsięwzięć 
odnowienia przestrzeni. Zmienią wygląd Twojego domu, a 
także handlowej i hotelowej powierzchni dzięki specjalnej 
klasie wierzchniej warstwy 32/AC4. Eleganckie, łatwe 
w montażu i wytrzymałe podłogi sprawią, że spełnią się 
Twoje marzenia.

EXECUTIVE floorings combine a good surface resistance 
with optimum performances and aesthetic qualities. Perfect 
for quick restoration works, they change the 
appearance of your house as well as commercial and 
hotel environments thanks to the special 32/AC4 class 
overlay. An elegant, easy-to-install and durable flooring that 
will make your dreams become true. 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
TECHNICAL FEATURES

WYMIARY / DIMENSIONS

198 mm

8 mm
grubość / thickness 

1288 mm



 MODEL

EXECUTIVE

WL

WL RL

EM EM

WL MD WL WL

EM TB WL

EM EMOTION

WL WILD

RL REAL

MD

TB

MADERA

TIMBER
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127
White Wood

138
Dąb / Rovere Tobacco

161
Drewno / Wood Line Dune

164
Dąb Antiqua / Rovere Anticato

139
Dąb Sunny / Rovere Sole

142
Dąb Petrol / Rovere Petrolio

155
Dąb / Rovere Moka

174
Drewno / Wood Line White

190
Dąb / Rovere Tuscania

191
Dąb Naturalny / Rovere Naturale

192
Dąb / Rovere Luna

160
Drewno / Wood Line Cortex

GAMA DEKORÓW
DECOR RANGE
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Możesz robić wszystko, co chcesz na podłodze Skema: 
wytrzyma wszystko bez żadnych uszkodzeń powierzchni.
Gwarantujemy maksymalną odporność na ścieralność, 
uderzenia, zaplamienia i wilgoć. Przekonaj się sam!

You can do anything you want on a Skema flooring: it 
withstands everything without losing its appearance. 
They guarantee maximum resistance to wear, impacts, 
stains and moisture: try them out!
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WYTRZYMAŁA PODŁOGA DO 
CODZIENNEGO UŻYTKU.
AN EVERYDAY FLOORING WITHSTANDS EVERYTHING.

SKEMA | TWOJA PRZESTRZEŃ ŻYCIOWA SKEMA | YOUR VITAL SPHERE

7372



MODEL

FACILE

1288 x 198 x 8 mm
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Podłogi Facile są najlepszym rozwiązaniem dla Twojego 
budżetu. Wybierz dekor, który najbardziej Ci odpowiada 
z gamy podłóg Facile. To jest bardzo proste! Począwszy 
od tradycyjnego dębu, klonu, doussie i orzechu włoskiego 
do bardziej nowoczesnych odbarwionych i z liniami 
włókna, idealnie nadają się do każdego domu, zmieniając 
jego wnętrze w przytulniejsze dzięki urokowi drewna, z 
najlepszymi właściwościami technicznymi klasy 
23/31 AC3.

Facile Floorings are your best budget solution.
Choose the decor that suits you the most from the 
Facile flooring range: it’s easy! From traditional oak, 
maple wood, doussie and walnut to the more innovative 
bleached and fiberline: they are perfect for any house, 
making any environment cosier thanks to the wood 
charm, with the best technical features
of the 23/31 AC3 class. 

WYMIARY / DIMENSIONS



 MODEL

FACILE

198 mm

1288 mm
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Szybki i prosty montaż podłogi w każdym domu lub 
przestrzeni publicznej redukuje koszty. Facile jest 
antystatyczną podłogą z systemem mocowania Pro Lock 
System, umożliwiającym łatwy montaż. Dostępna jest w 
gamie dekorów z wykończeniami uwidaczniającymi piękno 
prawdziwego drewna.

It can be easily and quickly laid in any residential or 
moderate commercial environment withstanding light traffic 
at reduced costs. Facile is an anti-static flooring with Pro 
Lock System joint for an easy installation available in a 
range of decors with surface finishes designed to enhance 
the beauty of real wood.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
TECHNICAL FEATURES

WYMIARY / DIMENSIONS

8 mm
gęstość / thickness 
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Easy System Comfort

System mocowania Pro 
Lock System Plus
Pro Lock System joint

SZCZEGÓŁOWY OPIS / 
SPECIFIC
• Odporność na ścieranie: AC3
 Abrasion resistance
• Odporność na uderzenie: IC1
 Impact resistance
• Odporność ogniowa: Cfl-s1
 Fire resistance
• Utrzymanie jakości HDF
 Quality HDF support
• Domowe użycie: 23
 Residential use
• Handlowe użycie: 31
 Commercial use

Produkt antystatyczny
Antistatic product

Przedłużona gwarancja 
do 15 lat na użytkowanie 
domowe i do 5 lat na 
użytkowanie w przestrzeniach 
publicznych.
Long Life Warranty
Up to15 years residential use
and 5 years commercial use



145
Fiberline Sahara

 MODEL

FACILE

WD WD WDWL

WL

CR CR WD
WD WD

WL RL CR CRWL

WL

WL WILD

WD WOOD

CR CROSSING

RL REAL
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136
Dąb Whitened / Rovere Sbiancato

127
Drewno Białe / White Wood

130
Doussiè Africa

128
Dąb / Rovere Superior

144
Fiberline Graphite

145
Fiberline Sahara

154
Wild Wengè

166
Dąb / Rovere Sunny

168
Dąb / Grey Oak

169
Old Pine

167
Dąb / Rovere Crystal

165
White Pine

222
Dąb / Rovere Classic

1000
Ciemny Orzech Klasyczny / 
Noce Scuro Classic

1002
Czerwony Orzech / 
Noce Rosso Classic

184
Milkway

GAMA DEKORÓW
DECOR RANGE



ZNACZENIE PODŁÓG
FLOORINGS OF IMPORTANCE.

Podłogi Skema wyróżniają się jakością: płyta HDF 
powstaje ze starannie wyselekcjonowanego surowca, co 
gwarantuje maksymalną trwałość wymiarów i odporność 
na wilgoć. Precyzyjne testy laboratoryjne potwierdzają jej 
wysokie właściwości, powyżej średniej rynkowej. Są one 
także zgodne z nowymi wymogami w zakresie ochrony 
środowiska.

Skema floorings feature outstanding quality: the HDF 
panel is born out of carefully selected raw material to 
guarantee maximum dimensional stability and resistance 
to moisture. Strict laboratory tests certify their high 
features above the market average, also with respect to 
the new environmental requirements. 
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GENIUSZ W PIONIE
WERTYKALNA PODŁOGA K-UNO 
DZIĘKI TECHNOLOGII PIONOWYCH 
STRUKTUR MOŻE BYĆ 
MONTOWANA NA ŚCIANACH.

Produkty K-UNO dzięki Systemowi Vertical (na 
zamówienie) sprawiają, że ściany i podłogi mogą być 
w tym samym stylu dla idealnego połączenia struktur 
poziomych z pionowymi. Te same dekory i wykończenia 
mogą być użyte dla uzyskania zachwycającego efektu 
przestrzenności.

K-UNO products allow for walls and floors to share the 
same style for a perfect blend between horizontal and 
vertical surfaces by using the Vertical system (provided 
on request): the same decoration and finish can be 
applied to both to obtain an amazing total look and a 
wrap-around effect.

VERTICAL GENIUS K-UNO FLOORINGS ARE HIGHLY VERSATILE
AND CAN BE INSTALLED EVEN ON WALLS THANKS TO THE VERTICAL TECHNOLOGY.



ACCESSORIES

AKCESORIA
Skema posiada szeroką gamę akcesoriów współgrających 
z dekorami podłóg, takimi jak profile narożne schodowe, 
listwy przypodłogowe, listwy dylatacyjne i profile 
narożne, które pomagają w osiągnięciu pięknego efektu 
końcowego.
Kolekcje Maxim L, K-Uno, Make-Up i Prestige Gold 
posiadają dekory podłóg dopasowane do akcesoriów. W 
innych kolekcjach akcesoria dopasowane są do kolorów 
podłóg. 

Skema has a wide range of accessories coordinated with 
the flooring decor, such as Stair Noses, Skirting Boards, 
Expansion Joints and Angle Profiles to finish at best
the installation.
For the Maxim L, K-Uno, Make-Up and Prestige Gold 
collections, the accessories are coordinated with the 
flooring decors; for the other collections the accessories 
are matching with the flooring colours.
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LISTWA NAROŻNA SCHODOWA ELITE
STAIR NOSE ELITE

LISTWA DYLATACYJNA
EXPANSION JOINT 

LISTWA PROGOWA
SPLICE PROFILES

LISTWA PRZYPODŁOGOWA LOOK
SKIRTING BOARD LOOK

LISTWA PRZYPODŁOGOWA TIME
SKIRTING BOARD TIME

LISTWA PRZYPODŁOGOWA TREND METAL
TREND SKIRTING BOARD METAL

ACCESSORIES

AKCESORIA
SYSTEM PODŁÓG SKEMA
SKEMA FLOORING SYSTEM

SKEMA | TWOJA PRZESTRZEŃ ŻYCIOWA SKEMA | YOUR VITAL SPHERE

8786



CIĄGŁY ROZWÓJ 
CONSTANTLY EVOLVING

89

Przeszliśmy fundamentalną restrukturyzację
i wciąż zamierzamy ją kontynuować – mówi
Domenico Barabas, Dyrektor Naczelny Skema
– z wyraźnym naciskiem na umacnianie silniej 
pozycji na poziomie międzynarodowym, jako 
przodujący usługodawca zintegrowanych systemów 
dla domowych i biznesowych powierzchni.
Naszym celem jest zaspakajanie nowych potrzeb 
i stylów życia klientów z wyszukanymi gustami. 
To ambitne i trudne do zrealizowania wyzwanie 
skierowaliśmy nie tylko na rynek, ale także do nas
samych, dlatego też Skema stanowczo dąży do 
doskonałości.
Nic nie jest pozostawione przypadkowi. Ponad 
wszystko chcemy kontrolować cały proces 
produkcyjny: od konsultacji z projektantami, 
po surowe testy przeprowadzane w naszych 
laboratoriach oraz techniczną pomoc dostarczaną
podczas fazy montażu. Włoska produkcja i obróbka 
skupia się na jakości produktu

i kreatywności, a także na użyciu starannie
wyselekcjonowanych certyfikowanych surowców 
– podążając za długą tradycją produktów 
wykonanych we Włoszech.
Szeroki i urozmaicony zakres skierowany jest 
na poprawę naszych usług, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb  klienta, a także wygody i 
stylu wnętrz.
Design, jakość, wiedza specjalistyczna i 
umiejętności w przemyśle podłogowym i pokryć 
ściennych, zmotywowany zespół menadżerów 
i współpracowników z silnym poczuciem 
przynależności są kluczowym majątkiem 
stanowiącym podwaliny aktualnie osiągniętych 
rezultatów.
Wszystko to stanowi źródło dumy i satysfakcji.”
Domenico Barabas

“We have undergone a radical renovation
and will continue to do so - says Domenico
Barabas, Managing Director of Skema - with
the clear objective of positioning ourselves
even more strongly at international level as
a leading provider of integrated systems for
domestic and business spaces.
Our aim is to be able to cater for the new
needs and lifestyles of an increasingly
discerning clientele. An ambitious and
arduous challenge, issued not only to
the market but also to ourselves, which
is why Skema firmly pursues nothing but
excellence.
Nothing is left to chance. Above all, We want
to be in control of the entire production
process: from design consultancy, through
the stringent product testing carried out in
our laboratory, to the technical assistance
provided during the final installation phase.
An all-Italian production and processing
focused on product quality and creativity,
and on the use of carefully selected and
certified raw materials - following the best
Made-in-Italy tradition.
A wide and diversified range, aimed at
improving our service and focus on the
customer, and paying particular attention to
the comfort and style of interiors.
Design, quality, know-how in the flooring
and wall-covering industry, a motivated
team of managers and collaborators with a
strong sense of belonging: these are the key
assets underpinning the results achieved
to-date. 
All this is a source of pride and satisfaction.”

Domenico Barabas
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Skema srl - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy - Tel. +39 0422 858511 - info@skema.eu - skema.eu

szukaj nas na / follow us on:

DISTRIBUTORE / DYSTRYBUTORA

VENKERS Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  
Al. Wojska Polskiego 23c
63-500 Ostrzeszów
Poland, Europe
KRS: 0000482893, NIP: 5140335772
 
+48 664 397 053
www.venkers.com


