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W YBIERZ PODŁOGĘ BEZ W YCHODZENIA Z DOMU – 
NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA OD SWISS KRONO

Wygląda na to, że pandemia trwale zmie-
niła nasze konsumenckie zwyczaje. 
Nieprzekonani do zakupów online, 

zmienili swoje podejście, a doradcy z różnych branż 
przenieśli się z salonów na livechaty i videorozmowy. Za 
tymi trendami podąża dynamicznym krokiem marka 
SWISS KRONO, która stworzyła przydatne internetowe 
narzędzia dla osób poszukujących podłóg. Wybór pod-
łogi bez obejrzenia jej na żywo jeszcze kilka miesięcy 
temu wydawał się nierealny. Możliwość obejrzenia 
wzoru, rozmowy z doradcą czy wypożyczenia próbki, 
by zobaczyć, jak wybrany dekor będzie prezentował się 
w naszych czterech ścianach, była nie do przecenienia. 
To nadal są bardzo ważne elementy wyboru podłóg, 
ale okazuje się, że wiele informacji można uzyskać bez 
ruszania się sprzed ekranu komputera. Okazuje się, że 
da się nawet zobaczyć swoją nową podłogę we wnę-
trzu bez przekraczania progu domu. Jak to możliwe?

Określ swoje potrzeby i wybierz najle-
piej odpowiadające im rozwiązanie
Wchodzisz do sklepu z podłogami i twoim oczom uka-
zuje się mnogość stojaków oraz wzorników. Dobrze jest 

mieć duży wybór, ale ostatecznie wszystkim najbardziej 
zależy na tym, by zakupić podłogę, która spełnia nasze 
oczekiwania. A gdyby tak już wcześniej ustalić, czego 
się potrzebuje? Kolekcje AURUM i PLATINUM są bar-
dzo bogate, jeśli chodzi o dostępne formaty, grubości, 
kolory i parametry. Dzięki nowej aplikacji „Wybierz 
podłogę” od SWISS KRONO w trzech prostych kro-
kach możemy zawęzić ten wybór do rozwiązań dopaso-
wanych dokładnie do naszych potrzeb. 

Na stronie: www.swisskrono.pl/wybierzpodloge, 
która świetnie działa także na urządzeniach mobilnych, 
decydujemy o kilku ważnych aspektach. Po pierwsze 
możesz wybrać tonację kolorystyczną naszej przyszłej 
podłogi. Może cenisz naturalny, ciepły look drewna 
albo wręcz przeciwnie – szukasz podłogi w chłodnym 
odcieniu? W tym miejscu możesz zaznaczyć swoją 
preferencję, a system wybierze dla Ciebie już tylko takie 
podłogi, które spełniają ustalone kryteria.  W następ-
nym kroku decydujesz o kolejnym istotnym elemencie 
związanym z estetyką – o tym, czy wolisz podłogę 
jasną, ciemną, a może wariant pośredni? 

Kolejny etap to wybór stopnia połysku powierzch-
ni podłogi. Po podjęciu najważniejszych decyzji 

związanych z wyglądem system zawęzi wybór do 
poszukiwanych przez Ciebie opcji – jesteś coraz bliżej 
celu, ale po drodze jest jeszcze szereg istotnych kwestii 
technicznych.  W kolejnym kroku decydujesz bowiem 
o wytrzymałości swojej nowej podłogi. Szukasz cze-
goś do sypialni? A może chcesz mieć trwałą podłogę 
w korytarzu? Zależy Ci na wodoodporności? Zaznacz 
wybraną opcję i pozwól algorytmom wskazać najlepsze 
rozwiązania. 

W ostatnim kroku decydujesz o wielkości i grubości 
swoich nowych paneli. Ma to znaczenie nie tylko este-
tyczne, ale i praktyczne – często bowiem łączy się różne 
rodzaje podłóg – grubość panela można dobrać tak, by 
po ułożeniu był na równi z płytkami. Co ważne, każdy 
z tych wyborów ma możliwość zaznaczenia kilku opcji 
– jeśli w którymś z punktów nie jesteś w 100% zdecydo-
wany, będziesz mógł przejrzeć szerszą dostępną ofertę 
uwzględniającą kilka preferencji. 

Dlaczego warto skorzystać z tego 
narzędzia?
Po pierwsze zaoszczędzisz cenny czas – dzięki temu, 
że system wskaże Ci produkty, które spełniają Twoje 
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oczekiwania i odpowiadają na określone potrzeby, nie 
musisz opowiadać o tym wszystkim obsłudze sklepu. 
Masz także czas na spokojne przemyślenie swoich 
wyborów. Przejrzysta ścieżka wyboru nie pozwoli też 
pominąć żadnego ważnego aspektu technicznego. Jeśli 
nie do końca orientujesz się, czym są klasy ścieralno-
ści, przy opcji do wyboru znajdziesz wyjaśnienie tego 
parametru. Dzięki tej cennej wskazówce Twoja decyzja 
będzie bardziej świadoma, co z pewnością przełoży się 
na poziom zadowolenia z nowej podłogi. Po tym, jak 
system na podstawie Twoich preferencji zaprezentuje 
podłogi spełniające te wymagania, możesz szybko 
sprawdzić, gdzie możesz zobaczyć i kupić te produkty. 
System pozwala na wprowadzenie kodu pocztowego, 
dzięki czemu trafisz do sklepu położonego najbliżej 
Twojej lokalizacji. 

Zastanawiasz się, ile zapłacisz? To też możesz 
sprawdzić właśnie w tym miejscu. Dzięki danym z ser-
wisu CENEO ustalisz szybko średnią rynkową cenę za 
wybrany panel. Na koniec listę wybranych przez Ciebie 
podłóg możesz zapisać i wysłać na swoją skrzynkę 
e-mail – bez dodatkowych notatek ani konieczności 
zapamiętywania nowych informacji! Możesz się nią 
także podzielić z bliskimi za pomocą wygodnego linka 
do skopiowania. 

Zobacz swoją nową podłogę w Twoim 
domu... Zanim ją kupisz!
Coś, co brzmi jak science fiction, właśnie stało się fak-
tem. Możesz wirtualnie przymierzyć swoją nową podło-
gę do własnych wnętrz. Pozwala na to aplikacja SWISS 
KRONO FLOORI (swisskrono.floori.io), w której 
znajdują się wszystkie podłogi z kolekcji AURUM 
i PLATINUM. Działanie aplikacji jest niezwykle proste. 
Wystarczy zrobić zdjęcie pomieszczenia, wgrać je do 

systemu i już można sprawdzić, jak konkretne podłogi 
będą prezentowały się w naszym wnętrzu. Przełączanie 
pomiędzy różnymi kolorami i kolekcjami jest wyjątko-
wo proste i już po kilku sekundach możemy podziwiać 
efekt na ekranie swojego smartphona lub komputera. 
Wierne odwzorowanie detali, dobre dopasowanie do 

pomieszczeń sprawia, że poczujesz, jakby ta podłoga 
była już ułożona w Twoim mieszkaniu. To świetne 
wsparcie dla wyobraźni, która przy niewielkiej próbce 
panela musiała się sporo napracować, by zwizualizo-
wać efekt we wnętrzu. Wizualizacje można zapisać, 
by podzielić się nimi z osobami, których zdanie przy 
wyborze podłogi ma dla nas znacznie. 

Przygotowanie do jesiennych remon-
tów
Lato powoli odchodzi, a przed nami dynamiczna koń-
cówka roku - wielu z nas na ten czas właśnie planuje 
remonty i zmianę aranżacji mieszkania. Dobrze jest 
móc się do niego odpowiednio przygotować. Jesienna 
aura i okres przeziębieniowy nie zachęcają do spacerów 
po galeriach handlowych, ale dzięki nowinkom techno-
logicznym część decyzji możemy podjąć bez ruszania 
się z domu.

Obie opisane aplikacje działają w przeglądarkach 
internetowych – zarówno w wersji desktopowej, jak 
i mobilnej. Nie wymagają zatem instalowania żadne-
go dodatkowego oprogramowania czy aplikacji. 

SWISS KRONO sp. z o.o. 
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www.swisskrono.pl/wybierzpodloge


