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Panele korkowe

Panele korkowe WICANDERS seria

100 – to szybka i bezproblemowa 

instalacja ciepłej i wyciszonej podłogi

korkowej, gotowej do eksploatacji

bezpośrednio po zakończeniu monta-

żu. Dzięki opatentowanemu systemo-

wi CorkLoc panele łączone są na za-

trzask bez potrzeby stosowania kleju

montażowego. Podłoga jest elastycz-

na i trwała, odporna na naprężenia

i miejscowy nacisk. Zintegrowany

podkład korkowy skutecznie wygłu-

sza odgłos kroków. Żywotność podło-

gi gwarantuje lakier ceramiczny 

Xtreme WRT – jedna z najbardziej

trwałych powłok zabezpieczających

oferowanych na rynku, odporna na

zarysowania, plamy i zabrudzenia po-

wodowane gumowymi spodami bu-

tów. W ofercie znajduje się 9 wzorów

z naturalnym fornirem korkowym oraz

14 wzorów z barwionym fornirem,

w tym dwa nowe kolory: Nightshade

oraz Chestnut. Wymiary: dł. 90 cm,

szer. 29,5 cm, gr. 10,5 mm. Gwarancja:

15 lat. Cena od 99 do 130 zł/m2. Pro-

ducent: Amorim Revestimentos, S. A. 

Pozostała oferta: korek ścienny, pod-

łogi drewniane, maty korkowe, listwy

wykończeniowe, kleje, lakiery i kon-

serwanty 

PORADA EKSPERTA

Na czym polega rewolucyjne 

rozwiązanie Xtreme WRT?

Technologia Xtreme WRT (Wear 

Resistance Technology) dotyczy za-

bezpieczania podłóg przed zużyciem.

Po wielu próbach i testach Amorim 

Revestimentos stworzył we współpra-

cy z Trustor Coatings USA lakier na

bazie komponentów ceramicznych,

który swoją twardością przewyższa

diament przemysłowy. Dzięki temu

powłoka z niego wykonana jest nie-

zwykle odporna na ścieranie i zaryso-

wania, sprawiając tym samym, że

podłoga wygląda jak nowa przez wie-

le lat. 

Jakie zalety ma zastosowanie 

lakieru ceramicznego?

� Podłoga wygląda naturalnie – moż-

na odnieść wrażenie, że jest olejo-

wana, a nie lakierowana, a struktura

korka/drewna jest doskonale wi-

doczna
� Powierzchnię łatwo utrzymać w czys-

tości, gdyż brud (w tym ślady pozo-

stawione przez gumowe podeszwy)

nie wnika w strukturę lakieru, lecz 

pozostaje na zewnątrz
� Do pielęgnacji podłogi stosuje się

jedynie płyn do codziennego mycia;

nie trzeba (a nawet nie należy) uży-

wać żadnych środków do konserwa-

cji – utrzymanie podłogi w dobrym

stanie jest więc relatywnie tańsze
� Lakier w pełni ekologiczny i bez-

pieczny – nie stwierdza się emisji

szkodliwych dla zdrowia substancji

� Po latach zużyta powłoka może być

poddana regeneracji w podobny spo-

sób, jak w przypadku innych rodza-

jów lakierów do podłóg (zmatowienie,

nałożenie nowych warstw lakieru).

W ilu odmianach są dostępne pod-

łogi pokryte lakierem Xtreme WRT?

W dwóch rodzajach:

� Wicanders seria 100 (z naturalnym

fornirem korkowym)
� Wicanders seria 300 (z naturalnym

fornirem drewnianym)

Jacek Puła doradca techniczny

firmy Dom Korkowy

DOM KORKOWY Sp. z o.o.

ul. Balicka 255

30-198 Kraków

tel. 012 637 96 39

faks 012 636 79 16

www.wicanders.pl
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