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Prawdziwie ulubione miejsca  05

PRAWDZIWIE
ULUBIONE MIEJSCE
...nie tylko sprawia wrażenie, jakby nas
zapraszało. Tutaj członkowie rodziny
czują się dobrze. Czy się gotuje, pracuje,
bawi lub śpi. Ulubione miejsce nie uznaje
kompromisów w kwestii zdrowia. To
miejsce, w którym można się odprężyć.
W domu rodzinnym, w kawiarni czy
domu seniora - wineo 1200 pozwala ci
stworzyć zdrowe ulubione miejsce
w wymagających domach i miejscach
użyteczności publicznej.

NATURALNIE
ZDROWA

Hello Martha
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL076R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC076R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP076R

4
06

Zdrowie w domu  07

ZROWIE W DOMU JEST
(TAKŻE) SPRAWĄ PODŁOGI
Nowoczesny, hermetyczny sposób budownictwa w połączeniu z
nieprawidłowym systemem wentylacji prowadzi do zwiększenia
szkodliwych substancji w pomieszczeniu. Te wywołują alergie,
astmę i inne zdrowotne dolegliwości. W szczególności wtedy,
gdy stosuje się produkty budowalne, które mocno parują.
Powierzchnie ścian i podłogi mają szczególne znaczenie, gdyż
obejmują one większość pomieszczeń. To dlatego specjaliści od
budownictwa i eksperci w dziedzinie zdrowia skupiają się bardziej
na zdrowiu przestrzeni życiowych.

80-90% naszego życia spędzamy w zamnkiętych pomieszczeniach.

20.000 wdechów w jednym dniu wykonuje dorosły,
a dzieci jeszcze więcej.
1/3 całej ludności w Europie dotknięta jest astmą lub alergiami.

Tylko 28% całej ludności wietrzy pomieszczenia zimą.

NATURALNIE
ZRÓWNOWAŻONA

Let’s go Max
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL270R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC270R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP270R

TO SĄ
FAKTY

08  Najlepsze składniki

  09

NAJLEPSZE SKŁADNIKI
DLA DŁUGOTRWAŁEJ PODŁOGI

NATURALNA
ponieważ wierzymy w naturę

Nowa generacja biopodłóg wineo PURLINE łączy wytrzymałość z
wydajnością i przekonującymi wzorami. Podłoga, która przyczynia
się do pozbawionego szkodliwych substancji powietrza. Chlor,
plastyfikatory i rozpuszczalniki pozostają na zewnątrz.
Bazę wysokiej jakości wykładziny poliuretanowej stanowi ecuran,
wyjątkowo trwały kompozyt, opracowany i produkowany w fabryce
Windmöller. ecuran jest wytwarzany głównie z olejów roślinnych,
takich jak olej rzepakowy i rycynowy, oraz naturalnie występujących
komponentów mineralnych, jak kreda. Wszystkie etapy produkcji
są made in Germany.

■ 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 38/39)
■ całkowicie neutralna w zapachu i zdrowa
do życia

TRWAŁA
aby sprostać wymogom codzienności
■ s prawdzona wytrzymałość
■ możliwość zastosowania w wielu obszarach,
począwszy od prywatnych domów
skończywszy na przemyśle lekkim
■ doskonały wynik analizy kosztów dla

NATU
RA

BO G

ŁA
WA
TR

LN

A

okresu użytkowania

BIOPODŁOGA
PURLINE
AT E W ZORNIC

■ odporność na promieniowanie UV
i temperaturę
■ znakomite wartości w zakresie wgniecenia
resztkowego

T WO

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

10

Budowa produktu  11

TRWAŁA

NISKA EMISJA

Odporna: Biopodłoga PURLINE jest odporna na

Głęboki wdech: biopodłoga PURLINE nie wydziela

zaplamienia i odznacza się wysoką wytrzymałością.

szkodliwych substancji.

ŁATWA W PIELĘGNACJI

BEZWONNA

Dzięki powierzchni poliuretanowej

Proszę nie przeszkadzać: brak nieprzyjemnych

czyszczenie podłogi jest dziecinnie proste.

zapachów, wyziewów.

ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE UV

BEZDYMNA

Odporna na letnie słońce: Posiada bardzo wysoką

W przypadku pożaru: podłoga dymi się w nie-

odporność na działanie światła oraz promieni UV.

wielkim stopniu, nie powstają żadne trujące gazy.

POSIADA WŁAŚCIWOŚCI
ANTYPOŚLIZGOWE

WYJĄTKOWO CICHA

Pewność każdego kroku: sprawdzona i

przyjemną akustykę pomieszczenia.

Miękka powierzchnia troszczy się o

potwierdzona odporność na ślizganie.

NADAJE SIĘ DO WILGOTNYCH
POMIESZCZEŃ

PRZYJEMNE CIEPŁO DLA STÓP

W kuchni czy w łazience: ekologiczna podłoga

idealna do leżenia, szaleństwa i życia.

Podłoga utrzymuje stałą temperaturę:

PURLINE wszędzie sprawdza się znakomicie.

NATURALNIE
SILNA

Call me Tilda
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL086R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC086R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP086R

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

CHRONI STAWY

Większa wygoda: na instalacji ogrzewania podło-

Korzystna dla zdrowia: elastyczna

gowego podłoga ekologiczna wytwarza dodatkowe

powierzchnia chroni stawy.

błogie ciepło.

12  Fugi i sruktury powierzchni

  13

BIOPODŁOGA O WYGLĄDZIE
DREWNIANEJ DESKI
Fuga robi robotę. Nadaje pomieszczeniu głębi a podłodze charakter
autentycznej drewnianej deski. Wszystkie dekory drewnopodobne
wineo 1200 są wyposażone w polakierowaną czterostronną V-fugę.

V4

i

V4 = Wszystkie dekory wood z polakierowaną
czterostronną V-fugą.

wineo 1200
...posiada rożne struktury powierzchni, które
w optyce drewna i
kamienia nadają autentyczność najwyższej
jakości.
Elegancka struktura drewna

Klasyczna struktura drewna

Subtelna struktura
This is Theo
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL115R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC115R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP115R

NATURALNIE
WYJĄTKOWA

14

Budowa produktu  15

BUDOWA PRODUKTÓW
ELASTYCZNA BIOPODŁOGA DO KLEJENIA

BIOPODŁOGA SEMI-RIGID NA CLICK

Tele-Stop

1

1

2
3

4

i

i
1

Pokrycie
PU warstwa wierzchnia ze strukturą powierzchni,
papierem dekoracyjnym i stabilizacją

2
3

Warstwa podstawowa
Wyjątkowo trwały kompozyt ecuran
Przeciwciąg
Zintegrowany system FleeceTEC umożliwiający łatwe
i wygodne układanie

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
 klejenie na macie podkładowej
silentPLUS
 pogłos w pomieszczeniu jest
redukowany
Sposób montażu: pływający
 montaż na samoprzylepnej macie
podkładowej silentPREMIUM CONTRACT
 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 dekorów (str. 36)
 maty podkładowe silentPREMIUM
CONTRACT i silentPLUS (str. 36)
 nóż z ostrzem trapezowym dla prostego
i czystego cięcia

3

2

1

Pokrycie
PU warstwa wierzchnia ze strukturą powierzchni,
papierem dekoracyjnym i stabilizacją

2

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

Zamek LocTec (stone)

Specyfikacja produktu
 mała grubość 5 mm
 Tele-Stop: niewielkie nierówności
podłoża nie odznaczają się.

3

Warstwa podstawowa
Wyjątkowo trwały kompozyt ecuran

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

4

Przeciwciąg
Zintegrowany system FleeceTEC® umożliwiający łatwe

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

System łączenia
Zamek Fold-Down (wood)

i wygodne układanie

Akcesoria / pomoce przy montażu
 listwy przypodłogowe pasujące
do wszystkich dekorów (str. 36)
m
 ata podkładowa silentRIGID
(str. 36)
 nóż z ostrzem trapezowym dla
prostego i czystego cięcia

16  Budowa produktu
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MULTI-LAYER BIOPODŁOGA RIGID NA CLICK
Install
Ready
Tele-Stop

1

2
3

4

i
1

Pokrycie
PU warstwa wierzchnia ze strukturą powierzchni,
papierem dekoracyjnym i stabilizacją ecuran

2

System łączenia
Zamek Fold-Down (wood)
Zamek LocTec (stone)

3

4

Płyta nośna
Wysokiej gęstości płyta nośna HDF

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

z zabezpieczeniem Aqua-Protect

Sposób montażu: pływający
 montaż na click

Mata podkładowa
Zintegrowana mata podkładowa soundPROTECT

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

do redukcji pogłosu kroków do 15 dB

Akcesoria / pomoce przy montażu
 listwy przypodłogowe pasujące
do wszystkich dekorów (str. 36)
 folia paroizolacyjna do montażu
na podłożach mineralnych
 piła i nóż do laminatu

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na
www.wineo-polska.pl

Hello Martha
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL076R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC076R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP076R

NATURALNIE
WYPRÓBOWANA

18

wineo 1200 wood  19

wineo 1200 wood

MODNE DEKORY
DREWNOPODOBNE
DLA CZYSTEJ
RADOŚCI
wineo 1200 wood - osiem dekorów
drewnopodobnych w modnym
formacie XL i XXL. Stylowy wybór dla
indywidualnej aranżacji. Polakierowana,
czterostronna V-fuga podkreśla autentyczny wygląd drewanianej deski. Do
zastosowania wszędzie, gdzie powinny
powstać błogie ulubione miejsca.

wood XL
Elastic

1500 × 250 × 2,2 mm

Semi-Rigid

1507 × 246 × 5 mm

NATURALNIE
AUTENTYCZNA

wood XXL
Cheer for Lisa
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL097R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC097R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP097R

Multi-Layer | Rigid

1845 × 237 × 9 mm

20  wineo 1200 wood

21

wineo 1200 wood
Sposób montażu:

na klej | Elastic

na click | Semi-Rigid

na click | Multi-Layer | Rigid

Format:

1500 × 250 mm

1507 × 246 mm		

1845 × 237 mm

Grubość produktu:

2,2 mm		

5 mm			

9 mm

Ilość paneli w paczce:

14 / 5,25 m²		

6 / 2,22 m²		

5 / 2,19 m²

V4

Ułożona powierzchnia podłogi Welcome Oskar | PL269R − PLC269R − MLP269R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

V4
Welcome Oskar | PL269R − PLC269R − MLP269R | Klasyczna struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

V4

Ułożona powierzchnia podłogi Cheer for Lisa | PL097R − PLC097R − MLP097R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

V4
Cheer for Lisa | PL097R − PLC097R − MLP097R | Klasyczna struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

Welcome Oskar
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL269R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC269R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP269R

STREFA
CISZY

22  wineo 1200 wood

23

wineo 1200 wood
Sposób montażu:

na klej | Elastic

na click | Semi-Rigid

na click | Multi-Layer | Rigid

Format:

1500 × 250 mm

1507 × 246 mm		

1845 × 237 mm

Grubość produktu:

2,2 mm		

5 mm			

9 mm

Ilość paneli w paczce:

14 / 5,25 m²		

6 / 2,22 m²		

5 / 2,19 m²

V4

Ułożona powierzchnia podłogi Smile for Emma | PL084R − PLC084R − MLP084R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

V4
Smile for Emma | PL084R − PLC084R − MLP084R | Klasyczna struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

V4

Ułożona powierzchnia podłogi Call me Tilda | PL086R − PLC086R − MLP086R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

V4
Call me Tilda | PL086R − PLC086R − MLP086R | Klasyczna struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

Smile for Emma
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL084R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC084R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP084R

RODZINNY
REWIR

24  wineo 1200 wood

25

wineo 1200 wood
Sposób montażu:

na klej | Elastic

na click | Semi-Rigid

na click | Multi-Layer | Rigid

Format:

1500 × 250 mm

1507 × 246 mm		

1845 × 237 mm

Grubość produktu:

2,2 mm		

5 mm			

9 mm

Ilość paneli w paczce:

14 / 5,25 m²		

6 / 2,22 m²		

5 / 2,19 m²

V4

Ułożona powierzchnia podłogi Announcing Fritz | PL271R − PLC271R − MLP271R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

V4
Announcing Fritz | PL271R − PLC271R − MLP271R | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

V4

Ułożona powierzchnia podłogi Let’s go Max | PL270R − PLC270R − MLP270R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

V4
Let’s go Max | PL270R − PLC270R − MLP270R | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

Announcing Fritz
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL271R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC271R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP271R

KUCHENNA
OAZA

26  wineo 1200 wood

27

wineo 1200 wood
Sposób montażu:

na klej | Elastic

na click | Semi-Rigid

na click | Multi-Layer | Rigid

Format:

1500 × 250 mm

1507 × 246 mm		

1845 × 237 mm

Grubość produktu:

2,2 mm		

5 mm			

9 mm

Ilość paneli w paczce:

14 / 5,25 m²		

6 / 2,22 m²		

5 / 2,19 m²

V4

Ułożona powierzchnia podłogi Hello Martha | PL076R − PLC076R − MLP076R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

V4
Hello Martha | PL076R − PLC076R − MLP076R | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

V4

Ułożona powierzchnia podłogi Say hi to Klara | PL272R − PLC272R − MLP272R | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

V4
Say hi to Klara | PL272R − PLC272R − MLP272R | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga (V4)

Say hi to Klara
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL272R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC272R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP272R

SIEDZIBA
DOWODZENIA

16
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wineo 1200 stone  29

wineo 1200 stone

SUBTELNE WZORY
KAMIENIA DLA
MOCNYCH
WYSTĘPÓW
wineo 1200 stone - cztery wzory kamienia
w modnym formacie płytki XL. Zawsze
tam, gdzie codzienność oferuje duże
urozmaicenie.

stone XL
Elastic

1000 × 500 × 2,2 mm

Semi-Rigid

1000 × 500 × 5 mm

NATURALNIE
PIĘKNA

Queen's Oak Amber
wineo 1500 wood XL | PL096C

Multi-Layer | Rigid

Presenting Karl
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL118R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC118R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP118R

913 × 488 × 9 mm

30  wineo 1200 stone
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wineo 1200 stone
Sposób montażu:

na klej | Elastic

na click | Semi-Rigid

na click | Multi-Layer | Rigid

Format:			

1000 × 500 mm

1000 × 500 mm		

913 × 488 mm

Grubość produktu:

2,2 mm		

5 mm			

9 mm

Ilość paneli w paczce:

12 / 6,00 m²		

6 / 3,00 m²		

5 / 2,23 m²

This is Theo | PL115R − PLC115R − MLP115R | Subtelna struktura

Introducing Otto | PL116R − PLC116R − MLP116R | Subtelna struktura

Introducing Otto
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL116R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC116R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP116R

KREATYWNY
WARSZTAT

32  wineo 1200 stone

33

wineo 1200 stone
Sposób montażu:

na klej | Elastic

na click | Semi-Rigid

na click | Multi-Layer | Rigid

Format:			

1000 × 500 mm

1000 × 500 mm		

913 × 488 mm

Grubość produktu:

2,2 mm		

5 mm			

9 mm

Ilość paneli w paczce:

12 / 6,00 m²		

6 / 3,00 m²		

5 / 2,23 m²

Please meet Paula | PL117R − PLC117R − MLP117R | Subtelna struktura

Presenting Karl | PL118R − PLC118R − MLP118R | Subtelna struktura

Please meet Paula
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL117R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC117R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP117R

MIEJSCE
NA PRZERWĘ

34  Miejsce zastosowania

35

NAJLEPSZE SKŁADNIKI
DO KAŻDEGO OBSZARU
ZASTOSOWANIA
Do każdego obszaru zastosowania pasująca właściwość.
Czy szczególne wymagania higieniczne, wytrzymałość
lub design - wineo 1200 jest zawsze idealnym partnerem
i przekonuje, dzięki swoim szczególnym i różnorodnym
zaletom, we wszystkich obszarach.

POLECANY DO

HOME + LIVING

i
Szczegółowe informacje oraz
wskazówki znajdziesz tutaj:

POLECANY DO

HOTEL + HOSPITALITY
POLECANY DO

RETAIL + FAIR
POLECANY DO

HEALTH + CARE
POLECANY DO

PUBLIC + EDUCATION

This is Theo
wineo 1200 stone XL | Elastic | PL115R
wineo 1200 stone XL | Semi-Rigid | PLC115R
wineo 1200 stone XL Multi-Layer | Rigid | MLP115R

Call me Tilda
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL086R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC086R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP086R

GDZIEŚ
INDZIEJ

36  PERFECT FIT Akcesoria

Serwis  37

PERFECT FIT AKCESORIA

SERWIS

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

i

NASZA STRONA
INTERNETOWA WWW
Na naszej stronie

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

www.wineo-polska.pl znjadziesz

Zeskanuj teraz:

■ nasze TOP-Referencje

interesujące i pomocne informacje:
■ adresy punktów handlowych
■ specyfikacja produktów

■ żywotność min. 30 lat

■ dane techniczne

■ znakomite właściwości wgniecenia resztkowego

■ instrukcje czyszczenia

■ zrównoważone surowce

i pielęgnacji oraz montażu

■ bez chloru, plastyfikatorów oraz rozpuszczalników

■ kanał video z licznymi

+5
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Przy zastosowaniu wineo PERFECT FIT maty podkładowej

wskazówkami

PU dla idealnie pasującego produktu podłogowego
gwarancja wineo dłuższa o 5 lat.

WINEO BLOG
ORAZ SOCIAL MEDIA
Inspiracje i wiedza o produkcie
podsumowane w krótkich

LISTWY PRZYPODŁOGOWE

interesujących artykułach − to

■ listwy MDF pasujące do wszystkich podłog wineo

można sprawdzić na:

■ uniwersalne zastosowanie listwy z płyty MDF

■ w ww.wnetrza-mieszkan.pl

jak i tworzywa sztucznego / aluminium

■ Instagram

■ rożne wysokości od 60 mm do 100 mm

■ facebook

■ klipsy montażowe z tworzywa sztucznego

■ Pinterest

dostępne są w asortymencie dodatków;

■ YouTube

alternatywą jest klejenie lub mocowanie za
pomocą takera
■ samoprzylepne elementy narożne – do
łatwego montażu

WINEO FLOOR VIEWER
PROFILE
■ profile Comfort (samoprzylepne profile)
dla majsterkowiczów
■ profile Premium (profile do przymocowania
za pomocą śrub) dla fachowców
■ rodzaje profili dla rożnego zastosowania:
profile dylatacyjne, przejściowe, zakończeniowe,
profil zakończeniowy L, profile kątowe oraz
schodowe

Z naszym Floor Viewer można
uzyskać symulację każdej podłogi
w okamgnieniu w naszych czterech
kątach. Dzięki temu można świetnie
ocenić efekt podłogi w pomieszczeniu.
Wypróbuj Floor Viewer pod adresem
studio-podlog-floorviewer.

38  Certyfikaty
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STAWIAMY NA ZDROWE MIESZKANIE
Certyfikaty środowiskowe

Certyfikaty środowiskowe
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.

TM

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.
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.

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)

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.
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.

Der Bodenbelag PURLINE hat
die dynamische Standardprüfung
des Berollverhaltens gem.
KfB-Roadmap bestanden.









FloorScore ®
Dzięki systemowi certyfikacji FloorScore prowadzonemu przez SCS Global Services 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.



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.







Certyfikaty budowlane / Deklaracje produktu





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



EPD
Deklaracja środowiskowa produktu jest narzędziem transparentności do
klasyfikacji zrównoważonego budownictwa. Jest podstawą do oceny
zrównoważonego budownictwa.



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.



Platformy informacyjne

W ZGODZIE Z NATURĄ
ZDROWE DLA LUDZI
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NATURALNIE WYTRZYMAŁA
wineo 1200

wood XL | Elastic

wood XL | Semi-Rigid

wood XXL Multi-Layer | Rigid

stone XL | Elastic

stone XL | Semi-Rigid

stone XL Multi-Layer | Rigid

Sposób montażu

Do klejenia

Na click

Na click

Do klejenia

Na click

Na click

Zamek

-

Fold-Down

Fold-Down

-

LocTec

LocTec

Klasa użytkowa

23 / 33 / 42

23 / 33

23 / 33

23 / 33 / 42

23 / 33

23 / 33

Wymiary

1500 × 250 mm

1507 × 246 mm

1845 × 237 mm

1000 × 500 mm

1000 × 500 mm

913 × 488 mm

Grubość produktu

2,2 mm

5 mm

9 mm

2,2 mm

5 mm

9 mm

Ilość paneli / płytek w paczce

14 / 5,25 m²

6 / 2,22 m²

5 / 2,19 m²

12 / 6,00 m²

6 / 3,00 m²

5 / 2,23 m²

Paczka / Paleta

56 / 294,00 m²

48 / 106,77 m²

48 / 105,12 m²

50 / 300,00 m²

36 / 108,00 m²

34 / 75,82 m²

Waga

~ 3,00 kg / m²

~ 9,00 kg / m²

~ 9,10 kg / m²

~ 3,00 kg / m²

~ 9,00 kg / m²

~ 8,90 kg / m²

≤ 0,15 %

-

Odporność na zaplamienia / 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
Stabilność wymiarów | EN ISO 23999

≤ 0,10 mm
≤ 0,15 %

≤ 0,15 %

~ 0,01 (m²K) / W

~ 0,01 (m²K) / W

Odporność na kółka obrotowe
EN ISO 4918 | EN 425
Tłumienie dźwięków kroków na zewnątrz
pomieszczenia | EN ISO 10140

≤ 0,15 %

Nadaje się do układania na wodne ogrzewanie podłogowe i regulowany
system elektryczny – temperatura powierzchni nie może przekraczać 27 °C.

Ogrzewanie podłogowe
Współczynnik oporu ciepła | ISO 8302

-

~ 0,06 (m²K) / W

~ 0,01 (m²K) / W

~ 0,06 (m²K) / W

Żadnych widocznych śladów po 25000 prób z kółkami obrotowymi typu W
~ 4 dB

Test nóg meblowych | EN 424

~ 4 dB
Noga typu 2 - brak uszkodzeń

~ 15 dB

~ 4 dB

≤ 2 kV

Gwarancja w pomieszczeniach
prywatnych zgodnie z Windmoller

30 lat

+5 lat

+5 lat

już zintegrowana

~ 4 dB
Noga typu 2 - brak uszkodzeń

Właściwości antystatyczne | EN 1815

Gwarancja w pomieszczeniach
mieszkalnych na macie
podkładowej PU

~ 0,01 (m²K) / W

+5 lat

+5 lat

~ 15 dB

-

już zintegrowana

Klasa użytkowa 23:
Mocno obciążone
pomieszczenia prywatne
Klasa użytkowa 33:
Mocno obciążone
pomieszczenia publiczne
Klasa użytkowa 42:
Słabo obciążone
pomieszczenia przemysłu lekkiego

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

Call me Tilda
wineo 1200 wood XL | Elastic | PL086R
wineo 1200 wood XL | Semi-Rigid | PLC086R
wineo 1200 wood XXL Multi-Layer | Rigid | MLP086R
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NAJLEPSZA JAKOŚĆ
OD 70 LAT
Znakomita jakość znaczy dla nas więcej niż doskonały produkt.
Jako przedsiębiorstwo rodzinne trzeciej generacji dźwigamy dużą
odpowiedzialność społeczną i ekologiczną. Dlatego też oferujemy
Państwu zawsze maksymalną transparentność i jeszcze większe
bezpieczeństwo.
■ liczne kontrole jakości od pierwszego wymieszania
składników do ostatecznego wykończenia
■ identyfikacja dokładnego czasu produkcji poprzez
nadruk na odwrotnej stronie
■ doskonałe właściwości dotyczące trwałości

Windmöller Polska Sp. z o. o.

Nord-West-Ring 21

ul. Mińska 38

D-32832 Augustdorf

54-610 Wrocław

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

Tel.: +48 71 37 40 260 - 61

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

Fax: +48 71 73 51 350

info@wineo.de

biuro@wineo-polska.pl

www.wineo.de

www.wineo-polska.pl

Member of

Przekazane przez:

Nr artykułu 20096117 | 02/2021

Windmöller GmbH

