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Niezrównanie ekologiczna,  
bezgranicznie kreatywna i  
niesamowicie odporna – właśnie  
taka jest nowa kolekcja wineo 1500.

Biopodłoga wineo PURLINE jest  
prawdopodobnie najbardziej ekologiczną i 
elastyczną podłoga na rynku: bez chloru, 
plastyfikatorów i rozpuszczalników – podłoga 
ta charakteryzuje sie nie tylko niezrównaną 
trwałością, lecz także wyjątkową odpornością 
i dużą różnorodnością wzorów. 

NAJLEPSZE  
SKŁADNIKI 
KREATYWNE  
EFEKTY

Supreme Oak Natural 
wineo 1500 wood L | PL068C

Najlepsze składniki  54



Made with
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NAJLEPSZE DODATKI DLA  
NAJLEPSZYCH EFEKTÓW
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, 
rozpuszczalników – podłoga ta charakteryzuje się nie tylko 
niezrównaną trwałością, lecz także wyjątkową odpornością – 
wszak to produkt „Made in Germany”.

Wyjątkowy, ekologiczny poliuretan wytwarzany 
przez firmę Windmöller ma teraz swoją nazwę: 
ecuran.

ecuran to wyjątkowo trwały kompozyt ekolo-
giczny, składający się głównie z olejów roślin-
nych, takich jak olej rzepakowy i rycynowy, 
oraz naturalnie występujących komponentów 
mineralnych, takich jak kreda. Szczegółowe 
informacje na temat ecuranu są dostępne na 
stronie www.ecuran.de.

OLEJ RZEPAKOWY I RYCYNOWY

Naturalny i zrównoważony - idealny zamiennik  

plastyfikatorów i ropy naftowej

KREDA

Nieszkodliwa i szczególnie 

delikatna - idealny wypełniacz 

Bio-recepta ecuran  7
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5 X LEPIEJ
NAJLEPSZE SKŁADNIKI 
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ

Rozwiązania ekologiczne mogą być wyjątkowo wydajne 
– wineo 1500 nie tylko składa się z najlepszych składników, 
ale potrafi także dużo wytrzymać. To po prostu podłoga 
wysokiej jakości do obszarów o dużej intensywności 
użytkowania.

ZNAKOMITA ODPORNOŚĆ
NA TEMPERATURĘ

Podłoga wineo 1500 znakomicie radzi sobie także z silnym wpływem  
temperatur, np. w klimatyzowanych pomieszczeniach z dużymi wahaniami 
temperatury. Według normy EN ISO 23999 podłoga charakteryzuje się  
bardzo wysoką stabilnością wymiarów i stabilnością termiczną.WYJĄTKOWA

WYTRZYMAŁOŚĆ
Nawet 25 000 przejazdów pojazdem o ciężarze 500 kg z prędkością 6 km/h 
nie robi wrażenia na podłodze wineo 1500. Potwierdza to Wyższa Szkoła  
Zawodowa w Bielefeld, poświadczając równocześnie możliwość 
zastosowania podłogi wineo 1500 w przemyśle lekkim. Dodatkowo 
podłoga charakteryzuje się znakomitymi wartościami w zakresie 
wgniecenia resztkowego, wynoszącymi ~ 0,05 mm według EN ISO 24343-1.

ZNAKOMITA ODPORNOŚĆ
NA DZIAŁANIE PROMIENI UV

W porównaniu do innych podłóg tej klasy seria wineo 1500 charakteryzuje się 
bardzo wysoką odpornością na światło, określaną jako stopień ≥7. Norma 
EN ISO 105 – B02 potwierdza znakomitą odporność na działanie promieni UV.

CAŁKOWICIE
NEUTRALNY ZAPACH

Ośrodek TÜV PROFiCERT potwierdza, że podłoga wineo 1500 
jest całkowicie neutralna zapachowo zarówno podczas instalacji, 
jak i użytkowania. Nie generuje żadnych nieprzyjemnych zapachów.

WYJĄTKOWA
EKONOMICZNOŚĆ

Oszczędność do 30 % kosztów czyszczenia – dzięki wyjątkowo 
niskim kosztom w okresie użytkowania podłoga wineo 1500 jest  
bardzo ekonomiczna. Potwierdza to Instytut Pfiff (strona 13).



Dalsze zalety produktu  11

NAJLEPSZE SKŁADNIKI 
OPTYMALNE WŁAŚCIWOŚCI
wineo 1500 nie tylko dobrze wygląda w każdej sytuacji, 
lecz także wytrzymuje maksymalne obciążenia. To przekonuje.

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.

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 

podłogowego podłoga ekologiczna 

wytwarza dodatkowe błogie ciepło.

BEZDYMNA
W przypadku pożaru: podłoga dymi się 

w niewielkim stopniu, nie powstają żadne 

trujące gazy.

10
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Koszty w Euro

Warstwa 
PVC

Linoleum Kauczuk Warstwa 
poliolefinowa

Koszty czyszczenia 
i zasobów

Koszty zakupu

Dane liczbowe odnoszą 
się do okresu wynoszącego 
20 lat i do powierzchni 100 m².

PVC wineo 
PURLINE

Biopodłoga

Do

30% 
oszczędności

Analiza kosztów dla okresu użytkowania  13

NAJLEPSZE SKŁADNIKI  
NISKIE KOSZTY
Odporność na działanie środków chemicznych i mechanicznych, 
właściwości ekologiczne i wyjątkowa łatwość czyszczenia 
– koszty w okresie użytkowania podłogi wineo PURLINE są 
znacznie niższe w porównaniu do wszystkich innych pokryć 
podłogowych. Potwierdza to również Instytut Stosowanej 
Techniki Czyszczenia Budynków Pfiff w Memmingen.

Zwłaszcza w intensywnie użytkowanych pomieszczeniach, 
takich jak placówki medyczne, centra handlowe, szkoły,  
lotniska i inne pomieszczenia użyteczności publicznej podłoga 
ekologiczna wineo PURLINE wyróżnia się wyjątkową  
trwałością i ekonomicznością.

PURLINE 
BIOPODŁOGA

12

INSTYTUT PFIFF  
POTWIERDZA: 
■  Można stosować popularne środki do czyszczenia

■  Zamknięta powierzchnia jest wyjątkowo łatwa do czyszczenia

■  Dodatkowe polerowanie lub pielęgnacja nie są konieczne

■  Można stosować wszystkie środki do dezynfekcji powierzchni

■  Różne testy potwierdzają skuteczność dezynfekcji

■  Stosowane w szpitalach środki kontrastowe nie tworzą 
przebarwień na podłogach z ekologicznego poliuretanu

■  Brak odgnieceń spowodowanych przez meble (po krótkiej regeneracji)

■  Brak widocznego zużycia w mechanicznych testach obciążeniowych

■  Niezwykle wysoka odporność na działanie promieni słonecznych

Źrodło: Instytut Stosowanej Techniki Czyszczenia Budynkow Pfiff, styczeń 2013 r.

Źrodło: Instytut Stosowanej Techniki Czyszczenia Budynkow Pfiff, styczeń 2013 r.
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NAJLEPSZE SKŁADNIKI DO KAŻDEGO 
OBSZARU ZASTOSOWANIA
Właściwości pasujące do każdego obszaru zastosowania.  
Spełnia wysokie wymagania w zakresie higieny,  
wytrzymałości na obciążenia i wzornictwa – wineo 1500  
jest zawsze najlepszym partnerem oraz zachwyca swoimi  
wyjątkowymi i różnorodnymi zaletami we wszystkich obszarach.

HOTEL + HOSPITALITY HEALTH + CARERETAIL + FAIR PUBLIC + EDUCATION

Innside-Hotel Wolfsburg 
wineo 1500 stone XL | Just Concrete

Klinika uniwersytecka Münster (UKM) 
wineo 1500 fusion ∞ | cool.one

Dom mody Vockeroth 
wineo 1500 stone XL | Just Concrete

Zernike College 
wineo 1500 chip ∞ | Silver Grey

Obszary zastosowania  15
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wood ∞ 
chip ∞ 
fusion ∞ 
acoustic ∞ 
safety ∞

WINEO 1500 
W ROLCE

Podłoga do dużych powierzchni – jest dostarczana 

w formacie standardowym 20 x 2 m i do jej cięcia 

wystarcza zwykłe ostrze hakowe. Do optymalnego 

ułożenia podłogi zalecamy kleje z włóknem.

WINEO 1500 
W FORMACIE PANELI 
I PŁYTEK

Podłoga wineo 1500 montowana jako panel lub 

płytka jest optymalnym rozwiązaniem pod kątem 

indywidualnego wzornictwa. Formaty XS, L i XL 

można ze sobą łączyć, co zapewnia maksymalną 

swobodę tworzenia.

wood L

1200 × 200 mm

wood XS
600 × 100 mm

wood XL

1500 × 250 mm

stone XL | fusion XL

1000 × 500 mm

BIOPODŁOGA 
ZE STRUKTURĄ
wineo 1500 posiada różne struktury powierzchni, które są dopasowane 
do wzorów. Tłoczenia ze strukturą kamienia lub drewna zapewniają 
maksymalną autentyczność. Informacje o dostępnych strukturach 
powierzchni przedstawiono pod poszczególnymi rysunkami dekorów 
na następnych stronach prospektu.

WINEO 1500 DLA WIĘKSZEGO

BEZPIECZEŃSTWA

Dzięki specjalnej strukturze
powierzchni R10 oferuje
maksymalną odporność na
ślizganie oraz pewność
w każdej sytuacji.

Klasyczna struktura drewnaElegancka struktura drewna

Struktura piniowa Subtelna struktura

R10

Struktura łupkowa

2 × 20 m

16 Formaty Struktury powierzchni  17

WŁAŚCIWY FORMAT DO  
KAŻDEGO ZASTOSOWANIA
Klasyczny format rolki czy praktyczne płytki? 
Oba formaty mają swoje zalety, dzięki niewielkiej grubości 
doskonale nadają się do remontów oraz mają optymalne 
właściwości w zakresie układania.



2 2

3 3

1 1

18

BUDOWA PRODUKTÓW
Oczywiście istotne znaczenie mają również wartości wewnętrzne. 
Także pod tym względem wineo 1500 zachwyca we wszystkich obszarach. 
Podłoga jest produkowana z najlepszych tworzyw, według ekologicznego 
składu ecuranu / Bio-recepcie ecuran. W opcji dostępna jest pasująca mata 
wygłuszająca, która zapewnia maksymalne tłumienie pogłosu kroków.

1    Pokrycie 

warstwa wierzchnia z poliuretanu: struktura powierzchni, papier dekoracyjny i stabilizacja

2    Warstwa podstawowa 
wyjątkowo trwały kompozyt ecuran

3    Przeciwciąg 

zintegrowany system FleeceTEC® umożliwiający łatwe i wygodne układanie

1    Pokrycie 

warstwa wierzchnia z poliuretanu: struktura powierzchni, papier dekoracyjny i stabilizacja

2    Warstwa podstawowa 
wyjątkowo trwały kompozyt ecuran

3    Mata wygłuszająca 

zintegrowana mata wygłuszająca acoustic tłumi odgłosy kroków do 17 dB

Budowa produktów  19

wineo 1500  
wood XS | wood L | wood XL | stone XL | wood ∞ | chip ∞ | fusion ∞ | fusion XL | safety ∞

wineo 1500  
acoustic ∞

Więcej informacji na temat wineo 1500 acoustic ∞ znajduje się na stronie 64.



Queen's Oak Amber 
wineo 1500 wood XL | PL096C

wineo 1500 
wood XS | L | XL

NAJLEPSZE  
DODATKI DLA 
NAJLEPSZYCH 
EFEKTÓW

wineo 1500 wood zachwyca 36 
nowoczesnymi i klasycznymi wzorami 
drewna. Trzy atrakcyjne formaty oferują 
różne kreatywne możliwości układania 
– od wzoru w jodełkę po ekstrawagancką 
plecionkę.

wineo 1500 wood XS | L | XL  2120



Sposób montażu: do klejenia 

Format: 600 × 100 mm 

Grubość produktu: 2,5 mm 

Ilość paneli w paczce:  28 / 1,68 m² 

wineo 1500 wood XS

Garden Oak | Island Oak Moon 
wineo 1500 wood XS | PL005C
wineo 1500 wood XS | PL045C

22  

Pure White | PL025C | Elegancka struktura drewna

Pure Black | PL194C | Elegancka struktura drewna

Garden Oak | PL005C | Elegancka struktura drewna

Island Oak Moon | PL045C | Elegancka struktura drewna

Ułożona powierzchnia na przykładzie dekorów Garden Oak i Island Oak Moon

wineo 1500 wood XS  23
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Sposób montażu: do klejenia 

Format: 1200 × 200 mm 

Grubość produktu: 2,5 mm 

Ilość paneli w paczce:  20 / 4,8 m² 

Sposób montażu: do klejenia 

Format: 1200 × 200 mm 

Grubość produktu: 2,5 mm 

Ilość paneli w paczce:  20 / 4,8 m² 

wineo 1500 wood L wineo 1500 wood L

24  

Uptown Pine | PL083C | Klasyczna struktura drewnaWild Wood | PL100C | Subtelna struktura

Ułożona powierzchnia Wild Wood Ułożona powierzchnia Uptown Pine

Ułożona powierzchnia Noble Elm

Noble Elm | PL081C | Klasyczna struktura drewna



26  wineo 1500 wood L  27

wineo 1500 wood Lwineo 1500 wood L
Sposób montażu: do klejenia 

Format: 1200 × 200 mm 

Grubość produktu: 2,5 mm 

Ilość paneli w paczce:  20 / 4,8 m² 

Sposób montażu: do klejenia 

Format: 1200 × 200 mm 

Grubość produktu: 2,5 mm 

Ilość paneli w paczce:  20 / 4,8 m² 

Ułożona powierzchnia Canyon Oak na przykładzie dekorów Canyon Oak Sand

Canyon Oak Sand | PL075C | Elegancka struktura drewna

Canyon Oak Honey | PL076C | Elegancka struktura drewna

Classic Oak Winter | PL074C | Elegancka struktura drewna

Classic Oak Autumn | PL073C | Elegancka struktura drewna

Classic Oak Summer | PL072C | Elegancka struktura drewna

Classic Oak Spring | PL071C | Elegancka struktura drewna

Ułożona powierzchnia Classic Oak na przykładzie dekorów Classic Oak Winter
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wineo 1500 wood Lwineo 1500 wood L

Supreme Oak Grey | PL070C | Klasyczna struktura drewna

Supreme Oak Silver | PL069C | Klasyczna struktura drewna

Supreme Oak Natural | PL068C | Klasyczna struktura drewna

Sposób montażu: do klejenia 

Format: 1200 × 200 mm 

Grubość produktu: 2,5 mm 

Ilość paneli w paczce:  20 / 4,8 m² 

Sposób montażu: do klejenia 

Format: 1200 × 200 mm 

Grubość produktu: 2,5 mm 

Ilość paneli w paczce:  20 / 4,8 m² 

Ułożona powierzchnia Supreme Oak na przykładzie dekorów Supreme Oak Grey Ułożona powierzchnia Polar Pine

Ułożona powierzchnia Pure Pine

Polar Pine | PL082C | Struktura piniowa

Pure Pine | PL079C | Struktura piniowa
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wineo 1500 wood L

Golden Pine Mixed (Ułożona powierzchnia) | PL077C | Klasyczna struktura drewna

Silver Pine Mixed (Ułożona powierzchnia) | PL078C | Klasyczna struktura drewna

Sposób montażu: do klejenia 

Format: 1200 × 200 mm 

Grubość produktu: 2,5 mm 

Ilość paneli w paczce:  20 / 4,8 m² 

Golden Pine Mixed 
wineo 1500 wood L | PL077C

Mixed = rożne kolory paneli  
w jednym opakowaniu

30  wineo 1500 wood L  31



wineo 1500 wood XL  33

Sposób montażu: do klejenia 

Format: 1500 × 250 mm 

Grubość produktu: 2,5 mm 

Ilość paneli w paczce:  12 / 4,5 m² 

Sposób montażu: do klejenia 

Format: 1500 × 250 mm 

Grubość produktu: 2,5 mm 

Ilość paneli w paczce:  12 / 4,5 m² 

wineo 1500 wood XL wineo 1500 wood XL

Ułożona powierzchnia Native Ash | lakierowana, czterostronna fuga

Ułożona powierzchnia Crafted Oak | lakierowana, czterostronna fuga

32

Native Ash | PL099C | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga

Crafted Oak | PL080C | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga

V4

V4

V4

V4

Ułożona powierzchnia Crystal Pine | lakierowana, czterostronna fuga

Crystal Pine | PL098C | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga

V4

V4

V4 = wszystkie dekory wood XL 
z polakierowaną,czterostronną fugą

i



wineo 1500 wood XL  35

Sposób montażu: do klejenia 

Format: 1500 × 250 mm 

Grubość produktu: 2,5 mm 

Ilość paneli w paczce:  12 / 4,5 m² 

Sposób montażu: do klejenia 

Format: 1500 × 250 mm 

Grubość produktu: 2,5 mm 

Ilość paneli w paczce:  12 / 4,5 m² 

wineo 1500 wood XL wineo 1500 wood XL

34

Fashion Oak Cream | PL092C | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga

Fashion Oak Natural | PL091C | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga

Fashion Oak Grey | PL093C | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga

Ułożona powierzchnia Fashion Oak na przykładzie dekorów Fashion Oak Cream | lakierowana, czterostronna fuga

Queen's Oak Pearl | PL097C | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga

Queen's Oak Amber | PL096C | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga

Ułożona powierzchnia Queen's Oak na przykładzie dekorów Queen's Oak Pearl | lakierowana, czterostronna fuga

V4 V4

V4

V4

V4

V4

V4



wineo 1500 wood XL  37

wineo 1500 wood XL wineo 1500 wood XL
Sposób montażu: do klejenia 

Format: 1500 × 250 mm 

Grubość produktu: 2,5 mm 

Ilość paneli w paczce:  12 / 4,5 m² 

Sposób montażu: do klejenia 

Format: 1500 × 250 mm 

Grubość produktu: 2,5 mm 

Ilość paneli w paczce:  12 / 4,5 m² 

36

Western Oak Cream | PL094C | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga

Western Oak Desert | PL095C | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga

Ułożona powierzchnia Western Oak na przykładzie dekorów Western Oak Cream | lakierowana, czterostronna fuga

Royal Chestnut Grey | PL084C | Klasyczna struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga

Royal Chestnut Desert | PL085C | Klasyczna struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga

Royal Chestnut Mocca | PL086C | Klasyczna struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga

Ułożona powierzchnia Royal Chestnut na przykładzie dekorów Royal Chestnut Grey | lakierowana, czterostronna fuga

V4 V4

V4 V4

V4 V4

V4



wineo 1500 wood XL
Sposób montażu: do klejenia 

Format: 1500 × 250 mm 

Grubość produktu: 2,5 mm 

Ilość paneli w paczce:  12 / 4,5 m² 

Village Oak Brown 
wineo 1500 wood XL | PL088C

38

Village Oak Grey | PL089C | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga

Village Oak Cream | PL087C | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga

Village Oak Brown | PL088C | Elegancka struktura drewna | lakierowana, czterostronna fuga

Ułożona powierzchnia Village Oak na przykładzie dekorów Village Oak Grey | lakierowana, czterostronna fuga

V4

V4

V4

V4

wineo 1500 wood XL  39



wineo 1500 
stone XL

NAJLEPSZE  
SKŁADNIKI DLA 
STYLOWEGO ŻYCIA

Klasyczny marmur, nowoczesna miedź 
i różne wzory industrialne – podłoga 
wineo 1500 stone XL jest dostępna 
w ośmiu stylowych dekorach. 
Płytki w nowoczesnym formacie 
1000 x 500 mm tworzą wyjątkową 
atmosferę.

wineo 1500 stone XL  41

White Marble | Supreme Oak Grey 
wineo 1500 stone XL | PL090C 
wineo 1500 wood L | PL070C

40



wineo 1500 stone XL  43

Sposób montażu: do klejenia 

Format: 1000 × 500 mm 

Grubość produktu: 2,5 mm 

Ilość paneli w paczce:  10 / 5 m² 

Sposób montażu: do klejenia 

Format: 1000 × 500 mm 

Grubość produktu: 2,5 mm 

Ilość paneli w paczce:  10 / 5 m² 

wineo 1500 stone XL wineo 1500 stone XL

Timeless Travertine (Ułożona powierzchnia) | PL106C | Subtelna struktura Raw Industrial (Ułożona powierzchnia) | PL104C | Subtelna struktura

Just Concrete (Ułożona powierzchnia) | PL101C | Subtelna struktura Scivaro Slate (Ułożona powierzchnia) | PL038C | Struktura łupkowa

Urban Copper (Ułożona powierzchnia) | PL103C | Subtelna struktura Grey Marble (Ułożona powierzchnia) | PL105C | Subtelna struktura

Carpet Concrete (Ułożona powierzchnia) | PL102C | Subtelna struktura White Marble (Ułożona powierzchnia) | PL090C | Subtelna struktura
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Floating Wood Snow 
wineo 1500 wood ∞ | PLR133C

wineo 1500  
wood ∞

NAJLEPSZE 
SKŁADNIKI DLA 
DOBRYCH  
TRANSAKCJI

Ciepłe, naturalne, dziewicze – seria 
wineo 1500 wood ∞ obejmuje osiem 
wzorów drewnianych do każdego 
zastosowania. Od klasycznego dębu, 
przez orzech, po egzotyczne struktury 
drewna – wszystkie warianty tworzą 
ciepłą i przyjemną atmosferę.

wineo 1500 wood ∞  4544
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Floating Wood Sand | PLR134C | Subtelna struktura Napa Walnut Brown | PLR136C | Klasyczna struktura drewna 

Floating Wood Snow | PLR133C | Subtelna struktura Napa Walnut Cream | PLR135C | Klasyczna struktura drewna 

wineo 1500 wood ∞ wineo 1500 wood ∞
Sposób montażu: do klejenia 

Format: 20 × 2 m 

Grubość produktu: 2,5 mm 

Ilość paneli w paczce:  1 / 40 m² 

Sposób montażu: do klejenia 

Format: 20 × 2 m 

Grubość produktu: 2,5 mm 

Ilość paneli w paczce:  1 / 40 m² 
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wineo 1500 wood ∞ wineo 1500 wood ∞
Sposób montażu: do klejenia 

Format: 20 × 2 m 

Grubość produktu: 2,5 mm 

Ilość paneli w paczce:  1 / 40 m² 

Sposób montażu: do klejenia 

Format: 20 × 2 m 

Grubość produktu: 2,5 mm 

Ilość paneli w paczce:  1 / 40 m² 

Pacific Oak | PLR037C | Klasyczna struktura drewna Missouri Oak | PLR039C | Klasyczna struktura drewna 

Halifax Oak | PLR036C | Klasyczna struktura drewna Cottage Oak | PLR038C | Klasyczna struktura drewna 
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wineo 1500 
chip ∞

NAJLEPSZE 
SKŁADNIKI DLA 
PRZEKONUJĄCYCH 
AKCENTÓW

Jednokolorowe, z bardziej lub mniej 
wyraźnym nakrapianiem, w subtelnym  
beżu i odcieniach szarości lub z kolorowymi 
akcentami: wśród 24 wzorów serii  
wineo 1500 chip ∞ każdy znajdzie coś,  
co go przekona.

wineo 1500 chip ∞  51

Terracotta Dark | Polar Pine 
wineo 1500 chip ∞ | PLR009C 
wineo 1500 wood L | PL082C

50
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wineo 1500 chip ∞ wineo 1500 chip ∞

Midnight Grey | PLR024C | Subtelna struktura Midnight Grey Stars | PLR126C | Subtelna struktura

Light Grey | PLR021C | Subtelna struktura

Silver Grey Stars | PLR124C | Subtelna strukturaSilver Grey | PLR022C | Subtelna struktura

Steel Grey | PLR023C | Subtelna struktura

Sinai Sand | PLR002C | Subtelna struktura Sinai Sand Stars | PLR130C | Subtelna struktura

Pure White | PLR025C | Subtelna struktura Pure White Stars | PLR123C | Subtelna struktura

Melange | PLR003C | Subtelna struktura Cappuccino | PLR004C | Subtelna struktura

Sposób montażu: do klejenia 

Format: 20 × 2 m 

Grubość produktu: 2,5 mm 

Ilość paneli w paczce:  1 / 40 m² 

Sposób montażu: do klejenia 

Format: 20 × 2 m 

Grubość produktu: 2,5 mm 

Ilość paneli w paczce:  1 / 40 m² 

52
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wineo 1500 chip ∞ wineo 1500 chip ∞
Sposób montażu: do klejenia 

Format: 20 × 2 m 

Grubość produktu: 2,5 mm 

Ilość paneli w paczce:  1 / 40 m² 

Sposób montażu: do klejenia 

Format: 20 × 2 m 

Grubość produktu: 2,5 mm 

Ilość paneli w paczce:  1 / 40 m² 

Red Rubin | PLR011C | Subtelna struktura Apple Green | PLR185C | Subtelna struktura

Honey Mustard | PLR128C | Subtelna struktura Terracotta Dark | PLR009C | Subtelna struktura

Denim Blue Stars | PLR132C | Subtelna struktura

Summer Sky | PLR014C | Subtelna struktura

Navi Blue | PLR129C | Subtelna struktura

Racing Green | PLR019C | Subtelna struktura

Navi Blue Stars | PLR131C | Subtelna struktura

Purple Rain | PLR013C | Subtelna struktura

Jungle Green | PLR018C | Subtelna struktura Pure Black Stars | PLR127C | Subtelna struktura
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wineo 1500 
fusion ∞ | fusion XL

NAJLEPSZE 
SKŁADNIKI DLA 
PASUJĄCYCH 
WZORÓW

Podłoga wineo 1500 fusion, specjalnie 
dostosowana do potrzeb architektów 
i projektantów, jest dostępna w zawsze 
pasujących odcieniach szarości. 
Jasne lub ciemne, słonecznie ciepłe lub 
stylowo chłodne – 16 dekorów stanowi 
eleganckie tło dla aranżacji wnętrza, 
idealnie dopasowując się do koncepcji 
kolorystycznej.

Podłoga wineo 1500 fusion jest dostępna 
w płytkach (fusion XL) i w rolkach (fusion ∞).

Dzięki naszej gwarancji dopasowania 
nawet najbardziej wymagające wnętrza 
zyskają odpowiednią podłogę.

Klinika uniwersytecka Münster (UKM) 
wineo 1500 fusion ∞ | cool.one

wineo 1500 fusion  5756
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bright.four
PLR118C (Rola) | 20 × 2 m 

PL118C (Płytka) | 1000 × 500 mm

warm.four
PLR122C (Rola) | 20 × 2 m 

PL122C (Płytka) | 1000 × 500 mm

pure.four
PLR114C (Rola) | 20 × 2 m 
PL114C (Płytka) | 1000 × 500 mm

cool.four
PLR110C (Rola) | 20 × 2 m 
PL110C (Płytka) | 1000 × 500 mm

bright.three
PLR117C (Rola) | 20 × 2 m 

PL117C (Płytka) | 1000 × 500 mm

warm.three
PLR121C (Rola) | 20 × 2 m 

PL121C (Płytka) | 1000 × 500 mm

pure.three
PLR113C (Rola) | 20 × 2 m 
PL113C (Płytka) | 1000 × 500 mm

cool.three
PLR109C (Rola) | 20 × 2 m 
PL109C (Płytka) | 1000 × 500 mm

bright.two
PLR116C (Rola) | 20 × 2 m 

PL116C (Płytka) | 1000 × 500 mm

warm.two
PLR120C (Rola) | 20 × 2 m 

PL120C (Płytka) | 1000 × 500 mm

pure.two
PLR112C (Rola) | 20 × 2 m 
PL112C (Płytka) | 1000 × 500 mm

cool.two
PLR108C (Rola) | 20 × 2 m 
PL108C (Płytka) | 1000 × 500 mm

bright.one
PLR115C (Rola) | 20 × 2 m 

PL115C (Płytka) | 1000 × 500 mm

warm.one
PLR119C (Rola) | 20 × 2 m 

PL119C (Płytka) | 1000 × 500 mm

pure.one
PLR111C (Rola) | 20 × 2 m 
PL111C (Płytka) | 1000 × 500 mm

cool.one
PLR107C (Rola) | 20 × 2 m 
PL107C (Płytka) | 1000 × 500 mm

fusion-Matrix  59
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wineo 1500 
fusion combinations

NAJLEPSZE SKŁADNIKI DLA 
SZLACHETNYCH DODATKÓW
Wyjątkowym dodatkiem są dwa graficzne dekory  
Flower i Ornament, kolorystycznie korespondujące  
z dekorami matrycy fusion. Każda seria kolorystyczna  
posiada jasny i ciemny wariant dekoru, który idealnie  
nadaje się do tworzenia kombinacji ze wszystkimi  
dekorami z kolekcji fusion.

Chętnie doradzimy.

60 wineo 1500 fusion combinations

flo
w

er
s

or
na

m
en

ts

ornaments.cool.dark
PL140C (Płytka) | 1000 × 500 mm

ornaments.pure.dark
PL154C (Płytka) | 1000 × 500 mm

ornaments.warm.dark
PL155C (Płytka) | 1000 × 500 mm

ornaments.bright.dark
PL156C (Płytka) | 1000 × 500 mm

ornaments.cool.light
PL139C (Płytka) | 1000 × 500 mm

ornaments.pure.light
PL150C (Płytka) | 1000 × 500 mm

ornaments.warm.light
PL151C (Płytka) | 1000 × 500 mm

ornaments.bright.light
PL152C (Płytka) | 1000 × 500 mm

flowers.cool.dark
PL138C (Płytka) | 1000 × 500 mm

flowers.pure.dark
PL146C (Płytka) | 1000 × 500 mm

flowers.warm.dark
PL147C (Płytka) | 1000 × 500 mm

flowers.bright.dark
PL148C (Płytka) | 1000 × 500 mm

flowers.cool.light
PL137C (Płytka) | 1000 × 500 mm

flowers.pure.light
PL142C (Płytka) | 1000 × 500 mm

flowers.warm.light
PL143C (Płytka) | 1000 × 500 mm

flowers.bright.light
PL144C (Płytka) | 1000 × 500 mm

warmcool brightpure



PRODUKT

OBSZARY ZASTOSOWANIA
wineo 1500

wineo 1500 
customised

wineo 1500 
acoustic ∞

wineo 1500 
safety ∞

wineo 1500 
rail

wineo 1500 
sea

HEALTH + 
CARE ✓ ✓ ✓ ✓

HOTEL + 
HOSPITALITY ✓ ✓ ✓ ✓

PUBLIC + 
EDUCATION ✓ ✓ ✓ ✓

RETAIL + 
FAIR ✓ ✓ ✓ ✓

MARITIME ✓ ✓

RAILWAY ✓ ✓

HOME + 
LIVING ✓ ✓

wineo 1500 customised

Niezależnie od tego, czy chodzi o logo firmowe w sali konferencyjnej, 
czy o abstrakcyjne kolory i wzory w atelier – z wineo 1500 customised 
kreatywność nie ma granic. Zaprojektuj swoją wymarzoną podłogę i 
stwórz wyjątkowy produkt wysokiej jakości.

62 wineo 1500 Produkty specjalne wineo 1500 customised  63

NAJLEPSZE SKŁADNIKI 
DO WYMAGAŃ SPECJALNYCH
Specjalne zadania wymagają specjalnych rozwiązań. 
Dlatego podłoga wineo 1500 jest dostępna w dodatkowych 
wariantach specjalnych – zawsze dostosowanych do obszaru 
zastosowania.



wineo 1500 acoustic ∞

Zintegrowana mata wygłuszająca wineo 1500 acoustic ∞ znacznie 
tłumi odgłosy kroków. W ten sposób nadaje się w szczególności 
do budynków o wysokim poziomie szumów.

Struktura produktu wineo 1500 acoustic ∞ jest opisana na stronie 19.

wineo 1500 safety ∞

Nieważne, czy podłoga została właśnie umyta, czy może trzeba 
szybko przejść – dzięki swojej wyjątkowej powierzchni wineo 1500 
safety ∞ zapewnia nawjwyższej jakości antypoślizgowość. 
Podłoga ta posiada certyfikację R10 i A/B oraz świetnie sprawdza  
się w hotelach, szpitalach, ośrodkach opiekuńczych, szkołach czy  
w miejscu pracy.

Sinai Sand 
wineo 1500 safety ∞ | PLR002CSFT

Sinai Sand 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR002CACT

Light Grey 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR021CACT

Midnight Grey Stars 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR126CACT

Denim Blue Stars 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR132CACT

Halifax Oak
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR036CACT

Terracotta Dark 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR009CACT

Silver Grey
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR022CACT

Silver Grey Stars 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR124CACT

Apple Green  
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR185CACT

Pacific Oak 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR037CACT

Silver Grey 
wineo 1500 safety ∞ | PLR022CSFT

Navi Blue 
wineo 1500 safety ∞ | PLR129CSFT

Sinai Sand Stars  
wineo 1500 safety ∞ | PLR130CSFT

Silver Grey Stars 
wineo 1500 safety ∞ | PLR124CSFT

Navi Blue Stars 
wineo 1500 safety ∞ | PLR131CSFT

64 wineo 1500 acoustic ∞ wineo 1500 safety ∞  65
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wineo 1500 rail

Kiedy tysiące ludzi przeciska się przez korytarze pociągu, oznacza to 
maksymalne obciążenie materiału. Aby sprostać takim wymaganiom, 
stworzono wineo 1500 rail. Podłoga ta wyróżnia się maksymalną 
trwałością. W ten sposób wineo 1500 rail spełnia wszystkie 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa.

wineo 1500 sea

W nowoczesnym budownictwie okrętowym i w zaawansowanych 
instalacjach typu offshore wymagane są niezawodne i przede 
wszystkim wytrzymałe technologie oraz obszerna wiedza techniczna. 
Aby sprostać tym specjalnym wymaganiom, firma wineo stworzyła 
specjalną podłogę: wineo 1500 sea. Oferuje ona optymalne 
właściwości w razie pożaru oraz spełnia wszystkie wymagania w  
zakresie bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami IMO.

wineo 1500 sea  6766  wineo 1500 rail
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PERFECT FIT AKCESORIA
LISTWY COKOŁOWE, NAROŻNIKI ZEWNĘTRZNE  
ORAZ SZNUR SPAWALNICZY 
Zwłaszcza w obszarach o specjalnym przeznaczeniu, na przykład w obszarze 

Health + Care, gdzie liczą się maksymalna czystość i higiena, listwy cokołowe 

i narożniki zewnętrzne są nieodzowne. Doskonale łączą one ścianę z podłogą, 

tworząc w pełni szczelne i łatwe w utrzymaniu wykończenie. Nasze prefabry- 

kowane listwy cokołowe i narożniki zewnętrzne do Bio podłóg PURLINE  

są dostępne w każdym dekorze z kolekcji i zawsze są produkowane zgodnie  

z zamówieniem klienta. Dostępne są także pasujące sznury spawalnicze  

PURLINE do spawania bez szwu, dostosowane do każdego wzoru.

Dostępne wymiary

Listwy cokołowe: 100 mm Wysokść × 100 mm Szerokość x 2400 mm Długość 

Narożniki zewnętrzne: 100 mm Wysokść × 100 mm Szerokość × 130 mm × 130 mm
wymiar wewnętrzny

PERFECT FIT Akcesoria  69

MATY PODKŁADOWE 
Do podłóg wineo 1500 polecamy naszą matę wygłuszającą  

silentPREMIUM CONTRACT – idealny podkład, który zawiera  

do 90 % surowców naturalnych oraz służy zapewnieniu jeszcze  

większej wygody i optymalnej akustyki w pomieszczeniu.

 ■  dzięki samoprzylepnej powierzchni  
nie trzeba stosować dodatkowego kleju

 ■ znakomite, stałe właściwości tłumienia  
 odgłosu kroków

 ■ niwelowanie nierówności podłoża
 ■ zwiększenie wygody układania
 ■ optymalne dostosowanie do ogrzewania podłogowego
 ■ do klas użytkowych 23 i 32

100 mm
100 mm 100 mm

2400 mm 100 mm

samoprzylepna 
Redukcja dźwięku kroków: do 15 dB 
w systemie z podłogą klejoną wineo 1500 
Nr art. UPU1040 

Mata podkładowa 
silentPREMIUM CONTRACT 
do podłóg wineo 1500

Erstmalig 

für die 

Verlegung von 

BAHNEN-

WARE

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

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

i
Szczegółowe informacje znajdziesz w 

naszym katalogu dodatków: 
Nr artykułu 20091021

Zeskanuj teraz:

Po raz 

pierwszy do 

montażu 

towaru  
z rolki



WSPARCIE MARKETINGOWE 
Do prezentacji naszej oferty oraz promocji 

produktów w punktach handlowych służy 

bogaty asortyment wzorników oraz mate-

riałów do wydruku. Przegląd wszystkich 

dostępnych materiałów reklamowych, 

począwszy od prospektów, a skończyw- 

szy na wyposażeniu stojaków i wzornikach 

prezentujących nasze produkty, możecie 

Państwo znaleźć w broszurze wspierającej 

sprzedaż „Materiały reklamowe wineo”. 

Realizujemy również indywidualne  

życzenia – skontaktuj się z nami!

POMOC TECHNICZNA 
Jeśli mają Państwo pytania na 

temat produktów, obszarów ich 

zastosowania i montażu, pozostajemy 

do Państwa dyspozycji pod 

numerem telefonu:

Tel.: +48 71 374 02 60 – 62

SERWIS
NASZA STRONA  
INTERNETOWA WWW 
Na naszej stronie  

www.wineo-polska.pl znjadziesz  

interesujące i pomocne informacje:

 ■  adresy punków handlowych

 ■ nasze TOP-Referencje

 ■ specyfikacja produktów

 ■ dane techniczne

 ■ instrukcje czyszczenia i  

 pielęgnacji oraz montażu

 ■ kanał video z licznymi wskazówkami

SEMINARIA 
Zapraszamy do skorzystania z naszej 

oferty seminariów w celu zdobycia 

know-how, poszerzenia wiedzy o 

technice układania paneli lub strategii 

sprzedaży, aby skorzystać z udanej 

współpracy. Szkolenia wineo są 

informacyjne, praktyczne, 
indywidualne, dzięki czemu zdobywasz 

niezbędną wiedzę na temat naszych 

podłóg. Szczegółowe informacje oraz 

możliwość rejestracji są dostępne na 

naszej stronie internetowej.

WINEO BLOG
ORAZ SOCIAL MEDIA 
Inspiracje i wiedza o produkcie  

podsumowane w krótkich  

interesujących artykułach − to można 

sprawdzić na:

 ■ www.wnetrza-mieszkan.pl

 ■ Instagram

 ■ facebook

 ■ Pinterest

 ■ YouTube

WINEO FLOOR VIEWER 
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.

Serwis  7170



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 
źródeł 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 
Fiński odpowiednik Blauer Engel w Niemczech. 

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. 

Certifikaty 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.
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STAWIAMY NA TRANSPARENTNOŚĆ.



wineo 1500 wood ∞ 
chip ∞ 
fusion ∞
safety ∞

acoustic ∞ wood XS wood L wood XL stone XL 
fusion XL

 

Sposob montażu Do klejenia Do klejenia Do klejenia Do klejenia Do klejenia Do klejenia

Klasa użytkowa | EN ISO 10874 23 / 34 / 43 23 / 34 / 41 23 / 34 / 43 23 / 34 / 43 23 / 34 / 43 23 / 34 / 43

Wymiary 20 × 2 m 20 × 2 m 600 ×100 mm 1200 ×200 mm 1500 ×250 mm 1000 ×500 mm

Grubość produktu 2,5 mm 4 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 

Waga 3,45 kg / m2 3,9 kg / m2 3,6 kg / m2 3,45 kg / m2 3,45 kg / m2 3,45 kg / m2

Ilość paneli / płytek w paczce 1 / 40 m² 1 / 40 m² 28 / 1,68 m² 20 / 4,8 m² 12 / 4,5 m² 10 / 5 m²

Paczka / Paleta 6 / 240 m² 6 / 240 m² 144 / 241,92 m² 48 / 230,4 m² 52 / 234 m² 50 / 250 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 (safety ∞ R10)

Odporność na działanie 
promieniowania UV | EN ISO 105-B02

~ 7

Nacisk punktowy | EN ISO 24343-1 ≤ 0,10 mm ≤ 0,30 mm ≤ 0,10 mm ≤ 0,10 mm ≤ 0,10 mm ≤ 0,10 mm

Antypoślizgowość  | EN 13893 µ ≥ 0,30 DS

Stabilność wymiarów | EN ISO 23999 ≤ 0,15 %

Wytrzymałość na zginanie | EN ISO 24344 ≥ 20 mm

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 12667 ~ 0,01 (m²K) / W ~ 0,041 (m²K) / W ~ 0,01 (m²K) / W ~ 0,01 (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 ~ 17 dB ~ 4 dB ~ 4 dB ~ 4 dB ~ 4 dB

Test nóg meblowych | EN 424 brak uszkodzeń

Odporność na zużycie | EN 660-2 Grupa T

Właściwości antystatyczne | EN 1815 ≤ 2 kV

Gwarancja https://www.wineo-polska.pl/serwis/gwarancja

   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
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PRZEGLĄD KOLEKCJI

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

Klasa użytkowa 34: 
Mocno obciążone  
pomieszczenia publiczne

Klasa użytkowa 23:
Mocno obciążone
pomieszczenia prywatne

Klasa użytkowa 41: 
Słabo obciążone  
pomieszczenia przemysłowe   

Klasa użytkowa 43: 
Mocno obciążone  
pomieszczenia przemysłu lekkiego   
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Windmöller 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
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