Proč zvolit vinylové podlahy WINEO?
Držitel řady vyznamenání a certifikátů:

Rodinná firma s 35-letou tradicí.
Držitel ceny TOP Innovator 2015 ve středně velkých podnicích.
Jeden z prvních výrobců laminátových podlah, již od roku 1991.
Výroba v Německu – garance vysoké kvality všech typů podlah WINEO.

Vinylové podlahy
•

Kvalitní a zdravé vinylové podlahy, 100% bez obsahu ftalátů.

•

Extrémně odolné - zátěžová třída až 42.

•

Perfektní volba pro pokládku v domácnostech i ve vysoce frekventovaných
komerčních prostorech.

•

Podlaha je vhodná také do vlhkých prostor koupelen a kuchyní.

•

Měkká a elastická, šetrná ke kloubům.

•

Přirozeně teplá a tichá podlaha, příjemná při chůzi i na dotek.

•

Velmi nízký tepelný odpor, dle typu podlahy v rozmezí 0,01 – 0, 033 (m2K) / W.
Je ideální na podlahové vytápění.

•

Nízká konstrukční výška 2 až 9 mm je ideální při rekonstrukcích a renovacích.

•

Protiskluzová kategorie R9.

•

Snadná údržba a čištění.

•

Na výběr je několik druhů tlouštěk a konstrukcí:
o

Tloušťka 2 – 2,5 mm: pokládka celoplošným lepením

o

Tloušťka 4,5 – 5 mm: pokládka plovoucím způsobem Connect Technology

o

Tloušťka 9 mm, včetně podložky Sound-Protect Eco, na HDF desce:
pokládka plovoucím způsobem Connect Technology

Proč zvolit laminátové podlahy WINEO?
Držitel řady vyznamenání a certifikátů:

Rodinná firma s 35-letou tradicí.
Držitel ceny TOP Innovator 2015 ve středně velkých podnicích.
Jeden z prvních výrobců laminátových podlah, již od roku 1991.
Výroba v Německu – garance vysoké kvality všech typů podlah WINEO.

Laminátové podlahy
•

Kvalitní laminátové podlahy německé výroby.

•

Zámkový spoj LocTec pro vysokou pevnost a minimalizaci spár.

•

Záruka 20 let v domácích prostorech.

•

Podlaha je vyrobena z přírodních materiálů, z 90 % ze dřeva.

•

Výroba za přísných ekologických podmínek.

•

Podlaha je vhodná pro podlahové vytápění.

•

Odolná proti skvrnám a jednoduchá na údržbu a čištění.

•

Díky úpravě Aqua-Protect® je vhodná také do vlhkých prostor.

•

Antistatická a odolná vůči UV záření.

