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POMOCY! MUSZĘ WYBRAĆ PODŁOGĘ
Czy nowa podłoga również u ciebie powoduje ból głowy? Nie jesteś sam. Wybór właściwej podłogi nie jest

“

łatwy. Mimo że na co dzień pracujemy z podłogami, czasami jest to trudne. Należy uwzględnić wiele rzeczy.

Nagle wybór będzie dziecinnie prosty

”

Wymieńmy kilka: szerokość, grubość, poziom wilgoci, budżet, gust, konserwację, rozmieszczenie...
Jednak coś znaleźliśmy!

NOWY, ŁADNY I ŁATWY
Skonstruowaliśmy nowy typ deski podłogowej: wygląda jak parkiet, zapewnia komfort winylu. Stąd nazwa:
ParquetVinyl. Nagle wybór będzie dziecinnie prosty.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY
•

ŁADNY

Jest ładny jak parkiet.

•

ŁATWY

Układanie odbywa się w mgnieniu oka, a utrzymanie jest bardzo proste.

•

WYTRZYMAŁY Wytrzymuje więcej niż silne uderzenie.

•

STABILNY

Zaleta niezawodności: ParquetVinyl nie odbarwia się, nie rozszerza ani nie kurczy. 		

		

Nawet po wylaniu wiadra wody.

•

Idealny do remontu.

CIENKI

A czy nie wspomnieliśmy już, że mieści się w budżecie?

W SKRÓCIE
PRZYSTĘPNA CENA • ŁATWOŚĆ • WYTRZYMAŁOŚĆ • SZEROKIE DESKI • SYSTEM ZATRZASKOWY • STABILNOŚĆ
ParquetVinyl possède tous les avantages du parquet, sans les inconvénients.
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“

Niech życie toczy się swoim torem

”

instalacja?
“ Samodzielna
Oczywiście mogę!

”

SAMODZIELNA INSTALACJA? TO PROSTE
Układanie parkietów to specjalność niewielu osób. Natomiast ParquetVinyl może ułożyć każdy. Nie trzeba być
złotą rączką. Tajemnica tkwi w płaskim podłożu. Jeżeli jest, ułożenie ParquetVinyl zajmuje chwilkę.
Poszukaj w zestawie narzędzi: łata / rysik / ołówek / guma młotek / metrówka zwijana / klocki dystansowe
klocek ograniczający

I można działać.
W każdym opakowaniu znajduje się instrukcja montażu. Wystarczy przeczytać instrukcję i zacząć „klikanie“.
Samo wychodzi. Jeśli wylewka lub stara podłoga nie jest równa, nie ma co panikować: podkład czyni cuda.
Na końcu tej broszury znajdziesz wiele idealnych podpowiedzi i rozwiązań. Jeżeli jednak nie chcesz
samodzielnie montować swojej nowej podłogi specjalista z pewnością to chętnie zrobi.

Remont? Wybierz ParquetVinyl!
Czas na pożegnanie się ze starą, brzydką podłogą? Wybierz ParquetVinyl, gdyż jest bardzo cienki i można
go ułożyć na starej podłodze. Porada: przy użyciu podkładu wyrównasz nierówności na wylewce lub starej
podłodze...

UTRZYMANIE? BARDZO PROSTE!
Już powiedzieliśmy, że ParqetVinyl ma wszystkie zalety winylu. Innymi słowy, po rozlaniu kawy nie pozostaną
plamy ani spęcznienie. Wynika to z całkowitej odporności na wodę. Mokre buty, mokre łapy psa, ruchliwe
dzieci, impreza? Niech życie toczy się swoim torem!
• wodoodporny, nie pęcznieje • łatwy w utrzymaniu • odporny na plamy
Twoja nowa podłoga będzie zawsze czysta. Nasze porady dotyczące utrzymania jej w czystości znajdują się na
końcu tej broszury.

7

“ Trzeba korzystać ze słońca ”

DAJCIE MI SŁOŃCE!
Jest jeszcze dobra wiadomość: ParquetVinyl nigdy nie ma dosyć słońca. Inaczej niż w przypadku winylu. Pod
wpływem temperatury rozszerza się on lub kurczy. ParquetVinyl nie kurczy się i nie rozszerza. Nawet po wielu
godzinach bezpośredniego nasłonecznienia. Wiemy to, ponieważ sami wykonaliśmy szczegółowe testy: nie
odkształca się, a warstwa górna nie przebarwia się, co zapewnia spokój. Dlatego jest on dobrze przystosowany
do pomieszczeń z dużymi oknami i werandami.
•

odporny na działanie słońca

•

nie odbarwia się

•

nie odkształca się

•

do każdego pomieszczenia mieszkalnego

ParquetVinyl i ogrzewanie podłogowe? To idealne połączenie!
Zdecydowałeś się na ogrzewanie podłogowe? Bez problemu możesz zainstalować ParquetVinyl w kombinacji
z ogrzewaniem podłogowym, gdyż ta podłoga nie odkształca się pod wpływem ciepła.

NIEZWYKŁA WYTRZYMAŁOŚĆ!
W każdym domu znajdzie się kilku „ciężkich użytkowników“ ale ...nie muszą się już niczym przejmować. Na
podłodze ParquetVinyl można żyć! Została zaprojektowana przy użyciu najnowszych technologii, co daje jej
dodatkową wytrzymałość i stabilność w skrajnych sytuacjach i w każdym pomieszczeniu.

•

duża wytrzymałość

•

odporność na zarysowania

•

odporność na plamy

•

do każdego pomieszczenia

•

odporny na wodę

•

odporny na zmiany temperatury
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WYGLĄD PRAWDZIWYCH DESEK Z DREWNA
5 kolekcji

ParquetVinyl to nie tylko łatwość i komfort użytkowania. Otrzymujesz też podłogę o wyglądzie prawdziwego
drewna. I dobrze, oczom też się coś należy. Nie jest to zwykły winyl to jest nowoczesny, udoskonalony technologicznie produkt o wyglądzie prawdziwego drewnianego parkietu.

01

Garonne

02

Victoria

03

Lugano

04

Colorado

05

Amazon

Bez różnicy jaką kolekcję wybierzesz, dobrze już wiesz w jakim pomieszczeniu możesz zainstalować swoją nową
podłogę winylową. Podłogi winylowe mają same zalety:

•

bardzo duża wytrzymałość

•

prosty system łączenia desek

•

odporność na zarysowania, przebarwienia, odkształcenia

•

idealny podczas remontów

•

możliwość instalacji w kombinacji z ogrzewaniem podłogowym

•

przeznaczony do recyklingu

•

nie trzeba stosować profili dylatacyjnych a w efekcie lustrzana, równa podłoga

•

matowe wykończenie, naturalny wygląd

•

35 lat gwarancji (użytkowanie domowe)/ 20 lat gwarancji (użytkowanie komercyjne)

Zaprojektowaliśmy 5 wyjątkowych kolekcji, każda ma swój wyjątkowy charakter i cechy.
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STRUKTURA

PRZEGLĄD 5 KOLEKCJI
Aby odtworzyć autentyczny drewniany parkiet
nadajemy podłogom odpowiednią strukturę.
Wybierz lekko szczotkowane wykończenie dla
subtelnego efektu lub głębokie szczotkowane

KOLEKCJE

GARONNE

VICTORIA

LUGANO

COLORADO

AMAZON

Wymiary

4 x 176 x 1213 mm

4 x 176 x 1213 mm

4 x 176 x 1213 mm

4 x 176 x 1213 mm

4 x 223 x 1513 mm

Grubość warstwy
ścieralnej

0,40 mm

0,55 mm

0,55 mm

0,55 mm

0,70 mm

Klasa 33

Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej

Klasa 33

Klasa 33

Klasa ścieralności

Klasa 32
Użytkowanie w
obiektach użyteczności publicznej

Struktura

Głęboka struktura
drewna

Głęboka struktura
drewna

Głęboka struktura
drewna

Synchroniczna
głęboka struktura
drewna (EIR)

Głęboka struktura
drewna

V-fuga

4-stronna delikatna
V-fuga

4-stronna delikatna
V-fuga

4-stronna delikatna
V-fuga

Wyrazista
4-stronna V-fuga

Wyrazista
4-stronna V-fuga

Zawartość
opakowania

2.562 m2

2.562 m2

2.562 m2

2.562 m2

2.362 m2

Ilość desek w
paczce

12 desek

12 desek

12 desek

12 desek

7 desek

wykończenie podkreślające strukturę drewna.

I Lekko szczotkowana

I Głęboko szczotkowana

V-FUGA
Delikatna V-fuga
Ta V-fuga jest ledwie widoczna. Daje to wygląd
płaskiej równej powierzchni.

Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej

Intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej

Klasa 34
Bardzo Intensywne
użytkowanie w
obiektach użyteczności
publicznej

Wyrazista V-fuga
Ta V-fuga wyraźnie podkreśla naturalne wykończenie desek. Wybierz ParquetVinyl z wyrazistą
V-fugą aby odczuwać sens naturalnie wykończonej deski.

I Delikatna V-fuga

I Wyrazista V-fuga

WYGLĄD
Lekko rustykalny
Wolisz miękki, delikatny wygląd? Wybierz
ParquetVinyl o lekkim rustykalnym wyglądzie.
Rustykalny
Podłogi rustykalne mają charakter. Mają też naturalny wygląd dzięki słojom, pęknięciom i sękom.
I Colorado Rapids

I Lekko rustykalny
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I Victoria Silver

I Rustykalny
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01

Garonne

Garonne to kolekcja z wieloma wariantami kolorów desek. Ten wygląd drewna najbardziej podkreśla efekt
naturalnych desek. Lekkie szczotkowanie i delikatne słoje nadają podłodze dodatkową osobowość.
Ta podłoga rustykalna jest przeznaczona do wielu stylów. Pasuje do wnętrza rustykalnego, wiejskiego oraz do
miejsc nowoczesnych.

I Garonne Barista

1213 mm

4 mm
176 mm

I Garonne Mist

I Garonne Barista
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GARO-387 I Garonne Natural

GARO-206 I Garonne Latte

GARO-386

GARO-114 I Garonne Ristretto

GARO-388

I Garonne Barista

Victoria

02

Kolekcja Victoria sprawia delikatne, czyste i świeże wrażenie. Nie ma dużych słojów ani wariacji kontrastów.
Ta kolekcja emanuje spokojem i skromnością dzięki subtelnym różnicom kolorów oraz lekkiej strukturze.
Ten „kameleon” pasuje do każdego stylu.

I Victoria Frost

I Victoria Silver

1213 mm

4 mm
176 mm

I Victoria Ocean

I Victoria Frost
I Victoria Silver

VIC-701 I Victoria Silver

VIC-700 I Victoria Creek

VIC-703

VIC-702 I Victoria Black

VIC-289
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“ Szczęście powstaje w domu “
I Victoria Creek

03

Lugano

1213 mm

4 mm
176 mm

W kolekcji Lugano każda deska posiada unikalne poprzeczne cięcia piłą. Dodaje to desce surowego, solidnego
I Lugano Lakrima

wyglądu. Deski stwarzają poczucie jedności ładu kolorystycznego.

LUG-058 I Lugano Muskat

LUG-057

LUG-410 I Lugano Granica

LUG-060

Cięcie piłą: aby nadać deskom dodatkowej mocy, na każdej desce wykonano efekt cięcia piłą. W efekcie otrzymaliśmy mistrzowski wygląd naturalnej
drewnianej podłogi.
I Lugano Amaro

I Lugano Granica

I Lugano Angliano

LUG-497 I Lugano Angliano

Colorado

04

Ta kolekcja odzwierciedla naturalny wygląd podłogi drewnianej. Duże słoje, pęknięcia, głęboka synchroniczna
struktura. Malowana V-fuga subtelnie zwraca uwagę i nadaje każdej desce tożsamości. Z tą podłogą możesz
wykreować wyniosłą atmosferę w rustykalnym lub klasycznym wnętrzu.
Ta kolekcja idealnie nadaje się do intensywnego użytkowania w pomieszczeniach użytku publicznego.

1213 mm

4 mm
176 mm

I Colorado Splash

I Colorado Falls
I Colorado Rapids

COLO-1514 I Colorado Basin

COLO-1510 I Colorado Lake

COLO-1515

COLO-1512 I Colorado Rapids

COLO-1513
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Amazon

05

Jeśli mielibyśmy zaproponować w niebie podłogę z kolekcji ParquetVinyl, to powininna to być kolekcja
„Amazon”. Unikalne, długie i szerokie deski maksymalizują poczucie przestrzeni. Jest to rozwiązanie zapewniające spójność w dużych pomieszczeniach a jednocześnie małe pomieszczenia wydają się większe.
Dzięki naturalnemu wyglądowi tę podłogę można nazwać „złotym kompromisem”. Amazon pasuje do każdego typu wnętrz od skandynawskiej prostoty do klasyki. Podłoga z kolekcji Amazon jest bardzo odporna na
codzienne intensywne użytkowanie, nadaje się więc do instalowania w najbardziej użytkowanych częściach
budynków użyteczności publicznej.
I Amazon Valley

BARDZO SZEROKIE I DŁUGIE DESKI
GRUBSZA WARSTWA ŚCIERALNA

1513 mm

4 mm
223 mm

I Amazon Valley

I Amazon Flow
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AMA-1631 I Amazon Bay

AMA-1630 I Amazon Stream

AMA-1635

AMA-1633 I Amazon Lagoon

AMA-1636

I Amazon Valley

I Amazon Valley

PODKŁAD I Acoustic Control

TAK ZBUDOWANY JEST MODEL PARQUETVINYL

Chcesz bezproblemowo użytkować swoją podłogę?
Wybierz podkład. Dzięki niemu wyrównasz nierówności
(< 2 mm) i dasz odpowiednie wsparcie nowej podłodze a
instalacja będzie bardziej płynna.
1

Ponadto zdecydowanie poprawi się akustyka, gdyż pod-

2

kład zapewni odpowiednie wyciszenie podczas chodze-

3
4

1. Matowa poliuretanowa warstwa wierzchnia

nia. Nasz podkład to idealne rozwiązanie w połączeniu z
ogrzewaniem podłogowym.
10m2 w rolce/ grubość 1,4 mm

2. Przezroczysta warstwa ścieralna
3. Duża rozdzielczość powłoki ozdobnej
4. Bardzo mocne i wytrzymałe nośniki (technologia RCB)

Extra tight
lock

Podłoga ma wykończenie z systemem zaczepowym Tight Lock,
który zapewnia łatwy i szybki montaż.

LISTWY PRZYPODŁOGOWE I PROFILE
Listwy przypodłogowe i profile są dostępne do różnych kolekcji.

PORADY DOTYCZĄCE
UTRZYMANIA
Utrzymanie podłogi ParquetVinyl jest dziecinnie proste.
Do usuwania kurzu, piasku lub brudu można użyć odkurzacza bądź szczotki. W przypadku dokładniejszego
czyszczenia można zdecydowanie polegać na wodzie,
ponieważ ParquetVinyl jest całkowicie wodoodporny.
Preferowany jest środek do czyszczenia Bona Tegel &
Laminaat. Wiadomo, że w przypadku ParquetVinyl nie
trzeba się martwić utrzymaniem podłogi, co pozwala oszczędzić czas. Ten czas można wykorzystać na zrobienie
rzeczy naprawdę ważnych w życiu.
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