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Seria wineo PURLINE to wysokiej jakości podłoga poliuretanowa 
z najlepszych tworzyw. Jej podstawę stanowi ecuran, wyjątkowo 
trwały kompozyt wytwarzany głównie z olejów roślinnych, takich 
jak olej rzepakowy i rycynowy, oraz naturalnie występujących 
komponentów mineralnych, jak kreda. Bez chloru, plastyfikatorów 
i rozpuszczalników – podłoga ta charakteryzuje się nie tylko 
niezrównaną trwałością, lecz także wyjątkową odpornością – 
wszak to produkt „Made in Germany”.

wineo biopodłoga PURLINE  5

NASTĘPNA GENERACJA 
WYTRZYMAŁYCH POKRYĆ 
PODŁOGOWYCH

NATURALNA
ponieważ wierzymy w naturę

 ■ z wykorzystaniem wysokowydajego 
 materiału kompozytowego ecuran

 ■ z wykorzystaniem surowców odnawialnych 
 i naturalnych wypełniaczy

 ■ produkt utylizowany w sposób całkowicie 
 nie budzący zastrzeżeń

 ■ produkcja neutralna dla klimatu realizowana  
 w Niemczech

 ■ wyróżniony wieloma certyfikatami 
 środowiskowymi (patrz strona 32/33)

 ■ całkowicie neutralna w zapachu i zdrowa  
 do życia

TRWAŁA
aby sprostać wymogom codzienności

 ■  sprawdzona wytrzymałość

 ■ możliwość zastosowania w wielu obszarach,  

 począwszy od prywatnych domów  

 skończywszy na przemyśle lekkim

 ■ doskonały wynik analizy kosztów dla 

 okresu użytkowania

 ■ odporność na promieniowanie UV 

 i temperaturę

 ■ znakomite wartości w zakresie wgniecenia  

 resztkowego

BOGATE WZORNICTWO
ponieważ przykuwa uwagę

 ■ 140 dekorów w trzech kolekcjach
 ■ 12 różnych formatów
 ■ do klejenia, na click
 ■ w formie rolki, panela oraz płytki
 ■ nowoczesne, kolorowe i kreatywne wzory
 ■ autentyczne powierzchnie
 ■ czterostronna, polakierowana V-fuga
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NAJLEPSZE SKŁADNIKI 
ŚWIEŻE POMYSŁY DLA DOMU
Podłoga z naturalnych surowców − to przekonuje wielu. Ale podłoga, która niesamowicie dużo 

zniesie − to wprawia w zachwyt każdego. Wypróbuj!

Zalety produktu  76  

ŁATWA W PIELĘGNACJI
Dzięki powierzchni poliuretanowej  

czyszczenie podłogi jest dziecinnie proste.

WYJĄTKOWO CICHA
Miękka powierzchnia troszczy się o  

przyjemną akustykę pomieszczenia.

PRZYJEMNE CIEPŁO DLA STÓP
Podłoga utrzymuje stałą temperaturę: 
idealna do leżenia, szaleństwa i życia.

POSIADA WŁAŚCIWOŚCI  
ANTYPOŚLIZGOWE
Pewność każdego kroku: sprawdzona i  

potwierdzona odporność na ślizganie.

CHRONI STAWY
Korzystna dla zdrowia: elastyczna  

powierzchnia chroni stawy.

NADAJE SIĘ DO WILGOTNYCH
POMIESZCZEŃ
W kuchni czy w łazience: ekologiczna podłoga 

PURLINE wszędzie sprawdza się znakomicie.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Większa wygoda: na instalacji ogrzewania podło-

gowego podłoga ekologiczna wytwarza dodatkowe 

błogie ciepło.

TRWAŁA 
Odporna: Biopodłoga PURLINE jest odporna na 
zaplamienia i odznacza się wysoką wytrzymałością.

NISKA EMISJA 
Głęboki wdech: biopodłoga PURLINE nie wydziela 
szkodliwych substancji.   

ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV 
Odporna na letnie słońce: Posiada bardzo wysoką 
odporność na działanie światła oraz promieni UV.

BEZDYMNA
Również w przypadku pożaru: Niska emisja dymu. 
Drogi ewakuacyjne pozostają bardziej widoczne.

BEZWONNA 
Proszę nie przeszkadzać: brak nieprzyjemnych 
zapachów, wyziewów.
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Budowa produktu  9

NATURALNY TALENT 
DLA DOMU
Obok wytrzymałości i trwałości wineo 1000 punktuje trzema 
jakościami produktu. W zależności od obszaru zastosowania 
i konstrukcji podłoża, w wineo 1000 znajdziesz zawsze 
właściwy produkt. Wytrzymały multitalent z wysokim 
standardem wzornictwa.

1    Pokrycie 

PU warstwa wierzchnia ze strukturą powierzchni, 

papierem dekoracyjnym i stabilizacją

2    Warstwa podstawowa 
Wyjątkowo trwały kompozyt ecuran

3    Przeciwciąg 

Zintegrowany system FleeceTEC® umożliwiający 

łatwe i wygodne układanie

ELASTYCZNA BIOPODŁOGA DO KLEJENIA

Obszar zastosowania
Idealnie odpowiednia do nowych 
budynków i przygotowanych podłoży.

Specyfikacja produktu 
  mała grubość 2,2 mm
  elastyczna wykładzina podłogowa

Sposób montażu: do klejenia 
  klejenie na przygotowanym podłożu 

lub na macie podkładowej silentPLUS
  pogłos w pomieszczeniu jest 

redukowany

Sposób montażu: pływający 
  montaż na samoprzylepnej macie 

podkładowej silentPREMIUM
  szybko, łatwo i czysto

Podłoże 
Powierzchnia musi być trwale sucha, 
wytrzymała, czysta i równa 
(przy klejeniu wyszpachlowana).

Akcesoria / pomoce przy montażu 
  listwy przypodłogowe pasujące do 

wszystkich drewnianych dekorów (str. 29)
  maty podkładowe silentPREMIUM 

i silentPLUS (str. 28)
  nóż z ostrzem trapezowym dla 

prostego i czystego cięcia

i

2
3

1

1    Pokrycie 

PU warstwa wierzchnia ze strukturą powierzchni, 

papierem dekoracyjnym i stabilizacją z ecuranu

2    System łączenia 
Zamek Fold-Down

3    Płyta nośna 
Wysokiej gęstości płyta nośna HDF z zabezpieczeniem Aqua-Protect®

4    Mata podkładowa 

Zintegrowana mata podkładowa soundPROTECT do redukcji 

pogłosu kroków do 15 dB

MULTI-LAYER BIOPODŁOGA RIGID NA CLICK

Szczegółowe informacje do znalezienia w instrukcji 
montażu na www.wineo-polska.pl

i

2
3

1

1    Pokrycie 

PU warstwa wierzchnia ze strukturą powierzchni, 

papierem dekoracyjnym i stabilizacją

2    System łączenia 
Technologia Connect

3    Warstwa podstawowa 
Wyjątkowo trwały kompozyt ecuran

4    Przeciwciąg 

Zintegrowany system FleeceTEC® umożliwiający 

łatwe i wygodne układanie

ELASTYCZNA BIOPODŁOGA NA CLICK

i

4

4

Obszar zastosowania
Odpowiednia do nowych budynków lub 
montażu na już istniejących podłożach 
zgodnie z DIN 18202.

Specyfikacja produktu 
  Tele-Stop: niewielkie nierówności 

podłoża nie odznaczają się. 
  Instal-Ready: zintegrowana mata 

podkładowa skraca czas renowacji 
i redukuje pogłos w pomieszczeniu 
aż do 15 dB

Sposób montażu: pływający 
  montaż na click

Podłoże 
Powierzchnia musi być trwale sucha, 
wytrzymała i równa.

Akcesoria / pomoce przy montażu 
  listwy przypodłogowe pasujące do 

wszystkich drewnianych dekorów 
(str. 29)

  folia paroizolacyjna do montażu na 
podłożach mineralnych

  piła i nóż do laminatu

Obszar zastosowania
Odpowiednia do nowych budynków 
i przygotowanych podłoży.

Specyfikacja produktu 
  mała grubość 5 mm
  elastyczna wykładzina podłogowa

Sposób montażu: pływający 
  montaż na click
  szybko, łatwo i czysto

Podłoże 
Powierzchnia musi być trwale sucha, 
wytrzymała, czysta i równa.

Akcesoria / pomoce przy montażu 
  listwy przypodłogowe pasujące do 

wszystkich drewnianych dekorów 
(str. 29)

  mata podkładowa silentCOMFORT 
(str. 28)

  nóż z ostrzem trapezowym dla 
prostego i czystego cięcia

Tele-Stop

Install
Ready
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wineo 1000 wood
Sposób montażu:  Do klejenia 

Grubość produktu: 2,2 mm 

Ilość paneli w paczce: 20 / 5,19 m²

Sposób montażu:  Na click 
Grubość produktu: 5 mm 

Ilość paneli w paczce:  8 / 2,02 m²

NAJLEPSZE SKŁADNIKI
NIEZAKŁÓCONY SPOKÓJ

Nordic Pine Style

Do klejenia: PL049R 
Na click: PLC049R

Malmoe Pine

Do klejenia: PL019R 
Na click: PLC019R

Arctic Oak

Do klejenia: PL008R 
Na click: PLC008R

Ascona Pine Nature

Do klejenia: PL052R 
Na click: PLC052R

Ascona Pine Nature 
wineo 1000 wood | PL052R
wineo 1000 wood | PLC052R

wineo 1000 wood  11

 1295 × 195 mm

 1298 × 200 mm
Elastic

Elastic
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wineo 1000 wood
Sposób montażu:  Do klejenia 

Grubość produktu: 2,2 mm 

Ilość paneli w paczce: 20 / 5,19 m²

Sposób montażu:  Na click 
Grubość produktu: 5 mm 

Ilość paneli w paczce:  8 / 2,02 m²

NAJLEPSZE SKŁADNIKI
W NAJPIĘKNIEJSZEJ
FORMIE

Calistoga Grey 
wineo 1000 wood | PL003R
wineo 1000 wood | PLC003R 
wineo 1000 wood XXL I MLP003R

Island Oak Moon

Do klejenia: PL045R 
Na click: PLC045R

Calistoga Grey

Do klejenia: PL003R 
Na click: PLC003R

Valley Oak Mud

Do klejenia: PL042R 
Na click: PLC042R

Patina Teak

Do klejenia: PL046R 
Na click: PLC046R

wineo 1000 wood  13

 1295 × 195 mm

 1298 × 200 mm
Elastic

Elastic
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wineo 1000 wood
Sposób montażu:  Do klejenia 

Grubość produktu: 2,2 mm 

Ilość paneli w paczce: 20 / 5,19 m²

Sposób montażu:  Na click 
Grubość produktu: 5 mm 

Ilość paneli w paczce:  8 / 2,02 m²

NAJLEPSZE SKŁADNIKI DLA 
ZDROWEJ PRACY

Calistoga Cream

Do klejenia: PL054R 
Na click: PLC054R

Island Oak Sand

Do klejenia: PL044R 
Na click: PLC044R

Nordic Pine Modern

Do klejenia: PL050R 
Na click: PLC050R

Traditional Oak Brown

Do klejenia: PL051R 
Na click: PLC051R

Calistoga Cream 
wineo 1000 wood | PL054R
wineo 1000 wood | PLC054R
wineo 1000 wood XXL I MLP054R

wineo 1000 wood  15

 1295 × 195 mm

 1298 × 200 mm
Elastic

Elastic
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wineo 1000 wood
Sposób montażu:  Do klejenia 

Grubość produktu: 2,2 mm 

Ilość paneli w paczce: 20 / 5,19 m²

Sposób montażu:  Na click 
Grubość produktu: 5 mm 

Ilość paneli w paczce: 8 / 2,02 m²

NAJLEPSZE SKŁADNIKI DLA 
STYLOWEGO ŻYCIA

Garden Oak

Do klejenia: PL005R 
Na click: PLC005R

Island Oak Honey

Do klejenia: PL043R 
Na click: PLC043R

Valley Oak Soil

Do klejenia: PL041R 
Na click: PLC041R

Dacota Oak

Do klejenia: PL017R 
Na click: PLC017R

Dacota Oak 
wineo 1000 wood | PL017R
wineo 1000 wood | PLC017R
wineo 1000 wood XXL I MLP017R

wineo 1000 wood  17

 1295 × 195 mm

 1298 × 200 mm
Elastic

Elastic
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wineo 1000 wood
Sposób montażu:  Do klejenia 

Grubość produktu: 2,2 mm 

Ilość paneli w paczce: 20 / 5,19 m²

Sposób montażu:  Na click 
Grubość produktu: 5 mm 

Ilość paneli w paczce: 8 / 2,02 m²

NAJLEPSZE SKŁADNIKI DLA 
CUDOWNYCH DOŚWIADCZEŃ 
Z PODŁOGĄ

Carmel Pine

Do klejenia: PL048R 
Na click: PLC048R

Canyon Oak

Do klejenia: PL007R 
Na click: PLC007R

Summer Beech

Do klejenia: PL047R 
Na click: PLC047R

Calistoga Nature

Do klejenia: PL001R 
Na click: PLC001R

Carmel Pine 
wineo 1000 wood | PL048R
wineo 1000 wood | PLC048R

wineo 1000 wood  19

 1295 × 195 mm

 1298 × 200 mm
Elastic

Elastic



wineo 1000 wood XXL Multi-Layer
Sposób montażu:  Na click 
Grubość produktu: 9 mm 

Ilość paneli w paczce:  5 / 2,19 m²

20  

JESZCZE WIĘCEJ 
– DUŻY, WIĘKSZY, XXL
1845 x 237 mm czysta elegancja − najwyższej 

jakości, wyjątkowy i w szlachetnym wyglądzie 

wiejskiej deski. To robi wrażenie.

JESZCZE WIĘCEJ POD SPODEM 
– ZE ZINTEGROWANĄ MATĄ 
PODKŁADOWĄ
Ekologicznie i niezmiennie dobre − ze 

zintegrowaną matą redukuje pogłos dźwięku 

wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. 

To uspokaja nerwy.

JESZCZE WIĘCEJ W ŚRODKU 
– NAJLEPSZE SKŁADNIKI
Nie zawiera chloru, plastyfikatorów i 

rozpuszczalników − wineo PURLINE Biopodłoga 

jest w tej chwili prawdopodobnie najbardziej 

wytrzymałym elastycznym pokryciem 

podłogowym na rynku.

JESZCZE WIĘCEJ NA 
ZEWNĄTRZ – V4-FUGA
Powlekana czterostronna fuga − ekskluzywna 

V4-fuga zapewnia imponujący i niezwykły 

wygląd. To działa.

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer  21

Garden Oak | Na click: MLP005R | czterostronna V4-fuga 

Ułożona powierzchnia podłogi Garden Oak | czterostronna V4-fuga

Traditional Oak Brown | Na click: MLP051R | czterostronna V4-fuga 

Ułożona powierzchnia podłogi Traditional Oak Brown | czterostronna V4-fuga

V4

V4

 1845 × 237 mm
Multi-Layer | Rigid

Garden Oak 
wineo 1000 wood | PL005R
wineo 1000 wood | PLC005R
wineo 1000 wood XXL I MLP005R

Tele-StopV4

Install
Ready

sound
PROTECT



wineo 1000 wood XXL Multi-Layer  2322  

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer
Sposób montażu:  Na click 
Grubość produktu: 9 mm 

Ilość paneli w paczce: 5 / 2,19 m²

Canyon Oak | Na click: MLP007R | czterostronna V4-fuga 

Ułożona powierzchnia podłogi Canyon Oak | czterostronna V4-fuga

Calistoga Nature | Na click: MLP001R | czterostronna V4-fuga 

Ułożona powierzchnia podłogi Calistoga Nature | czterostronna V4-fuga

V4

V4

Island Oak Sand | Na click: MLP044R | czterostronna V4-fuga 

Ułożona powierzchnia podłogi Island Oak Sand | czterostronna V4-fuga

Calistoga Cream | Na click: MLP054R | czterostronna V4-fuga 

Ułożona powierzchnia podłogi Calistoga Cream | czterostronna V4-fuga

V4

V4

 1845 × 237 mm
Multi-Layer | Rigid

Tele-StopV4

Install
Ready

sound
PROTECT



wineo 1000 wood XXL Multi-Layer  2524  

wineo 1000 wood XXL Multi-Layer
Sposób montażu:  Na click 
Grubość produktu: 9 mm 

Ilość paneli w paczce: 5 / 2,19 m²

Island Oak Moon | Na click: MLP045R | czterostronna V4-fuga 

Ułożona powierzchnia podłogi Island Oak Moon | czterostronna V4-fuga

Calistoga Grey | Na click: MLP003R | czterostronna V4-fuga 

Ułożona powierzchnia podłogi Calistoga Grey | czterostronna V4-fuga

V4

V4

Valley Oak Soil | Na click: MLP041R | czterostronna V4-fuga 

Ułożona powierzchnia podłogi Valley Oak Soil | czterostronna V4-fuga

Dacota Oak | Na click: MLP017R | czterostronna V4-fuga 

Ułożona powierzchnia podłogi Dacota Oak | czterostronna V4-fuga

V4

V4

 1845 × 237 mm
Multi-Layer | Rigid

Tele-StopV4

Install
Ready

sound
PROTECT



wineo 1000 stone
Sposób montażu:  Do klejenia 

Grubość produktu: 2,2 mm 

Ilość paneli w paczce: 14 / 4,86 m²

Sposób montażu:  Na click 
Grubość produktu: 5 mm 

Ilość paneli w paczce:  6 / 2,05 m²

26  

NAJLEPSZE SKŁADNIKI DLA 
NATURALNEJ ODPORNOŚCI

Stockholm Loft 
wineo 1000 stone | PL055R
wineo 1000 stone | PLC055R

Stockholm Loft

Do klejenia: PL055R 
Na click: PLC055R

Venice Harbour

Do klejenia: PL056R 
Na click: PLC056R

Mocca Cream

Do klejenia: PL039R 
Na click: PLC039R

Milan Opera

Do klejenia: PL059R 
Na click: PLC059R

wineo 1000 stone  27

 862 × 402 mm

 859 × 397 mm

Elastic

Elastic



wineo 1000 stone
Sposób montażu:  Do klejenia 

Grubość produktu: 2,2 mm 

Ilość paneli w paczce: 14 / 4,86 m²

Sposób montażu:  Na click 
Grubość produktu: 5 mm 

Ilość paneli w paczce:  6 / 2,05 m²

NAJLEPSZE SKŁADNIKI DLA
IMPONUJĄCYCH WYSTĘPÓW

28  

Paris Art

Do klejenia: PL057R 
Na click: PLC057R

Puro Silver

Do klejenia: PL028R 
Na click: PLC028R

Manhattan Factory

Do klejenia: PL058R 
Na click: PLC058R

Scivaro Slate

Do klejenia: PL038R 
Na click: PLC038R

Paris Art 
wineo 1000 stone | PL057R
wineo 1000 stone | PLC057R

wineo 1000 stone  29

 862 × 402 mm

 859 × 397 mm

Elastic

Elastic
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PROFILE SCHODOWE 
Do wszystkich dekorów wineo 1000 dostępne są profile schodowe w różnych wariantach:

PROFILE
 ■  profile Comfort (samoprzylepne profile) 

dla majsterkowiczów

 ■ profile Premium (profile do przymocowania 

 za pomocą śrub) dla fachowców

 ■ rodzaje profili dla różnego zastosowania: 

 profile dylatacyjne, przejściowe, zakończeniowe, 

 profil zakończeniowy L, profile kątowe oraz 

 schodowe

TYP A 

Pojedyńczo wygięty 

wariant, od frontu 

bez łączenia typu 

Connect

TYP B 

Pojedyńczo wygięty 

wariant, od frontu 

dysponuje łączeniem 

typu Connect, dzięki 

czemu mogą być 

budowane kolejne 

stopnie

TYP C 

Podwójnie wygięty 

wariant grubość 

materiału do 5 mm 

− z wypełnieniem

TYP C 

Podwójnie wygięty, 

grubość materiału 

od 9 mm

LISTWY PRZYPODŁOGOWE
 ■ listwy MDF pasujące do wszystkich podłóg wineo

 ■ uniwersalne zastosowanie listwy z płyty MDF jak 

 i tworzywa sztucznego / aluminium

 ■ różne wysokości od 60 mm do 100 mm

 ■ klipsy montażowe z tworzywa sztucznego dostępne 

 są w asortymencie dodatków; alternatywą jest 

 klejenie lub mocowanie za pomocą takera

 ■ samoprzylepne elementy narożne – do łatwego 

 montażu

Uni Dekor 2 mm 2,5 mm

Anthracite AAN20DL AAN25DL

Cream ACR20DL ACR25DL

Dark brown ADB20DL ADB25DL

Black ASW20DL ASW25DL

Silver grey ASG20DL ASG25DL

FUGI DEKORACYJNE 
Podczas montażu po prostu wpasować między panele, a fugi dekoracyjne wyczarują ciekawe efekty, od 

autentycznego wyglądu paneli i płytek aż po optyczne wydłużenie pomieszczenia. Czy to dyskretnie kolorowe 

czy w mocnym kontraście fugi dekoracyjne można łączyć ze wszystkimi elastycznymi podłogami wineo 

klejonymi do podłoża.

PERFECT FIT Akcesoria  31

MATY PODKŁADOWE 
Dla wineo 1200 zalecamy nasze poliuretanowe maty podkładowe. Podstawą jest 

ecuran, wysokiej jakości tworzywo sztuczne, który wytwarzany jest głównie z  

olejów roślinnych tj. oleju rzepakowego czy rycynowego i naturalnego komponentu 

jakim jest kreda.

 ■ szybkie, energooszczędne rozprowadzenie ciepła
 ■ doskonała redukcja dźwięków
 ■ żywotność min. 30 lat
 ■ znakomite właściwości wgniecenia resztkowego
 ■ zrównoważone surowce
 ■ bez chloru, plastyfikatorów oraz rozpuszczalników

i
Szczegółowe informacje znajdziesz 
w naszym katalogu dodatków: 
(Nr artykułu 20090963)

Zeskanuj teraz:

PERFECT FIT AKCESORIA

TM

Przy zastosowaniu wineo PERFECT FIT maty podkładowej 

PU dla idealnie pasującego produktu podłogowego  

gwarancja wineo dłuższa o 5 lat.

G
U
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E
E

+5
YEARS



Certyfikaty  3332  

Certyfikaty środowiskowe

TM

cradle to cradle® 
Certyfikacja cradle to cradle® poświadcza stosowanie przyjaznych dla środowiska,
zdrowych i nadających się do recyklingu materiałów (recykling techniczny),
wykorzystywanie podczas produkcji energii słonecznej lub innych odnawialnych
źrodeł energii, odpowiedzialne zużycie wody oraz strategię zaangażowania
społecznego producenta.



Blauer Engel 
Znak „Błękitny Anioł” gwarantuje, że nasze produkty oraz usługi spełniają wysokie
standardy ochrony środowiska, zdrowia oraz użytkowania produktu.
Dla każdej grupy produktów są opracowane kryteria, które w przeciągu 3 − 4 lat są
kontrolowane przez Ministerstwo Środowiska.


Österreichisches Umweltzeichen  
Austriacki znak jakości służy ocenie produktów pod kątem jakości, ochrony
zdrowia i ekologii. Z zasady certyfikację mogą uzyskać tylko te produkty, które
są bezpieczne dla zdrowia. Spełnienie kryteriów jest sprawdzane co cztery lata. 
Greenguard 
Certyfikat Greenguard zapewnia, że produkt spełnia najbardziej rygorystyczne i
kompleksowe wymagania dotyczące emisji lotnych związków organicznych (LZO)
do powietrza wewnątrz pomieszczenia. 

SM 

Declare 
Declare Label jest dobrowolnym programem informującym, który ma na celu
sprawić, aby produkty przemysłu budowlanego były zdrowsze i bardziej
ekologiczne, poprzez transparentność składu materiałów. Udział w programie
Declare oznacza, że producenci dobrowolnie podają do wglądu skład swoich
produktów, aby zwiększyć przejrzystość.



M1 
Podobnie jak Blauer Engel w Niemczech, pieczęć M1 na fińskim rynku oznacza,
że nasze produkty są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i łatwe w użyciu.
Nacisk przy tym certyfikacie położony jest na emisję VOC. 



Information représentative des émissions dans l’air 
intérieur des substances volatiles présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de 
C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

A+ 
Podobnie jak Blauer Engel w Niemczech, znak A+ na rynku francuskim oznacza,
że nasze produkty są przyjazne dla środowiska, bezpieczne i łatwe w użyciu. 
TFI-TÜV PROFiCERT 
Instytut TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) oraz TÜV Hessen potwierdzają,
że wybrany produkt spełnia odpowiednie wymogi jakości, bezpieczeństwa oraz
ochrony środowiska. Zasadniczo certyfikacja produktów jest możliwa wyłącznie
wtedy, gdy są one bezpieczne dla zdrowia.



Der Bodenbelag PURLINE hat 
die dynamische Standardprüfung 

des Berollverhaltens gem. 
KfB-Roadmap bestanden.

KFB 
Nagroda centrum kompetencji za procesy ruchowe FH Bielefeld. Wykładzina
Purline przeszła z wynikiem pozytywnym standardowy test dynamiczny w
zakresie zachowania walcowania zgodnie z mapą drogową KFB. 

STAWIAMY NA ZDROWE MIESZKANIE
Certyfikaty środowiskowe

eco-bau Schweiz 
Eco-Bau ocenia ekologiczny aspekt materiałów oraz prac budowlanych. Obejmuje 
wszystkie istotne oddziaływania materiałów na środowisko podczas ich żywotnoś-
ci. Ocena jest dokonywana w oparciu o następujące kryteria: ochrona zasobów 
naturalnych, wykorzystywana energia do produkcji materiałów, emisja rozpuszczal-
ników, obecność substancji szkodliwych dla zdrowia oraz środowiska, emisja metali 
ciężkich oraz inne zanieczyszczenia.



FloorScore® 
Dzięki systemowi certyfikacji FloorScore prowadzonemu przez SCS Global Ser-
vices producenci wykładzin podłogowych mogą zapewnić zgodność swoich 
produktów z amerykańskimi, ale stosowanymi na skalę światową wymogami 
dotyczącymi emisji w systemie oceny budownictwa takich jak LEED.


Certyfikaty budowlane / Deklaracje produktu

BREEAM  
Brytyjski certyfikat zrównoważonego rozwoju dla projektów budowlanych jest
stosowany w 15 innych krajach. 
DGNB 
Należąc do Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego
(DGNB e.V.) zobowiązujemy się jako wineo do wspierania ochrony środowiska,
ochrony zdrowia oraz promowania działań społeczno-kulturalnych.


LEED 
Amerykański system ratingowy Green Building Council. Uwzględnia regionalne
i lokalne kryteria obowiązujące, zgodnie ze światowymi standardami.
Zastosowanie materiałów budowlanych z certyfikatem cradle to cradle jest
dodatkowo punktowane.


WELL 
Certyfikacja WELL skupia się na zdrowiu, komforcie i dobrostanie użytkowników 
budynków. 
EPD 
Deklaracja środowiskowa produktu jest narzędziem transparentności do
klasyfikacji zrównoważonego budownictwa. Jest podstawą do oceny
zrównoważonego budownictwa.


Platformy informacyjne

Sentinel Haus Institut 
Sentinel Hais jest wiodoącym Instytyutem w usługach inżynierskich oraz wiedzy na 
temat zdrowego budownictwa, modernizacji i renowacji. 
Heinze 
Wiodąca Platforma Informacyjna dla produktów budowlanych, profilu firm i objektów 
architektury. 

W ZGODZIE Z NATURĄ
ZDROWE DLA LUDZI
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Klasa użytkowa 23: 
Mocno obciążone 
pomieszczenia prywatne

Klasa użytkowa 32: 
Średnio obciążone 
pomieszczenia publiczne

34  Dane techniczne

DANE TECHNICZNE

Wszystkie przedstawione na ilustracjach dekory są reprodukcjami. Firma Windmöller GmbH zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w druku oraz zmian danych technicznych.

Kolekcja wineo 1000 wood 
Elastic

wineo 1000 wood XXL
Multi-Layer | Rigid

wineo 1000 stone 
Elastic

Sposób montażu
 

Do klejenia Na click Na click Do klejenia Na click

Zamek - Fold-Down Fold-Down - Connect

Klasa użytkowa 23 / 32 23 / 32 23 / 32 23 / 32 23 / 32

Wymiary 1298 × 200 mm 1295 × 195 mm 1845 × 237 mm 862 × 402 mm 859 × 397 mm

Grubość produktu 2,2 mm 5 mm 9 mm 2,2 mm 5 mm

Waga 3,4 kg / m² 9 kg / m² 8,7 kg / m² 3,4 kg / m² 9 kg / m²

Ilość paneli / płytek w paczce 20 / 5,19 m² 8 / 2,02 m² 5 / 2,19 m² 14 / 4,86 m² 6 / 2,05 m²

Paczka / Paleta 48 / 249,12 m² 48 / 96,96 m² 48 / 105,12 m² 50 / 243,00 m² 48 / 98,40 m²

Odporność na zaplamienia / 
i działanie substancji chemicznych 
EN ISO 26987

bardzo dobra odporność w zależności 
od stężenia i czasu działania

Trudnopalność | EN 13501-1 Cfl - s1

Klasa antypoślizgowości | DIN 51130 R9

Odporność na działanie 
promieniowania UV | EN ISO 105-B02

≥ 7

Nacisk punktowy | EN ISO 24343-1 ≤ 0,10 mm  

Antypoślizgowość | EN 13893 µ ≥ 0,30 - DS

Stabilność wymiarów | EN ISO 23999 ~ 0,10 % ~ 0,10 % nie dotyczy ~ 0,10 % ~ 0,10 %

Ogrzewanie podłogowe
Nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany 

system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C.

Współczynnik oporu ciepła | ISO 8302 ~ 0,01 (m²K) / W ~ 0,01 (m²K) / W ~ 0,06 (m²K) / W ~ 0,01 (m²K) / W ~ 0,01 (m²K) / W

Odporność na kółka obrotowe 
EN 425 / ISO 4918

Typ W

Tłumienie dźwięków kroków na 
zewnątrz pomieszczenia 
EN ISO 10140

~ 4 dB 
~ 15 dB z systemem 
silentPREMIUM 
~ 17 dB z systemem 
silentPLUS

~ 6 dB 
~ 16 dB z systemem  
silentCOMFORT

~ 15 dB z systemem 
soundPROTECT

~ 4 dB 
~ 15 dB z systemem 
silentPREMIUM 
~ 17 dB z systemem 
silentPLUS

~ 6 dB 
~ 16 dB z systemem 
silentCOMFORT

Właściwości antystatyczne | EN 1815 ≤ 2 kV

Gwarancja w pomieszczeniach 
prywatnych zgodnie z Windmöller

30 lat

wineo 1000 stone

 862 × 402 mm

 859 × 397 mm

wineo 1000 wood

 1295 × 195 mm

 1298 × 200 mm

wineo 1000 wood XXL

 1845 × 237 mm
Multi-Layer | Rigid

Elastic Elastic

Elastic

Elastic



Przekazane przez:

N
um

er
 a

rt
yk

uł
u 

20
09

10
03

2 
 | 

 0
4/

20
21Windmöller GmbH 

Nord-West-Ring 21 

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0 

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309  

info@wineo.de

www.wineo.de

Windmöller Polska Sp. z o. o. 

ul. Mińska 38 

54-610 Wrocław

Tel.: +48 71 37 40 260 - 61 

Fax: +48 71 73 51 350 

biuro@wineo-polska.pl

www.wineo-polska.pl

Member of


