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PODŁOGA FORNIROWANA VENIFLOOR 
– ORYGINAŁ W CENIE DOBREGO LAMINATU!
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Fornirowana podłoga to kwintesencja połączenia 

sprawdzonych technologii. Cieszy się dużym uzna-

niem w krajach skandynawskich, na zachodzie 

Europy oraz w Ameryce. Produkowana jest przez 

fabryki wielkich koncernów. Dzięki znakomitym 

parametrom – podłogę Venifloor można odnowić 

szybciej i mniej uciążliwie niż inne drewniane deski.

Funkcjonuje błędne przekonanie, iż warstwą użyt-

kową podłogi jest drewno i im grubsza jego war-

stwa, tym podłoga jest lepsza. Tymczasem grubsza 

warstwa drewna potrzebna jest praktycznie tylko 

do regeneracji (cyklinowania) podłogi, aby usunąć 

głębokie wgniecenia powstałe w trakcie jej użytko-

wania. Wówczas szlifowanie warstwy drewna odby-

wa się do głębokości wgnieceń. Tymczasem warstwą 

użytkową w każdej podłodze nie jest drewno, 

a lakier, olej lub wosk. To po tej warstwie chodzimy 

i to ona jest narażona na bezpośrednie oddzia-

ływanie czynników dnia codziennego. Venifloor 

stosuje aż 6 warstw utwardzonego lampą UV lakieru 

z domieszką KORUNDU (tlenku aluminium), co 

znacznie przedłuża trwałość i żywotność podłogi.

Podłoga fornirowana Venifloor dzięki zastosowaniu 

wytrzymałej płyty HDF jako rdzenia (test metodą 

BRINELLA) jest bardziej odporna na uszkodzenia 

mechaniczne i uderzenia co powoduje, że nie mamy 

do czynienia z głębokimi wgnieceniami dzięki 

czemu cyklinowanie nie jest konieczne.

W celu skutecznej ochrony drewna, firma Venifloor 

wykorzystuje specjalistyczne powłoki precyzyjnie 

dostosowane do specyficznych potrzeb drewna. 

Bazują one na naturalnych, roślinnych olejach 

i woskach.

Oleje wnikają głęboko w pory drewna, chroniąc 

i pielęgnując je od wewnątrz. Natomiast woski two-

rzą elastyczną, przepuszczającą powietrze warstwę 

wierzchnią, która chroni drewno od działania czynni-

ków zewnętrznych.

Test twardością metodą BRINELLA: podłoga 

Venifloor jest o 41% twardsza od warstwowej deski 

dębowej*

zobacz więcej na: venifloor.com/badania-podlogi-venifllor/

Idealna do stosowania na ogrzewaniu podłogowym

l podłoga Venifloor: 8,5 mm: 0,090 W/Km2

l podłoga warstwowa: 16 mm: 0,157 W/Km2

l płytka ceramiczna: 10 mm: 0,876 W/Km2

Warstwa użytkowa: 6 powłok lakierniczych UV + 

KORUND*

Naturalne ciepło drewna

Unikalna szerokość 21 cm

EKO: ochrona drzewostanów – racjonalne użycie 

drewna

Szybki i wygodny montaż, własność intelektualna 

Venifloor

15 lat gwarancji

Cyklinowanie staje się historią: twardość + ście-

ralność 

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.venifloor.com

* Korund – nazwa powszechna oznaczająca tlenki alumi-

nium dające dużą odporność na zużycie ścierne

** Dotyczy użytku mieszkalnego

Kolorystyka i inne cechy zakupionych desek mogą różnić 

się od wzorników, co wynika ze specyfiki naturalnego 

surowca jakim jest drewno

Produkt wykonany z naturalnego drewna, składa 

się z kilku warstw:

l górny fornir stanowi warstwa szlachetnego drew-

na,

l środkową – płyta HDF (ang. High Density 

Fibreboard) o podwyższonej twardości i odporności

l dolny fornir – stabilizująca i usztywniająca war-

stwa z naturalnego drewna.

Rodzaje wykończenia:

l Olejowosk + szczotka

l lakier UV + KORUND

n   VENIFLOOR

ul. Zamkowa 34, 34-200 Sucha Beskidzka

tel. 884 660 660, www.venifloor.com, e-mail: biuro@venifloor.com
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Dąb Rustykalny
Podłogę wyróżnia oryginalny rysunek słojów, zróżnicowana barwa, obecność twar-

dzieli i bielu, sęki ,a nawet pęknięcia. Dzięki zastosowaniu mocnych akcentów ideal-

nie wpasowuje się w nowoczesne wzornictwo. Polecana dla osób wymagających, 

które pragną, aby ich podłoga wyróżniała się zarówno zaletami naturalnych cech 

drewna i odzwierciedlała panujące trendy.

Buk Twardzielowy
Podłoga niezwykle eksponuje wartościowe sęki i przerosty mineralne. Z pewnością 

podkreśli wygląd każdego pomieszczenia, w którym klasyka miesza się z nowocze-

snością funkcjonalnego wzornictwa.

Jesion Twardzielowy 
Charakteryzuje się doskonale wyeksponowaną intensywnością usłojenia oraz wyra-

zistym zestawieniem odcieni, a także kontrastem twardzieli i bielu. Deski wytworzo-

ne z tego rodzaju drewna – tak właściwego polskim lasom – są niezawodne, z po-

wodzeniem sprawdzają się w nawet najbardziej wysublimowanym pomieszczeniu.

Dąb Nugat
Nasycony, unikalny, wyrazisty – odcień tego dekoru zwraca uwagę swoją oryginal-

nością. Stanowi perfekcyjny dodatek do wnętrz z charakterem, które potrzebują nie 

tylko mocnych, dębowych akcentów, ale także podkreślającej je stonowanej oprawy 

barwowej.

Dąb złoty
6 warstw lakieru + korund. Czterostronna V-fuga. Ogrzewanie podłogowe. Wykoń-

czenie półpołysk. Grubość 8,5 mm (dla dł. 1205 mm i 2445 mm), grubość 11,5 mm 

(dla dł. 2175 mm). Barwiony kolor drewna. Sort do uzgodnienia. 41% twardsza od 

desek warstwowych. Ekologiczna. 

Jesion Kość Słoniowa
Dominujący kontrast twardzieli i bielu w kolorze nawiązującym do wzorców północ-

noeuropejskich. Struktura deski jesionowej w odcieniu ciepłego beżu? To możliwe! 

Już teraz nadaj wybranemu pomieszczeniu eleganckiej stylistyki, na którą od dawna 

zasługiwało. Z Jesionem Kością Słoniową marzenia o stylowym designie staną się 

faktem.

Orzech Europejski
6 warstw lakieru + korund. Czterostronna V-fuga. Ogrzewanie podłogowe. Wykoń-

czenie półpołysk. Grubość 8,5 mm (dla dł. 1205 mm i 2445 mm), grubość 11,5 mm 

(dla dł. 2175 mm). Naturalny kolor. Sort do uzgodnienia. 41% twardsza od desek 

warstwowych. Ekologiczna. 

Orzech Amerykański 
Występuje jedynie na środkowym zachodzie oraz północnym wschodzie Stanów 

Zjednoczonych, a więc jest na swój sposób emblematem amerykańskości. Wyróżnia 

się niecodziennie ozdobnym usłojeniem oraz intensywnym, przygaszonym odcie-

niem, które pasują do każdego designu.

Dąb Krystaliczny
Eksponuje różnorodny rysunek usłojenia, sęki, biel lub pęknięcia – zatopione w ła-

godnej barwie kremu. Dąb Krystaliczny jest idealnym rozwiązaniem dla chcących 

ozdobić swoje cztery kąty podłogą nieoczywistą pod względem wizualnych atutów 

natury, a zarazem stonowaną i delikatną w kolorystyce.
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