


Poszukiwanie podłogi do nowego lub remontowanego budynku budzi zawsze 

emocje i jednocześnie jest wyzwaniem, gdyż podłoga zdecydowanie wpływa na 

atmosferę panującą w domu. Oczywiście musi ładnie wyglądać i tworzyć nastrój, 

a do tego najlepiej, gdy jest łatwa w utrzymaniu i odporna na uderzenia.

Jeśli poszukujemy również czegoś, co jest proste w montażu, najlepszym 

rozwiązaniem będzie wybór ParquetVinyl. ParquetVinyl łączy w sobie wszystkie 

zalety drewna z łatwością utrzymania, jaką oferuje winyl. Jeżeli potrzebujemy 

nowej podłogi w całym domu, nie stanowi to żadnego problemu! ParquetVinyl 

nadaje się do każdego pomieszczenia: od najmniejszego pokoiku przez łazienkę 

po poddasze.  

A wszystkiego można się dowiedzieć z tej oto broszury!
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Extra tight
lock

Czym jest ParquetVinyl?

ParquetVinyl jest najnowszą generacją winylu – w ogóle nie można go porównywać do znanego nam 
z dawnych czasów winylu zwiniętego w rolkach. Sztywny rdzeń na bazie wapienia połączony jest z
innowacyjną powłoką, która doskonale imituje wzory drewna lub kamienia. Mówimy więc o solidnej 
desce lub płytce. Dzięki swojej wyrafinowanej strukturze w zasadzie nie można odróżnić 
ParquetVinylu od prawdziwego drewna lub płytek ceramicznych.

Mamy również na uwadze zdrowie i środowisko! 

ParquetVinyl nie zawiera ftalanów i nie emituje żadnych substancji chemicznych, tzw. 
lotnych związków organicznych. Oprócz tego dzięki swojemu unikatowemu składowi 
podlega w całości recyklingowi. Jest całkowicie bezpieczny i zdrowy dla ludzi, zwierząt 
i środowiska.

Lepsza niż prawdziwe

Niezwykle realistyczne wzornictwo wprawia w zakłopotanie nawet prawdziwych znawców, gdyż nie są 
pewni, czy przypadkiem nie mają do czynienia z prawdziwym drewnem. Nasi projektanci dopracowują 
wzory do najdrobniejszych detali. Staramy się, by liczba unikatowych desek była jak największa, tak aby 
idealnie oddać wrażenie naturalności.

Struktura powierzchni jest zadziwiająco prawdziwa: nie tylko widać wzory drewna i kamienia, ale się je 
czuje. Posunęliśmy się w tym dość daleko. Niektóre kolekcje mają synchroniczną strukturę drewna. 
Nie tylko widzi się sęki czy słoje, ale przeciągając ręką, po prostu się je czuje.

Wykończone do ostatniego detalu.

Mamy wszystko, czego potrzeba, aby podłoga w każdym domu wyglądała 
idealnie.
 
Listwy przypodłogowe
Można wybrać listwy wyglądające identycznie jak podłoga lub listwy, które 
można pomalować na kolor ściany. To mały detal, a tak ważny dla całości.

Profile
ParquetVinyl można układać w jednym kawałku do 20 metrów bieżących. 
Listwa dylatacyjna nie stanowi problemu. Posiadamy  zarówno profile  
nieróżniące się niczym od podłogi, jak i eleganckie listwy metalowe.

Niektóre kolekcje mają zintegrowany z deską lub płytką podkład tłumiący. Ma to swoje zalety. 
Zapewnia niwelowanie małych nierówności, pozwala na szybki montaż, tłumi hałas i nie wymaga 
zakupu dodatkowego podkładu.

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

1. Matowa poliuretanowa warstwa wierzchnia

2.  Przezroczysta warstwa ścieralna

3.  Duża rozdzielczość powłoki ozdobnej

4.  Bardzo mocne i wytrzymałe nośniki (technologia RCB)

5. Zintegrowany podkład

Eco-
friendly

54



Podkład i akustyka

Podkład nie zawsze jest potrzebny, ale z pewnością ma zalety. Można doskonale wyrównać niewielkie 
nierówności (< 2 mm), dzięki czemu są niewidoczne, a montaż przebiega bardziej płynnie. Ponadto poprawia 
się akustyka, a podkład sprawia, że chodzenie wiąże się z przyjemnym dźwiękiem.

Należy jeszcze dodać, że ParquetVinyl z tym podkładem doskonale nadaje się do ogrzewania podłogowego. 
Oczywiście musi dojść do spełnienia pewnych warunków, ale jest to z pewnością możliwe.

Od przybudówki po strych
ParquetVinyl nadaje się do każdego pomieszczenia!

• Do kuchni i łazienki, w których często rozlewa się woda a
• Na duże poddasze a
• Do oszklonej werandy, w której często panują wysokie temperatury a
• Na stare płytki a
• Na ogrzewanie podłogowe a

Wodoszczelność
Nie przeciśnie się żadna kropla! Ani nawet wiadro. Żadne płyny ani zabrudzenia nie są w 
stanie przeniknąć przez podłogę, nawet w miejscu łączeń i spoin. Nic nie zakłóci nam snu. 
Żadne nieprzyjemne zapachy ani pleśń nie mogą rozwijać się pod podłogą.

Smukła moc
ParquetVinyl ma jedynie 4 mm grubości (5 mm ze zintegrowanym podkładem), ale jest 
zdumiewająco wytrzymały. Niegroźne są mu uderzenia ciężkich przedmiotów. Można się 
niczym nie przejmować! 

Stabilność
Dzięki wapiennej warstwie rdzenia ParquetVinyl jest wyjątkowo stabilny. Nawet pod 
bezpośrednim działaniem słońca i wysokiej temperatury podłoga pracuje bardzo 
nieznacznie. Wierzchnia warstwa poliuretanu chroni przed przebarwieniami i powoduje, 
że podłoga nie traci formy.

Sommige vloeren hebben een geïntegreerde ondervloer.  
Let op dit icoon.

76



Samodzielna instalacja?
                 Oczywiście mogę!

Każdy może ułożyć podłogę 
z ParquetVinylu. 

Nie trzeba być złotą rączką. Nawet motyw jodełki nie nastręcza kłopotu dobrze przygotowanemu 
amatorowi. Tajemnica tkwi w płaskim podłożu. Jeżeli podłoże jest płaskie, ułożenie nie stanowi 
problemu. Nie są potrzebne żadne drogie ani profesjonalne narzędzia. 

Wystarczy 7 prostych narzędzi: 

• ołówek

• listwa

• nóż z łamanym ostrzem

• młotek gumowy

• miara zwijana

• bloczki dylatacyjne (8 mm)

• dobijak

ParquetVinyl po zakupie nie musi być aklimatyzowany.  

Ponieważ jest bardzo odporny na zmiany temperatury, można od razu przystępować do pracy. 
W opakowaniu znajdują się wyraźne instrukcje, jak układać podłogę. Wystarczy je przeczytać i można 
zaczynać. Jeżeli nadal istnieją wątpliwości, najlepiej obejrzeć wideo przedstawiające montaż. 
Można je pobrać, posługując się kodem QR znajdującym się na odwrocie broszury.

Płaska powierzchnia

Jeżeli istniejąca podłoga nie jest całkowicie płaska, nie musi to od razu stanowić problemu, gdyż 
podkład czyni cuda. Niektóre kolekcje mają już zintegrowany podkład. Wylewka musi być solidny i 
płaska. ParquetVinyl doskonale nadaje się zarówno do szybkiej zmiany aranżacji, jak i do gruntownego 
remontu!
Zdejmowanie istniejącej podłogi to ciężka praca, która nie zawsze jest prosta, nie mówiąc o 
dodatkowych kosztach, które się z tym wiążą. Dużą zaletą ParquetVinyl jest możliwość układania na 
istniejących podłogach, pod warunkiem, że są płaskie i stabilne. 
Przy grubości 4–5 mm jest to bardzo rzadkie.

ParquetVinyl to podłoga pływająca. Można ją ułożyć w wynajętym mieszkaniu lub pokoju w akademiku, 
a następnie łatwo zdemontować.

“
”

9



Trzeba korzystać ze słońca Prosta konserwacja

Utrzymanie ParquetVinyl w czystości jest dziecinnie proste. Podobnie jak w przypadku innych podłóg 
zalecane jest codzienne zamiatanie lub odkurzanie. Potem wystarczy od czasu do czasu przetrzeć 
podłogę na mokro. Nie trzeba przy tym zbytnio uważać, gdyż podłoga jest w pełni wodoszczelna.

ParquetVinyl to ulubiona podłoga zwierząt domowych i ich opiekunów. Ślady brudnych łap biegnące 
przez pokój, rozochocony kot zrzucający doniczkę czy szczeniak, który wita wchodzących wynurzany w 
pierzu (jedna poduszka mniej), nie przyprawią już nikogo o palpitacje serca. W mgnieniu oka podłoga 
znów jest czysta.

 
ParquetVinyl to doskonały wybór dla alergików.

“ ”
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Lugano

Colorado

Sava

Amazon

Yukon

Caldera

Victoria

Garonne

Ivalo

DREWNO I KAMIEŃ

ParquetVinyl zapewnia nie tylko „ease of vinyl” – komfort winylu. Oferuje również „the look of wood”
i „the look of stone” – wygląda jak prawdziwy parkiet lub kamień. I dobrze, ponieważ oczom też się coś 
należy. Dlatego nie jest to po prostu winyl z nadrukiem. To przemyślany produkt o zaawansowanych 
walorach technicznych i niesamowitym wyglądzie. Bez względu na to, którą kolekcję się wybierze, 
wiadomo, że bez problemu można ją ułożyć w każdym pomieszczeniu.

Jest kilka różnic technicznych, ale każda kolekcja ma takie same zalety:

• Bardzo duża wytrzymałość

• Prosty system zatrzaskowy

• Łatwość utrzymania

• Niezmienność koloru i kształtu

• Idealnie sprawdza się w czasie remontów

• Możliwość połączenia z ogrzewaniem podłogowym

• Poddaje się w całości recyklingowi, nie wydziela szkodliwej chemii

• Instalacja bez profili przejściowych, czyli elegancja

• Matowe wykończenie podłogi i naturalny wygląd

• 35 lat gwarancji (przy użytkowaniu w mieszkaniu) lub 20 lat gwarancji 

 (przy użytkowaniu komercyjnym)
Sava & Yukon-Jodełka
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I  Garonne Barista

I  Garonne Barista

Garonne

I  Garonne Mist GARO-206

I  Garonne Barista GARO-387 I  Garonne Natural GARO-114

I  Garonne Latte GARO-386

I  Garonne Ristretto GARO-388

4 (0,40) mm

176 mm

1213 mm

Garonne to kolekcja o różnorodnej kolorystyce desek. Jej wygląd podkreśla najbardziej efekt 

naturalnego drewna. Lekkie szczotkowanie i delikatne sęki nadają podłodze dodatkową osobowość.

Tego rodzaju rustykalna podłoga pasuje do wielu stylów. Jest odpowiednia zarówno do wnętrza 

wiejskiego, jak i do nowoczesnego otoczenia.
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Victoria

I  Victoria Ocean VIC-700

I  Victoria Frost VIC-701 I  Victoria Silver VIC-702

I  Victoria Creek VIC-703

I  Victoria Black VIC-289

4 (0,55) mm

176 mm

1213 mm

I  Victoria SilverI  Victoria Frost

I  Victoria Creek

Kolekcja Victoria sprawia wrażenie delikatności, czystości i elegancji. Nie ma dużych sęków ani 

kapryśnych kontrastów. Dzięki subtelnym różnicom kolorów oraz lekkiej strukturze kolekcja emanuje 

spokojem i skromnością. Ten „kameleon” pasuje do każdego stylu.
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Ivalo

5 (0,55) mm

176 mm

1213 mm

I  Ivola Dark Malt

I  Ivalo Flax IVA-2694-IB

I  Ivalo Barley IVA-2702-IB

I  Ivalo Oat IVA-2696-IB

I  Ivalo Roasted Bean IVA-2703-IB

I  Ivalo Cane IVA-2697-IB

I  Ivalo Dark Malt IVA-2695-IB

I  Ivalo Rye IVA-2704-IB

I  Ivalo Amaranth IVA-2701-IB

Jeżeli nie odpowiada nam wyraźna struktura drewna lub zdecydowane przejścia kolorystyczne, 

najlepszym wyborem stanie się Ivalo. Jest to młodzieńczy wzór z dodatkową szczyptą widocznych 

gdzieniegdzie poprzecznych śladów ostrza piły. Modna paleta kolorów o subtelnych odcieniach 

zapewnia przytulność, nie tracąc na dynamice. Ivalo ma wiele twarzy i dzięki głębokiemu szczotkowaniu 

przyjemnie się na niej mieszka. Ma zintegrowany podkład.
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I  Ivola Oat
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I  Lugano Lakrima LUG-058

I  Lugano Amaro LUG-497 I  Lugano Angliano LUG-410

I  Lugano Muskat LUG-057

I  Lugano Granica LUG-060

4 (0,55) mm

176 mm

1213 mmLugano

I  Lugano GranicaI  Lugano Amaro

W kolekcji Lugano każda deska nosi ślady piły. Przypomina więc surowo cięte drewno i wpisuje się

w twardy wizerunek. Nie ma tu wielkich przejść kolorystycznych między poszczególnymi deskami, 

dzięki czemu podłoga wnosi do mieszkania wrażenie ładu.

Dotknięcie ostrzem piły Aby wygląd był jeszcze bardziej spektakularny, 

każdą deskę naznaczono dotknięciem ostrza piły.  

Podkreśla to jeszcze bardziej efekt podłogi z surowego drewna.
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Sava

I  Sava Linen SAV-2250

I  Sava Almond SAV-2254 I  Sava Hazelnut SAV-2251

I  Sava Suède SAV-2252

I  Sava Sand SAV-2253

4 (0,55) mm

176 mm

1213 mm

I  Sava Almond

I  Sava Linen I  Sava Suède

Kolekcja Sava uspokaja wnętrze. Eleganckie ciepłe deski pozbawione są sęków i przejść 

kolorystycznych, dzięki czemu doskonale pasują do skandynawskiego lub nowoczesnego wnętrza.

Delikatne odcienie brązu nadają każdemu wnętrzu przytulności.

Sava Sand i Sava Almond są również dostępne we wzorze w jodełkę.
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Yukon

I  Yukon Tan YUK-2621-IB

I  Yukon Beach YUK-2625-IB I  Yukon Desert Dune YUK-2626-IB

I  Yukon Sea Stone YUK-2622-IB

I  Yukon Mistral YUK-2631-IB

5 (0,55) mm

176 mm

1213 mm

I  Yukon Sea Stone

Spokój i klasa to słowa najlepiej opisujące Yukon. Delikatne, naturalne kolory połączone są

ze spokojną strukturą drewna z rozrzuconymi tu i ówdzie sękami. Mimo to podłoga nie jest nudna.

Głęboka, realistyczna struktura drewna i duża liczba unikatowych desek pozwalają zapomnieć,

że nie jest to prawdziwy parkiet. Podłoga ma zintegrowany podkład, który umożliwia

łatwy montaż i daje dodatkowy komfort akustyczny.
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I  Yukon Beach I  Yukon Beach
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I  Sava Sand  SAV HB-2253-IB

I  Yukon Tan YUK HB-2621-IB I  Yukon Desert Dune YUK HB-2626-IB

I  Sava Almond SAV HB-2254-IB

I  Yukon Mistral YUK HB-2631-IB

5 (0,55) mm

123 mm

615 mm

I  Yukon Desert Dune

Podłoga w jodełkę jest pełna szyku i elegancji. To klasyka, która powraca, by tym razem 

pozostać na stałe. Jodełka pasuje idealnie zarówno do współczesnego wzornictwa,

jak i klasycznej architektury. Wielbiciele typowej awangardy mogą

sobie na nią pozwolić bez wielkich nakładów.

W naszej kolekcji jodełki oferujemy najmodniejsze kolory z kolekcji Sava i Yukon. 

Obie kolekcje emanują spokojem, który podkreśla jeszcze układ jodełki.

Sava Sand i Sava Almond są również dostępne we wzorze w jodełkę.

Sava & Yukon - Jodełka
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I  Sava I  Sava AlmondI  Sava Almond
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Colorado

I  Colorado Splash COLO-1510

I  Colorado Falls COLO-1514 I  Colorado Basin COLO-1512

I  Colorado Lake COLO-1515

I  Colorado Rapids COLO-1513

4 (0,55) mm

176 mm

1213 mm

I  Colorado Splash

I  Colorado RapidsI  Colorado Splash

Kolekcja, która najbardziej oddaje naturalny wygląd i odczucie drewna. 

Dzięki dużym sękom, pęknięciom i głębokiej rzeźbie desek ma się wrażenie, że stąpa się po 

autentycznej drewnianej podłodze.

Malowana V-fuga  przyciąga wzrok i zapewnia każdej desce własną tożsamość.

Podłoga ta może stworzyć odpowiedni nastrój we wnętrzu wiejskim lub klasycznym.

Deski są ponadto doskonale przystosowane do intensywnego użytkowania komercyjnego.
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I  Amazon Valley

I  Amazon Valley I  Amazon Valley

Amazon

I  Amazon Valley AMA-1630

I  Amazon Flow AMA-1631 I  Amazon Bay AMA-1633

I  Amazon Stream AMA-1635

I  Amazon Lagoon AMA-1636

4 (0,70) mm

223 mm

1513 mm

Jeżeli podłoga ParquetVinyl miałaby zostać ułożona w niebie, wybór powinien paść na kolekcję 

Amazon. Unikatowe, długie szerokie deski sprawiają, że pomieszczenie wydaje się większe. 

Jest to rozwiązanie zapewniające spójność w dużych pomieszczeniach, a wrażenie przestronności w  

pomieszczeniach małych. Dzięki jej neutralności podłogę tę można nazwać „złotym środkiem”. 

Amazon świetnie sprawdza się w każdym rodzaju wnętrza i pasuje zarówno do prostego stylu 

skandynawskiego, jak i do klasycznego stylu rustykalnego. Amazon charakteryzuje się wysoką 

odpornością na ścieranie, więc nadaje się do bardzo intensywnie użytkowanych pomieszczeń.

BARDZO SZEROKIE I DŁUGIE DESKI

GRUBSZA WARSTWA ŚCIERALNA
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I  Caldera Basalt CAL-1443-IB I  Caldera Seasalt CAL-1442-IB I  Caldera Stone CAL-1444-IB

5 (0,55) mm 5 (0,55) mm

300 mm 615 mm

600 mm
615 mm

Caldera

I  Caldera BasaltI  Caldera Stone

VERTALING?
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I  Caldera Seasalt I  Caldera Seasalt
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KOLEKCJE
Wymiary
mm

Grubość 
warstwy ścieralnej
mm

Klasa ścieralności Struktura V-fuga
Zintegrowany 
podkład

Zawartość
opakowania

Liczba uni-
katowych 
paneli

GARONNE 4 x 176 x 1213 0,40
Klasa 32
Użytkowanie w obiektach 
użyteczności publicznej

Głęboka struktura drewna
4-stronna delikatna 
V-fuga nee 2.562 m² 10

VICTORIA 4 x 176 x 1213 0,55
Klasa 33
Intensywne użytkowanie w 
obiektach użyteczności publicznej

Głęboka struktura drewna
4-stronna delikatna 
V-fuga nee 2.562 m² 10

IVALO 4 x 176 x 1213 0,55
Klasa 33
Intensywne użytkowanie w 
obiektach użyteczności publicznej

Głęboka struktura drewna
4-stronna delikatna 
V-fuga ja 2.348 m² 20

LUGANO 5 x 176 x 1213 0,55
Klasa 33
Intensywne użytkowanie w 
obiektach użyteczności publicznej

Głęboka struktura drewna
4-stronna delikatna 
V-fuga nee 2.562 m² 10/20

SAVA 4 x 176 x 1213 0,55
Klasse 33
Intensief
commercieel gebruik

Głęboka struktura drewna
4-stronna delikatna 
V-fuga nee 2.562 m² 10

YUKON 5 x 176 x 1213 0,55
Klasa 33
Intensywne użytkowanie w 
obiektach użyteczności publicznej

Synchroniczna
głęboka struktura drewna 
(EIR)

Wyrazista 
4-stronna V-fuga ja 2.348 m² 20

SAVA JODEŁKA 5 x 123 x 615 0,55
Klasa 33
Intensywne użytkowanie w 
obiektach użyteczności publicznej

Głęboka struktura drewna Wyrazista 
4-stronna V-fuga ja 2.269 m² 28

YUKON  JODEŁKA 5 x 123 x 615 0,55
Klasa 33
Intensywne użytkowanie w 
obiektach użyteczności publicznej

Synchroniczna
głęboka struktura drewna 
(EIR)

Wyrazista 
4-stronna V-fuga ja 2.269 m² 28

COLORADO 4 x 176 x 1213 0,55
Klasse 33
Intensief
commercieel gebruik

Synchroniczna
głęboka struktura drewna 
(EIR)

Wyrazista 
4-stronna V-fuga nee 2.562 m² 10

AMAZON 4 x 223 x 1513 0,70
Klasa 34
Bardzo Intensywne użytkowanie w 
obiektach użyteczności publicznej

Głęboka struktura drewna Wyrazista 
4-stronna V-fuga nee 2.362 m² 8

CALDERA 5 x 615 x 615 0,55
Klasa 33
Intensywne użytkowanie w 
obiektach użyteczności publicznej

Struktura kamienia Wyrazista 
4-stronna V-fuga ja 2.269 m² 4

CALDERA 5 x 300 x 600 0,55
Klasa 33
Intensywne użytkowanie w 
obiektach użyteczności publicznej

Struktura kamienia Wyrazista 
4-stronna V-fuga ja 2.340 m² 12/16

OVERZICHT I  Lekko szczotkowana I  Głęboko szczotkowana I  Delikatny rowek I  Wyraźny rowekI  Lekko rustykalna I  Rustykalna I  Kamień
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www.parquetvinyl.com
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