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Artyku  promocyjny

Pod ogi Viligno zosta y stworzone z my-
l  o wystroju wn trza. cz  one wszyst-

kie korzy ci winylu z naturalnym wygl -
dem, na laduj cym autentyczne materia y. 
Kolekcja Viligno obejmuje seri  pod óg o fak-
turze drewna lub p ytki, których nie sposób 
odró ni  od orygina u.

Oferta paneli Viligno obejmuje seri  motywów 
drewnianych z faktur  o naturalnym wygl -
dzie. Pod ogi Viligno doskonale nadaj  si  do 
salonów, azienek, biur czy nawet pomiesz-
cze  handlowych. 

S  odpowiednie zarówno do monta u w no-
wych pomieszczeniach, jak i do renowacji sta-
rych, atwe w monta u, trwa e, cienkie, wy-
godne dla stóp, nie wymagaj ce wi kszych 
zabiegów konserwacyjnych, wodoodporne oraz 

przyjazne dla rodowiska. Pod ogi Viligno do-
dadz  ka demu wn trzu indywidualnego sty-
lu. Oprócz zastosowa  w pomieszczeniach 
mieszkalnych, pod ogi Viligno s  tak e od-
powiednie do zastosowa  w obiektach u y-
teczno ci publicznej.

Pod ogi Viligno LVT cz  w sobie wiele 
zalet winylu z niezwykle naturalnym wy-
gl dem kamienia i drewna. Dzi ki praktycz-
nemu i opatentowanemu systemowi Uniclic 
pod ogi Viligno LVT z atwo ci  zamontu-
je ka dy majsterkowicz. W przypadku spe-
cjalnych zastosowa  mo na wybra  system 
klejony. Minimalna grubo  paneli i p ytek 
sprawia, e mo na je uk ada  na istniej cych 
pod ogach, pod warunkiem prawid owego 
ich przygotowania. Idealnie sprawdzaj  si
one wi c podczas projektów renowacyjnych. 

Ponadto pod ogi Viligno s  w 100% wodood-
porne, co sprawia, e idealnie nadaj  si  do 
pomieszcze , gdzie wyst puje wysoka wilgot-
no  i konieczno  sprz tania na mokro, ta-
kich jak kuchnie, azienki i toalety. Ta nowa 
generacja pod óg jest przyjazna dla rodowi-
ska, wykonana z czystego PVC, który nadaje 
si  do recyklingu. 

Ka da pod oga Viligno jest wyj tkowo trwa-
a, nawet w przypadku intensywnego u ytko-

wania. Wytrzyma o  winylu i jego specjal-
na obróbka sprawi y, e pod ogi Viligno s
niezwykle wytrzyma e. Solidny rdze  desek 
i p ytek wzmocnionych w óknem szklanym 
czyni  ich kszta t i wymiar niezmiennym. 
Aby w pe ni przekona  si  do jako ci i wygo-
dy oferowanych pod óg, rekomendujemy wi-
zyt  w punkcie handlowym i zapoznanie si
z prawdziw  pod og  Viligno.

Nowa gama wspó czesnych pod óg – 
panele i p ytki Viligno

Plastivan sp. z o.o.
ul. G ówna 8, 62-007 Biskupice

tel. 61 815 57 47
faks 61 815 57 48
www.viligno.com

e-mail: biuro@plastivan.pl

plastivan promocyjny bd11-12.indd 150plastivan promocyjny bd11-12.indd   150 2015-11-06 05:43:232015-11-06   05:43:23


