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n   WINDMÖLLER POLSKA Sp. z o. o.

ul. Mińska 38, 54-610 Wrocław

tel. 71 374 02 60 do 62, www.wineo-polska.pl, e-mail: office@wineo-polska.pl

NIEZW YKŁE PODŁOGI WINYLOWE WINEO –
ROŻNORODNY ASORT YMENT W YSOKIEJ JAKOŚCI 

PODŁÓG LAMINOWANYCH, WINYLOW YCH 
I W YKŁADZIN BIO-POLIURETANOW YCH

Produkty niemieckiej marki WINEO są obecne na 

rynku pokryć podłogowych już od ponad 30 lat 

i dzięki wielu unowocześnieniom oraz bogatej ofer-

cie produktów stanowią odpowiednie rozwiązanie 

w aranżacji wnętrz. W bogatej ofercie produktów 

WINEO oprócz cieszących się największą popular-

nością podłóg laminowanych znajdują się również 

niezwykle wytrzymałe podłogi winylowe, które 

sprawdzą się zarówno w klasycznych, jak i nowocze-

snych aranżacjach.

Podłogi winylowe marki WINEO możemy podzie-

lić na 3 grupy ze względu na ich sposób monta-

żu:

l panele winylowe klejone do podłoża o grubości 

2,00 i 2,5 mm

l panele winylowe do bezklejowego montażu na 

click z technologią łączenia Connect o grubości 4,5 

mm i 5 mm

l panele winylowe Multi-Layer o grubości 9 mm 

(na płycie Aqua-Protect z przyklejoną fabrycznie do 

panela matą Sound Protect) do bezklejowego mon-

tażu na click z technologią łączenia Loc-Tec

Niewątpliwą zaletą podłóg winylowych jest szeroki 

wybór dekorów, które kolorem i strukturą przypo-

minają powierzchnię z naturalnego drewna czy 

kamienia. Dekory odwzorowujące prawdziwe deski 

drewniane posiadają fazowane krawędzie, nato-

miast podłogi winylowe przypominające wyglądem 

prawdziwy kamień mają autentyczny obraz fug.

Podłogi winylowe WINEO zawdzięczają swoją wyjąt-

kowość następującym właściwościom:

l zostały wykonane z niezwykle wytrzymałego 

winylu, który zapewnia odporność na ścieranie, 

wgniecenia czy uszkodzenia (grupa T), natomiast 

wklejona mata stabilizująca nadaje im stabilność 

wymiarów

l mają różne klasy użyteczności i różne warstwy 

użytkowe winylu, dzięki czemu są idealnym rozwią-

zaniem nie tylko we wnętrzach mieszkalnych, lecz 

także w pomieszczeniach użyteczności publicznej, 

w których odbywa się intensywny ruch

l panele są dostępne w różnych wymiarach – 

w wymiarach standardowych, w formie klepki 

parkietowej (Wineo 800 craft), w formie płytki 

o trzech różnych wymiarach XXL, XL, L (Wineo 800 

tile), a nawet w wersji XL (kolekcja wineo 600 XL, 

Wineo 800 XL)

l są odporne na wilgoć oraz posiadają antypośli-

zgową powierzchnię (klasa antypoślizgowości:

R9), dlatego można je układać w łazience czy 

kuchni, a zaimpregnowana poliuretanem warstwa 

wierzchnia paneli winylowych sprawi, że czyszcze-

nie i pielęgnacja nie będą sprawiały problemów

l powierzchnia podłóg winylowych jest delikatna 

i miękka dla stóp oraz ciepła w dotyku

l dzięki niewielkiej wysokości − podłogi winylowe 

sprawdzają się idealnie przy remontach

l nadają się do układania na ogrzewanie podłogo-

we (współczynnik oporu ciepła – w zależności od 

kolekcji wynosi od 0,01 m2K/W do 0,06 m2K/W

Przy układaniu paneli winylowych marki WINEO 

istnieje możliwość zastosowania podkładu wycisza-

jącego, który zapewni optymalną akustykę wnętrza.

Do wyboru mamy dwa podkłady:

l mata silent Comfort – mata wyciszająca do 

zastosowania pod podłogi winylowe WINEO z bez-

klejowym systemem montażu Connect

l mata silent Premium – innowacyjny produkt 

wśród dostępnych na rynku materiałów podkłado-

wych – matę stosuje się do montażu podłóg winy-

lowych WINEO klejonych do podłoża, dzięki czemu 

nie jest konieczne zastosowanie klejów pod podłogi 

winylowe w wersji klejonej

W ofercie WINEO znajdziecie Państwo również pod-

łogi laminowane, które są najbardziej popularnym 

rodzajem pokryć podłogowych. Duży wybór deko-

rów, wymiarów paneli oraz struktur powierzchni, 

liczne zalety (min. płyta nośna Aqua Protect, war-

stwa antystatyczna, system łączenia Loc-Tec, możli-

wość układania paneli na ogrzewanie podłogowe) 

sprawiają, że podłogi laminowane marki WINEO 

sprostają nawet najbardziej wygórowanym wyma-

ganiom klientów. Dodatkowo do podłóg dedyko-

wane są występujące w odcieniu dekorów listwy 

przypodłogowe w dwóch rozmiarach 18,5/38,5 mm 

oraz 14/70 mm. Dopełnieniem oferty są maty aku-

styczne Sound Protect, które poprawiają akustykę 

wnętrza oraz idealnie nadają się na wodne ogrzewa-

nie podłogowe. Kolejną grupą podłóg, która należy 

do oferty WINEO jest bioekologiczna podłoga 

Purline Bioboden, dostępna w wymiarze panela 

podłogowego oraz jako produkt z rolki (dekory imi-

tujące drewno, kamień jak i dekory w kolorach uni). 

Podłoga Purline Bioboden marki Wineo jest niezwy-

kle bezpieczna (o neutralnym zapachu, nie zawiera 

chloru, rozpuszczalników oraz jest wolna od emisji 

szkodliwych substancji, dlatego bez obaw można ją 

stosować min. w przedszkolach i szpitalach), wyjąt-

kowo odporna na działanie czynników mechanicz-

nych i chemicznych, jak również prosta w montażu 

i bezproblemowa w pielęgnacji.

Szczegółowe informacje na temat kolekcji pod-

łóg WINEO zawarte są na stronie www.wineo-

-polska.pl. Zapraszamy także do skorzystania 

z dostępnych tekstur do programu CAD: office@

wineo-polska.pl. Architektów i biura projektowe 

zapraszamy do współpracy: architekci@wineo-

-polska.pl.
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Kolekcja wineo 600 wood XL, do montażu na klej, dekor Aumera Oak Dark, 
symbol DB00027. Wymiary [mm]: 1505/235/2, warstwa użytkowa 0,4 mm, 
pełna deska, struktura Synchron. Klasa użytkowa: 23/41. Montaż: klejowy. Pod-
łoga dostępna również w wersji bezklejowej Connect o grubości 5,0 mm.

Kolekcja wineo 600 wood, do montażu na click, dekor Polaris, symbol 
DLC00012. Wymiary [mm]: 1212/187/5. Cechy: warstwa użytkowa 0,4 mm, pełna 
deska, wyczuwalna struktura typu Handscraped I. Klasa użytkowa: 23/41. Mon-
taż: bezklejowy Connect. Podłoga dostępna również w wersji klejonej o grubości 
2,00 mm.

Kolekcja wineo 600 wood XL, do montażu na click, dekor Woodstock Honey, 
symbol DLC00023. Wymiary [mm]: 1505/237/5, warstwa użytkowa 0,4 mm, 
pełna deska, głęboka struktura drewna. Klasa użytkowa: 23/41. Montaż: bezkle-
jowy Connect. Podłoga dostępna również w wersji klejonej o grubości 2,00 mm.

Kolekcja wineo 800 wood XL, do montażu na click, dekor Helsinki Rusic Oak, 
symbol DLC00068. Wymiary [mm]: 1505/237/5, warstwa użytkowa 0,55 mm, 
pełna deska, struktura Synchron. Klasa użytkowa: 23/42. Montaż: bezklejowy 
Connect. Podłoga jest dostępna również w wersji klejonej o grubości 2,5 mm.

Kolekcja wineo 800 wood, do montażu na klej, dekor Wheat Golden Oak, 
symbol DB00080. Wymiary [mm]: 1200/180/2,5, warstwa użytkowa 0,55 mm, 
pełna deska, wyczuwalna struktura drewna. Klasa użytkowa: 23/42. Montaż: 
klejowy. Podłoga jest dostępna również w wersji bezklejowej o grubości 5,00 mm.

Kolekcja wineo 800 wood XL, do montażu na klej, dekor Cyprus Dark Oak, 
symbol DB00066. Wymiary [mm]: 1505/235/2,5, warstwa użytkowa 0,55 mm, 
pełna deska, struktura Synchron. Klasa użytkowa: 23/42. Montaż: klejowy. Pod-
łoga jest dostępna również w wersji bezklejowej o grubości 5,00 mm.

Kolekcja wineo 800 tile XXL, do montażu na klej, dekor Solid White, symbol 
DB00102-1. Wymiary [mm]: 914,4/914,4/2,5, warstwa użytkowa 0,55 mm, pełna 
deska, szczotkowana wyczuwalna struktura Handscraped I. Klasa użytkowa: 23/42. 
Montaż: klejowy. Podłoga jest dostępna również w wymiarach 914,4/457,2/2,5- XL 
oraz 457,2/457,2/2,5-L.

Kolekcja wineo 800 craft, do montażu na klej, dekor Infinity Light Mixed, 
symbol DB00072. Wymiary [mm]: 914,4/101,6/2,5, warstwa użytkowa 0,55 mm, 
pełna deska, wyczuwalna struktura drewna. Klasa użytkowa: 23/42. Montaż: 
klejowy.

Kolekcja wineo 800 tile XXL, do montażu na klej, dekor Solid Black, symbol 
DB00103-1. Wymiary [mm]: 914,4/914,4/2,5, warstwa użytkowa 0,55 mm, pełna 
deska, szczotkowana wyczuwalna struktura Handscraped I. Klasa użytkowa: 23/42. 
Montaż: klejowy. Podłoga jest dostępna również w wymiarach 914,4/457,2/2,5- XL 
oraz 457,2/457,2/2,5-L.


