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NIEZW YKŁE PODŁOGI WINYLOWE
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WINEO – panele laminowane, winylowe i wykła-

dziny BIO-poliuretanowe o najwyższej jakości.

Podłogi niemieckiej marki WINEO od lat są cenione 

za swoją niezawodność, ponadczasowy styl i nie-

zwykłe dekory. Zalety produktów WINEO są poparte 

licznymi certyfikatami, m.in. antypoślizgowości 

i trudnopalności oraz atestami, m.in. atestem higie-

nicznym. 

W ofercie firmy WINEO znajdziecie Państwo również

nowoczesne podłogi winylowe WINEO, wśród któ-

rych wyróżniamy 3 grupy produktów: 

l Panele winylowe klejone do podłoża o gr. 2-2,5 mm 

l Panele winylowe z bezklejowym systemem mon-

tażu CONNECT o gr. 5 mm

l Panele winylowe Multilayer z bezklejowym syste-

mem montażu LocTec na płycie Aqua – Protect o gr. 

9 mm, z matą Sound Protect przyklejoną do panela 

Zalety podłóg winylowych WINEO:

l Dostępne w różnych klasach użyteczności i z róż-

nymi warstwami użytkowymi winylu

l Szeroka gama rodzajów powierzchni: powierzch-

nie imitujące naturalne podłogi drewniane oraz 

powierzchnie kamienia. Podłogi posiadają fazo-

wane krawędzie (wzory drewna), lub autentyczny 

obraz fug (wzory kamienia)

l Stabilność wymiarów – dzięki wklejonej macie 

stabilizującej wymiary, rozszerzalność produktu jest 

bardzo niska 

l Wysokie parametry techniczne: odporność na 

ścieranie: grupa T, klasa antypoślizgowości: R9

l Idealne na wodne ogrzewanie podłogowe – 

współczynnik oporu ciepła w zależności od kolekcji 

wynosi od 0,01 m2K/W do 0,06 m2K/W

l Ciepłe i miękkie dla stóp, bezpieczne dla sta-

wów – dzięki elastycznej warstwie wierzchniej 

l Odporne na wilgoć – znakomite rozwiązanie do 

łazienki i kuchni 

l Idealne przy remontach – dzięki niewielkiej 

wysokości podłogi 

l Łatwe czyszczenie i pielęgnacja dzięki odpornej 

warstwie wierzchniej, a także impregnacji poliure-

tanem 

Podłogi winylowe marki WINEO dostępne są rów-

nież w kolekcji KINGSIZE (wymiar panela 1505 x 

235 mm)

Nowością w ofercie podłóg winylowych WINEO 

jest kolekcja wineo 600 – dekory z tej kolekcji 

dostępne są w wersji klejowej i bezklejowej do mon-

tażu na click. Panele te wyróżniają się oryginalną, 

przypominającą kamień lub drewno strukturą. Do 

zalet wineo 600 zaliczyć należy takie właściwości 

jak: wysoka odporność na ścieralność (najwyższa 

grupa T), warstwa antystatyczna, odporność na 

zaplamienia, a także znaczący wpływ na bezpieczeń-

stwo użytkowników – dzięki elastycznej warstwie 

wierzchniej – podłogi są ciepłe dla stóp i bezpieczne 

dla stawów. 

Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania 

podkładu akustycznego marki Wineo, maty silent 

Comfort, która wyciszy pomieszczenie. Podłogi 

winylowe z nowej linii marki Wineo mają klasę uży-

teczności 23/32/41, posiadają wszelkie wymagane 

atesty i certyfikaty (trudnopalność, antypoślizgo-

wość), mogę być więc przeznaczone nie tylko do 

pomieszczeń mieszkalnych, lecz również obiektów 

użyteczności publicznej. 

Podłogi laminowane są obok podłóg winylowych 

najmocniej reprezentowaną grupą produktów 

w ofercie marki WINEO. Szeroka gama dekorów oraz 

struktur powierzchni, cechy takie jak zastosowana 

płyta nośna Aqua Protect, dodatkowe warstwy 

(warstwa antystatyczna, warstwa wzmacniająca 

DPL+), system łączenia LocTec oraz impregnacja 

krawędzi sprawiają, że nawet najbardziej wymaga-

jący klient znajdzie produkt odpowiedni dla siebie. 

Dopełnieniem oferty są maty akustyczne Sound 

Protect. Podkłady pod panele marki WINEO nie 

tylko znacząco poprawiają akustykę wnętrza, lecz 

również idealnie nadają się na ogrzewanie podło-

gowe. 

Nowością wyróżniającą się na rynku pokryć pod-

łogowych, jest bioekologiczna podłoga Purline 

Eco, dostępna w wymiarze panela podłogowego 

oraz jako produkt z rolki (dekory imitujące drewno, 

kamień jak i dekory w kolorach uni). Podłoga Purline 

Eco marki Wineo jest nie tylko trwała (odporna na 

działanie czynników chemicznych i mechanicznych) 

i bezpieczna (pozbawiona zapachów i wolna od 

emisji szkodliwych substancji), lecz również prosta 

w montażu i bezproblemowa w pielęgnacji. 

Szczegółowe informacje na temat kolekcji pod-

łóg WINEO zawarte są na www.wineo-polska.pl. 

Firma zaprasza także do skorzystania z dostęp-

nych tekstur do programu CAD: 

office@wineo-polska.pl.

Kontakt dla Architektów i Biur projektowych: 

architekci@wineo-polska.pl.

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
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Kolekcja wineo 600 wood, do klejenia, dekor Polaris. Symbol: 

DB00012. Wymiary [mm]: 1200/180/2. Cechy: warstwa użytkowa 0,4 mm, pełna 

deska, wyczuwalna struktura typu Handscraped I, klasa użytkowa 

23/32/41. Montaż: klejowy. Podłoga dostępna również w wersji bez-
klejowej o grubości 5 mm.

Kolekcja wineo 600 wood, do montażu na click, dekor Aurelia 
Provence. Symbol: DLC00004. Wymiary [mm]: 1212/187/5. Cechy: war-

stwa użytkowa 0,4 mm, pełna deska, powierzchnia Synchron (widoczne sęki, 

wyżłobienia), klasa użytkowa 23/32/41. Montaż: bezklejowy Connect. Podłoga jest 

dostępna również w wersji klejonej.

Kolekcja wineo 600 XL wood, do montażu na click, dekor Scan-
dic White. Symbol: DLC00026. Wymiary [mm]: 1505/237/5. Cechy: war-

stwa użytkowa 0,4 mm, pełna deska, głęboka struktura drewna, unikato-
wy format panela XL, klasa użytkowa 23/32/41. Montaż: bezklejowy Connect. 

Podłoga jest dostępna również w wersji klejonej.

Kolekcja Bacana wood, dekor White Pine. Symbol: CKI3348BA Wy-
miary [mm]: 1212/185/5. Cechy: warstwa użytkowa: 0,55 mm, pełna deska, głę-
boka struktura drewna, fazowana krawędź, klasa użytkowa: 
33/42 – wysoka odporność na ścieralność. Montaż: bezklejowy Connect.

Kolekcja Bacana Stars, dekor Heavy Metal. Symbol: CBE6102BA. Linia 

stylizowana na płytki ceramiczne. Wymiary [mm]: 914/473/5. Cechy: warstwa 

użytkowa 0,55 mm z błyszczącą powierzchnią, obraz autentycznych fug, klasa 

użytkowa: 33/42. Montaż: bezklejowy Connect.

Kolekcja Bacana Kingsize, dekor Fashion Oak. Symbol: CEI2309BA. 

Wymiary [mm]: 1505/235/5, Cechy: warstwa użytkowa 0,55 mm, pełna deska, 

głęboka struktura drewna, unikatowy format panela XL, fazowana kra-
wędź, klasa użytkowa: 33/42. Montaż: bezklejowy Connect.

Kolekcja Ambra wood, dekor Indian Oak. Symbol: DEI55413AMW. 

Wymiary [mm]: 1200/180/2. Cechy: warstwa użytkowa 0,3 mm, pełna deska, 

głęboka struktura drewna, klasa użytkowa: 23/31. Montaż: klejowy. Dekor do-
stępny również w wersji Multilayer o grubości 9 mm na płycie 
Aqua Protect.

Multilayer, kolekcja Ambra wood, dekor Arizona Oak Grey. 
Symbol: MLEI25114AMW-N. Wymiary [mm]: 1200/212/9, warstwa użytkowa

0,3 mm, pełna deska, głęboka struktura drewna. Cechy: płyta nośna Aqua
Protect, fabrycznie przyklejona do panela mata Sound Protect, 

klasa użytkowa: 23/31. Montaż: bezklejowy LocTec.

Kolekcja Select wood, dekor Dark Oak. Symbol: DEI3332SE. Wymia-
ry [mm]: 1200/180/2,5. Cechy: warstwa użytkowa 0,55 mm, pełna deska, głębo-
ka struktura drewna, fazowana krawędź, klasa użytkowa: 33/42. Mon-
taż: klejowy.
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