
Wykładziny wykonane są z PCW
i wzmocnione siatką z włókna szklane-
go, co zapewnia stabilność wymiaro-
wą, oraz zabezpieczone DIAMALITE
(rodzaj poliuretanu zabezpieczający
przed zabrudzeniem, zarysowaniem,
zużyciem).
Kolekcje (Adagio, Focus, Squash,
Turbo) wyróżnia bardzo bogate oraz
nowoczesne wzornictwo.
Oprócz tradycyjnych wykładzin PCW,
Gerflor oferuje wykładziny na spodzie
poliestrowym (kolekcje Primetex, Te-
xline). Główną zaletą tych produktów
jest to, że mogą być instalowane na
nierównym podłożu (bez konieczności
jego wyrównania), mają lepsze para-
metry tłumienności akustycznej oraz
izolacji termicznej.  
Do pomieszczeń, w których następu-
je kontakt z wodą (kuchnie, łazienki,
korytarze) Gerflor proponuje kolekcję
Securita. Dzięki specjalnemu wykoń-
czeniu powierzchni wykładzina ta ma
takie same parametry przeciwpośli-
zgowe jak specjalistyczne wykładziny
obiektowe. Jej czyszczenie jest
łatwe, a trwałość bardzo wysoka. 

Dostępne szerokości wykładzin to
2, 3 i 4 m.
Najnowszą ofertę firmy Gerflor stano-
wią płytki (30,5 x 30,5 cm) oraz pane-
le (100 cm x 10 cm) samoprzylepne.
Główne zalety produktu: nie trzeba
kleić (płytki i panele są samoprzylep-
ne), pakowane po 1 m2 (bardzo mało

odpadów, żadnych problemów
z transportem), układanie i wymiana
są bardzo proste (do cięcia wystarcza
nożyk do wykładzin), odporne na wil-
goć, mogą być układane na ogrzewa-
niu podłogowym.
Na swoje produkty Gerflor udziela
gwarancji od 3 do 10 lat.
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Wykładziny podłogowe oraz płytki
samoprzylepne PCW mają zastoso-
wanie w budownictwie mieszkanio-
wym (pokoje, łazienki, przedpokoje,
kuchnie, korytarze).
Firma Gerflor ma w swojej ofercie
szeroką gamę wykładzin obiekto-
wych.
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GERFLOR POLSKA Sp. z o.o.
ul. Jasielska 16 
60-476 Poznań
tel. 061 823 34 01
faks 061 823 34 33
www.gerflor.pl
e-mail: info@gerflor.pl
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