
STYLOWO  
W ŻYCIU I PRACY. 

PODŁOGI WINYLOWE



wineo 800 
WYRÓŻNIJ SIĘ  
STYLEM.

Inspirowana światowymi trendami najnowsza kolekcja 

wineo 800 prezentuje w swoim wachlarzu atrakcyjne 

dekory w optyce drewna i kamienia oraz jedyne w 

swoim rodzaju dekory płytek  w wielu formatach. 

Kolekcja została uzupełniona przez kreatywne elementy 

z dekorami mozaiki i wąskimi panelami. Nasz hit: wiele 

odcieni i formatów jest ze sobą kompatybilnych i 

możliwe jest ich dowolne łączenie – bez granic!
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Gdzie znajdujemy nasze inspiracje?  
Gdzie można zobaczyć ducha czasu?  
Nasi projektanci odwiedzili topowe metropolie  
świata i właśnie tam szukali najnowszych trendów –  
aby stworzyć nadzwyczajne kolekcje, które  
cechuje przede wszystkim jedno: stylowość.

Czy inspiracją było ciepło i harmonia natury czy chłodne  
fasady betonowych konstrukcji miast – jedno jest pewne – 
podłogi winylowe wineo nadadzą każdemu pomieszczeniu 
jego unikalny wygląd. Nie tylko we własnym domu, także  
w obiektach publicznych przekonują designem i funkcjo- 
nalnością. STYLOWO. 
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WYTRZYMAŁA 
Podłoga winylowa wineo jest odporna na plamy. 

Nawet meble czy miękkie kółka obrotowe nie  

pozostawiają śladów.

ŁATWA W PIELĘGNACJI 
Dzięki zaimpregnowanej powierzchni paneli, podłoga 

winylowa jest dziecinnie prosta w czyszczeniu.

FUNKCJA WYCISZAJĄCA 
Miękka powierzchnia podłogi przyjemnie wycisza 

pogłos kroków.

CIEPŁA DLA STÓP 
Podłoga winylowa jest przyjemnie ciepła dla stóp -  

po prostu idealna. 

NADAJE SIĘ NA WODNE OGRZEWANIE 
PODŁOGOWE 
Ułożona na ogrzewaniu podłogowym podłoga winylo-

wa nie powoduje straty ciepła. 

ODPORNA NA WILGOĆ 
Wszystkie podłogi winylowe wineo zarówno do 

klejenia jak i montażu na click można stosować w 

pomieszczeniach wilgotnych, takich jak np. kuchnia 

czy łazienka. 

ODPOWIEDNIA DLA STAWÓW 
Dzięki elastycznej powierzchni stawy znajdują się 

pod ochroną.

ANTYPOŚLIZGOWA 
Sprawdzona powierzchnia daje poczucie  

bezpieczeństwa na każdym kroku.

ZALETY PRODUKTU 
Niezwykle trwała podłoga winylowa wineo ceniona jest  
przede wszystkim za jej funkcjonalność. Szereg zalet oraz  
nieskomplikowane użytkowanie podłogi sprawiają, że staje się  
ona jednym z najchętniej wybieranych pokryć podłogowych.  
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ZAKRES ZASTOSOWANIA 
Klasy użyteczności pomiędzy 23 a 42 podłóg winylowych 
wineo do klejenia i montażu na click są zawsze doskonałym 
wyborem zarówno do pomieszczeń mieszkalnych, publicz-
nych jak i przemysłowych. Grubość produktu od 2 mm do 
9 mm umożliwia ułożenie podłogi winylowej praktycznie na 
każdym podłożu. 

OBIEKTY PAŃSTWOWE + EDUKACJA 
Scandic Grey | wineo 600 wood XL

MIESZKANIE + STYL ŻYCIA 
Lohas Light | ambra wood

HOTELE + DOMY GOŚCINNE 
Raw Concrete | wineo 800 stone XL

SPRZEDAŻ + STANOWISKA TARGOWE 
Dark Slate  | wineo 800 stone XL

OBIEKTY PUBLICZNE + DOMY SOCJALNE 
Indian Oak | ambra wood

i
Wszystkie podłogi winylowe 
wineo można układać w pomiesz-
czeniach wilgotnych. 
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1   Impregnacja powierzchni 
Chroni produkt oraz umożliwia łatwe czyszcze-

nie i pielęgnację.

2   Struktura powierzchni  
Różnorodne powierzchnie gwarantują uzyskanie 

autentycznego wyglądu.

3   Klasa użyteczności  
Potwierdza wysoką wytrzymałość produktu 

oraz stanowi podstawę zaklasyfikowania do 

odpowiedniego zakresu zastosowania.

4   Dekor 
Papier dekoracyjny daje szerokie możliwości 

projektowania. 

5   Warstwa podstawowa  
Nadaje produktowi wysoką stabilność oraz 

optymalną elastyczność.

6   Przeciwciąg  
Dzięki któremu zapewniona jest stabilność 

całej konstrukcji podłogi. 

7   Mata podkładowa silentPREMIUM  
Dostępna osobno:  
Doskonały samoprzylepny podkład, który 

wyrównuje niewielkie nierówności podłoża 

oraz optymalizuje tłumienie dźwięku kroków  

w pomieszczeniu.  

Podłogi winylowe do klejenia 
 ■ wyjątkowo elastyczne 

 ■ mała grubość produktu od 2 mm do 2,5 mm 

 ■ szczególnie wytrzymałe i trwałe

 ■ optymalne rozwiązanie w przypadku remontów oraz pomieszczeń wilgotnych 

1
2

4
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BUDOWA PRODUKTU
Podłogi winylowe marki wineo są tak różne jak Państwa  
wymagania. Bez względu na przeznaczenie, czy do nowych 
mieszkań, renowacji, Państwa domu lub pomieszczeń  
komercyjnych – marka wineo to zawsze idealny wybór.  
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1   Impregnacja powierzchni 
Chroni produkt oraz umożliwia łatwe czyszcze-

nie i pielęgnację.

2   Struktura powierzchni  
Różnorodne powierzchnie gwarantują uzyskanie 

autentycznego wyglądu.

3   Klasa użyteczności  
Potwierdza wysoką wytrzymałość produktu 

oraz stanowi podstawę zaklasyfikowania do 

odpowiedniego zakresu zastosowania.

4   Dekor 
Papier dekoracyjny daje szerokie możliwości 

projektowania. 

5   Warstwa podstawowa zbrojona włóknami 
szklanymi  

Nadaje produktowi wysoką stabilność oraz 

optymalną elastyczność.  

6   System łączenia  
System łączenia Connect został specjalnie 

stworzony do elastycznych podłóg winylowych, 

dzięki niemu montaż paneli w systemie na click 

jest szybki i prosty. 

7   Przeciwciąg  
Dzięki któremu zapewniona jest stabilność 

całej konstrukcji podłogi. 

8   Mata podkładowa silentCOMFORT  
Dostępna osobno:  
Doskonały podkład wyciszający i antypoślizgowy, 

który wyrównuje niewielkie nierówności podłoża 

oraz optymalizuje tłumienie dźwięku kroków w 

pomieszczeniu.  

1   Impregnacja powierzchni 
Chroni produkt oraz umożliwia łatwe czyszcze-

nie i pielęgnację.

2   Struktura powierzchni  
Różnorodne powierzchnie gwarantują uzyskanie 

autentycznego wyglądu.

3   Klasa użyteczności  
Potwierdza wysoką wytrzymałość produktu 

oraz stanowi podstawę zaklasyfikowania do 

odpowiedniego zakresu zastosowania.

4   Dekor 
Papier dekoracyjny daje szerokie możliwości 

projektowania. 

5   Warstwa podstawowa  
Nadaje produktowi wysoką stabilność oraz opty-

malną elastyczność.

6  Płyta nośna  
     Płyta nośna HDF- Aqua-Protect®  

     chroniąca przed wilgocią 

7   System łączenia  
Dzięki wielokrotnie sprawdzonemu systemowi 

łączenia na click panele układa się łatwo i  

szybko.  

8   Impregnacja krawędzi  
Specjalnie zaimpregnowane krawędzie chronią 

system łączenia przed wilgocią. 

9   Mata podkładowa  
Mata podkładowa Sound-Protect Eco to zinteg-

rowany na stałe z podłogą Multi-Layer wineo 

optymalny system akustyczny. 

Podłogi winylowe do montażu na click 
 ■ bardzo elastyczne

 ■ grubość produktu 4,5 mm do 5 mm 

 ■ system łączenia Connect gwarantuje szybki i czysty montaż 
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Podłogi winylowe Multi-Layer do montażu na click
 ■ płyta nośna HDF-Aqua-Protect®

 ■ 9 mm grubość produktu zapewnia optymalne wyrównanie niewielkich  

 nierówności podłoża

 ■ odpowiednia do renowacji i pomieszczeń wilgotnych

 ■ szczególnie odporna na ciepło i stabilna 

 ■ zintegrowana mata wyciszająca Sound-Protect® optymalizująca akustykę  

 w pomieszczeniu 

 ■ system łączenia LocTec® zapewniający łatwy montaż podłogi 
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stone XL

do klejenia 

914,4 × 457,2 mm

do montażu na click 

914 × 480 mm

wineo 800
tile

do klejenia 

914,4 × 914,4 mm

do klejenia 

914,4  × 457,2 mm

457,2 × 
457,2 mm

craft

457,2 × 
457,2 mm

do klejenia     914,4 × 101,6 mm

wood XL

wood

do klejenia 
1200 × 180 mm

do montażu na click 
1212 × 185 mm

wood

ambra

Multi-Layer
1200 × 212 mm

stone

do klejenia  

609,6 × 304,8 mm

do montażu na click 

600 × 314 mm

Multi-Layer

591 × 287 mm

do klejenia 
1200 × 180 mm

do montażu na click 
1212 × 185 mm

stone

do klejenia  

609,6 × 304,8 mm

do montażu na click 

600 × 317 mm

wineo 600
do klejenia 

1200 × 180 mm

stone XL

do klejenia 

900 × 450 mm

do montażu na click 

914 × 480 mm

wood XL

do klejenia 
1505 × 235 mm

do montażu na click 
1505 × 237 mm

wood

do montażu na click 
1212 × 187 mm

WYMIARY 
W celu podkreślenia wyglądu każdego dekoru istnieje 
możliwość wyboru kilku wymiarów paneli, na przykład dłu-
gie deski w formacie XL w stylu rustykalnym lub panele w 
poręcznym formacie płytek – zawsze w dobrym designie. 

do montażu na click 
1505 × 237 mm

do klejenia 
1505 × 235 mm

XXL

L

XL

do klejenia 

do klejenia 

DLC00011: 1212 × 185 mm
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klasyczna struktura drewna głęboka struktura drewna wyczuwalna struktura drewna

struktura piaskowa struktura imitująca kamień

struktura Synchron

struktura surowo – piłowana

struktura imitująca płytki ceramiczne

powierzchnia błyszcząca

struktura łupkowa

szczotkowana struktura szczotkowana, wyczuwalna struktura 
Handscraped I

i
Dekory posiadające powierzchnię 
Synchron z efektem tłoczenia są 
niezwykle autentyczne, a zastoso-
wana struktura powierzchni 
oddaje wygląd i fakturę drewna. 
Występowanie sęków i wyżłobień 
nadaje podłodze wyjątkową 
oryginalność.

STRUKTURY POWIERZCHNI
Podłogi winylowe wineo mają różne powierzchnie, które 
zostały indywidualnie dopasowane do każdego dekoru, np. 
struktury drewna cechuje niezwykła autentyczność. (Informacje 
dotyczące zastosowania poszczególnej struktury powierzchni 
mogą Państwo znaleźć pod każdym dekorem.)
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ambra 3 w 1 

Lohas Light 
ambra wood | DPI73212AMW
ambra wood | CPI73212AMW
ambra wood | MLPI73212AMW-N

STYLOWE  
POŁĄCZENIA.

Podłogi winylowe ambra wineo 
mają wszechstronne zastoso-
wanie w domu. Kolekcja jest 
dostępna w trzech wariantach, a 
tym samym stanowi optymalne 
rozwiązanie dla wszystkich za-
kresów zastosowania. Podłoga 
winylowa do klejenia lub do  
montażu na click oraz podłoga  
Multi-Layer na click  –  w ofercie  
16 nowoczesnych wzorów  
drewna i 6 dekorów kamienia  
dla Twojego domu lub obszarów 
komercyjnych. 



Sposób układania:  do klejenia  

Grubość produktu:  2 mm 

Klasa użyteczności:  0,3 mm 

Ilość paneli w paczce:  18 / 3,89 m²

Sposób układania:  do montażu na click  
Grubość produktu:  4,5 mm 

Klasa użyteczności:  0,3 mm 

Ilość paneli w paczce:  10 / 2,24 m²

Sposób układania:  do montażu na click  (Multi-Layer)* 

Płyta nośna:  Aqua-Protect® 

Grubość produktu:  9 mm 

Klasa użyteczności:  0,3 mm 

Ilość paneli w paczce:  8 / 2,04 m²

20  

1200 × 180 mm

1212 × 185 mm

1200 × 212 mm
Multi-Layer

Sound-
Protect
Eco 

15
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

*

Sposób układania:  do klejenia  

Grubość produktu:  2 mm 

Klasa użyteczności:  0,3 mm 

Ilość płytek w paczce: 18 / 3,34 m²

Sposób układania:  do montażu na click  
Grubość produktu:  4,5 mm 

Klasa użyteczności:  0,3 mm 

Ilość płytek w paczce: 12 / 2,26 m²

Sposób układania:  do montażu na click  (Multi-Layer)* 

Płyta nośna:  Aqua-Protect® 

Grubość produktu:  9 mm 

Klasa użyteczności:  0,3 mm 

Ilość płytek w paczce:  9 / 1,53 m²

609,6 × 304,8 mm

600 × 314 mm

591 × 287 mm

Multi-Layer

ambra stone

ambra wood

Arizona Oak Light Grey 
ambra wood | DEI25418AMW 
ambra wood | CEI25418AMW
ambra wood | MLEI25418AMW-N
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Highlands Light do klejenia: DEI75213AMW

Pełna deska | klasyczna struktura drewna do montażu na click: CEI75213AMW

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060491           click (Multi-Layer): MLEI75213AMW-N

Wild Apple do klejenia: DAP61413AMW

Pełna deska | głęboka struktura drewna             do montażu na click: CAP61413AMW

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060482         click (Multi-Layer): MLAP61413AMW-N

Natural Apple do klejenia: DAP61416AMW

Pełna deska | głęboka struktura drewna do montażu na click: CAP61416AMW

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060436          click (Multi-Layer): MLAP61416AMW-N

Golden Canadian Oak do klejenia: DEI54612AMW

Pełna deska | głęboka struktura drewna               do montażu na click: CEI54612AMW

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060486           click (Multi-Layer): MLEI54612AMW-N

Indian Oak do klejenia: DEI55413AMW

Pełna deska | głęboka struktura drewna do montażu na click: CEI55413AMW

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060488           click (Multi-Layer): MLEI55413AMW-N

Highlands Dark do klejenia: DEI75212AMW

Pełna deska | klasyczna struktura drewna do montażu na click: CEI75212AMW

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060490           click (Multi-Layer): MLEI75212AMW-N

Boston Pine Brown do klejenia: DPI71716AMW

Pełna deska | głęboka struktura drewna do montażu na click: CPI71716AMW

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060494           click (Multi-Layer): MLEI71716AMW-N

Bretagne Oak do klejenia: DEI63614AMW

Pełna deska | głęboka struktura drewna do montażu na click: CEI63614AMW

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060489           click (Multi-Layer): MLEI63614AMW-N

Long Island do klejenia: DPI101113AMW

Pełna deska | głęboka struktura drewna do montażu na click: CPI101113AMW

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060492         click (Multi-Layer): MLPI101113AMW-N

Lohas Light do klejenia: DPI73212AMW

Pełna deska | głęboka struktura drewna do montażu na click: CPI73212AMW

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060496           click (Multi-Layer): MLPI73212AMW-N

Arizona Oak Light Grey do klejenia: DEI25418AMW

Pełna deska | głęboka struktura drewna do montażu na click: CEI25418AMW

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060493           click (Multi-Layer): MLEI25418AMW-N

Boston Pine Grey do klejenia: DPI71713AMW

Pełna deska | głęboka struktura drewna do montażu na click: CPI71713AMW

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060493     click (Multi-Layer): MLPI71713AMW-N

Arizona Oak Grey do klejenia: DEI25114AMW

Pełna deska | głęboka struktura drewna do montażu na click: CEI25114AMW

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060484           click (Multi-Layer): MLEI25114AMW-N

Lohas Greige do klejenia: DPI73217AMW

Pełna deska | głęboka struktura drewna do montażu na click: CPI73217AMW

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060497           click (Multi-Layer): MLPI73217AMW-N

Grey Canadian Oak do klejenia: DEI54615AMW

Pełna deska | głęboka struktura drewna do montażu na click: CEI54615AMW

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060487           click (Multi-Layer): MLEI54615AMW-N

Boston Pine Cream do klejenia: DPI71717AMW

Pełna deska | głęboka struktura drewna do montażu na click: CPI71717AMW

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 3006049             click (Multi-Layer): MLEI71717AMW-N

ambra wood
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Siena do klejenia: DS21106AMS

struktura imitująca płytki ceramiczne do montażu na click: CS21106AMS

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biały)        click (Multi-Layer): MLS21106AMS-N

Harlem do klejenia: DH50515AMS

struktura piaskowa do montażu na click: CH50515AMS

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biały)       click (Multi-Layer): MLH50515AMS-N

Monza do klejenia: DM35811AMS

struktura imitująca płytki ceramiczne do montażu na click: CM35811AMS

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biały)      click (Multi-Layer): MLM35811AMS-N

Berlin Night do klejenia: DBN28412AMS

struktura piaskowa do montażu na click: CBN28412AMS

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biały)        click (Multi-Layer): MLBN28412AMS-N

Dakar do klejenia: DD21833AMS

struktura łupkowa do montażu na click: CD21833AMS

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biały)       click (Multi-Layer): MLD21833AMS-N

Berlin Day do klejenia: DBD284112AMS

struktura piaskowa do montażu na click: CBD284112AMS

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biały)       click (Multi-Layer): MLBD284112AMS-N

ambra stone

Monza 
ambra stone | DM35811AMS 
ambra stone | CM35811AMS 
ambra stone | MLM35811AMS-N
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wineo 600

RÓŻNORODNOŚĆ  
STYLÓW.

Podłogi winylowe wineo 600 do 
klejenia lub do montażu na click 
dzięki warstwie użytkowej 0,4 mm 
mają szeroki zakres zastosowania. 
24 dekory w optyce drewna oraz 8 
w optyce kamienia, w tym niektóre 
z autentycznymi fugami, są idealnym 
rozwiązaniem nie tylko do pomie- 
szczeń komercyjnych, ale również 
dla klientów indywidualnych, którzy 
cenią sobie wytrzymałe podłogi w 
modnych wzorach.

Venero Oak Beige 
wineo 600 wood | DB00013 
wineo 600 wood | DLC00013



Sposób układania:  do klejenia  

Grubość produktu: 2 mm 

Klasa użyteczności:  0,4 mm 

Ilość paneli w paczce:  18 / 3,89 m²

Sposób układania:  do montażu na click  
Grubość produktu:  5 mm 

Klasa użyteczności:  0,4 mm 

Ilość paneli w paczce:  8 / 1,81 m² 

  8 / 1,79 m² (DLC00011)

Sposób układania:  do klejenia  

Grubość produktu:  2 mm 

Klasa użyteczności:  0,4 mm 

Ilość paneli w paczce:  12 / 4,24 m²

Sposób układania:  do montażu na click  
Grubość produktu:  5 mm 

Klasa użyteczności:  0,4 mm 

Ilość paneli w paczce:  6 / 2,14 m²

wineo 600 stone | stone XL

28  

1200 × 180 mm

1212 × 187 mm

DLC00011: 1212 × 185 mm

1505 × 235 mm

1505 × 237 mm

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

*

Sposób układania:  do klejenia  

Grubość produktu:  2 mm 

Klasa użyteczności:  0,4 mm 

Ilość płytek w paczce: 18 / 3,34 m²

Sposób układania:  do montażu na click  
Grubość produktu:  5 mm 

Klasa użyteczności:  0,4 mm 

Ilość płytek w paczce: 10 / 1,90 m²

Sposób układania:  do klejenia  

Grubość produktu:  2 mm 

Klasa użyteczności:  0,4 mm 

Ilość płytek w paczce: 12 / 4,86 m²

Sposób układania:  do montażu na click  
Grubość produktu:  5 mm 

Klasa użyteczności:  0,4 mm 

Ilość płytek w paczce: 6 / 2,63 m²

609,6 × 304,8 mm

600 × 317 mm

900 × 450 mm

914 × 480 mm

wineo 600 wood | wood XL

Patchwork 
wineo 600 wood | DB00011 
wineo 600 wood | DLC00011
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Venero Oak Brown do klejenia: DB00014

Pełna deska | struktura surowo – piłowana do montażu na click: DLC00014

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060451

Aurelia Provence do klejenia: DB00004

Pełna deska | struktura Synchron do montażu na click: DLC00004

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060451

Toscany Pine do klejenia: DB00007

Pełna deska | głęboka struktura drewna do montażu na click: DLC00007

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060454

Calm Oak Nature do klejenia: DB00009

Pełna deska do montażu na click: DLC00009

szczotkowana, wyczuwalna struktura Handscraped I

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060456

Chateau Brown do klejenia: DB00002

Pełna deska | struktura surowo – piłowana do montażu na click: DLC00002

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060449

Venero Oak Beige do klejenia: DB00013

Pełna deska | struktura surowo – piłowana do montażu na click: DLC00013

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060458

Calm Oak Cream do klejenia: DB00010

Pełna deska do montażu na click: DLC00010

szczotkowana, wyczuwalna struktura Handscraped I

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060457

Aurelia Cream do klejenia: DB00006

Pełna deska | struktura Synchron do montażu na click: DLC00006

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060453

Patchwork do klejenia: DB00011

Deska podwójna | struktura surowo – piłowana do montażu na click: DLC00011

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biała) 

Toscany Pine Grey do klejenia: DB00008

Pełna deska | głęboka struktura drewna do montażu na click: DLC00008

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060454

Chateau White do klejenia: DB00001

Pełna deska | struktura surowo – piłowana do montażu na click: DLC00001

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060448

Polaris do klejenia: DB00012

Pełna deska do montażu na click: DLC00012

szczotkowana, wyczuwalna struktura Handscraped I

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biała) 

Chateau Grey do klejenia: DB00003

Pełna deska | struktura surowo – piłowana do montażu na click: DLC00003

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060450

Aurelia Grey do klejenia: DB00005

Pełna deska | struktura Synchron do montażu na click: DLC00005

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060452

wineo 600 wood



Scandic White do klejenia: DB00026

Pełna deska | głęboka struktura drewna do montażu na click: DLC00026

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060463

Aumera Oak Native* do klejenia: DB00028

Pełna deska |  struktura Synchron do montażu na click: DLC00028

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060467

Victoria Oak White* do klejenia: DB00032

Pełna deska | struktura Synchron do montażu na click: DLC00032

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060469

Victoria Oak Grey* do klejenia: DB00030

Pełna deska | struktura Synchron do montażu na click: DLC00030

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060467
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Aumera Oak Grey* do klejenia: DB00029

Pełna deska | struktura Synchron do montażu na click: DLC00029

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060466

Woodstock Honey do klejenia: DB00023

Pełna deska | głęboka struktura drewna do montażu na click: DLC00023

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060460

Scandic Grey do klejenia: DB00025

Pełna deska | głęboka struktura drewna do montażu na click: DLC00025

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060462

Woodstock Cream do klejenia: DB00024

Pełna deska | głęboka struktura drewna do montażu na click: DLC00024

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060461

Victoria Oak Native* do klejenia: DB00031

Pełna deska | struktura Synchron do montażu na click: DLC00031

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060458

Aumera Oak Dark* do klejenia: DB00027

Pełna deska | struktura Synchron do montażu na click: DLC00027

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060464

wineo 600 wood



wineo 600 stone

Polar Travertine do klejenia: DB00017

struktura piaskowa                           do montażu na click: DLC00017 (autentyczne fugi)

Silver Slate do klejenia: DB00018

struktura łupkowa                             do montażu na click: DLC00018 (autentyczne fugi)

Lava Grey do klejenia: DB00015

struktura piaskowa do montażu na click: DLC00015

Lava Black do klejenia: DB00016

struktura piaskowa do montażu na click: DLC00016

Lava Grey 
wineo 600 stone | DB00015 
wineo 600 stone | DLC00015
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wineo 600 stone

Navajo Cream do klejenia: DB00019

struktura imitująca kamień do montażu na click: DLC00019

Navajo Grey do klejenia: DB00020

struktura imitująca kamień do montażu na click: DLC00020

Brooklyn Day do klejenia: DB00021

struktura imitująca kamień do montażu na click: DLC00021

Brooklyn Night do klejenia: DB00022

struktura imitująca kamień do montażu na click: DLC00022

Brooklyn Night 
wineo 600 stone XL | DB00022 
wineo 600 stone XL | DLC00022
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Lava Black 
wineo 600 stone | DB00016 
wineo 600 stone | DLC00016

wineo 800

WYRÓŻNIJ  
SIĘ STYLEM!

Dzięki nowym trendom powstała 
kolekcja podłóg winylowych  
wineo 800, która zainspiruje  
nawet najbardziej wymagających 
klientów. W kolekcji znajdują się  
42 innowacyjne dekory do  
klejenia i montażu na click w 8 
różnych formatach. Wineo 800 
wraz z warstwą użytkową 0,55 
mm jest wariantem Premium  
w grupie podłóg winylowych  
i dlatego doskonale nadaje się  
do obiektów publicznych jak  
również wymagających pomie- 
szczeń mieszkalnych.

Anna, 
profesjonalna stylistka
»Jako stylistka jestem  
cały dzień na nogach.  
Wyjątkowo elastyczna  
podłoga winylowa wineo  
jest łagodna dla stawów,  
dlatego cenię sobie komfort  
jej posiadania.«

Infinity Light Solid  
wineo 800 craft | DB00074
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ŁĄCZENIE BEZ GRANIC. 
Szczególną zaletą podłóg winylowych wineo 800 jest  
możliwość kreatywnego łączenia różnych dekorów i  
formatów w wariancie do klejenia. Tak więc, każda  
podłoga może stać się jedyna w swoim rodzaju. 

Infinity Light Mixed 
wineo 800 craft | DB00072
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tile L | tile XXL | craft

tile L | craftwood | craftwood | tile

tile L | tile XL | tile XXL tile L | tile XL tile L | tile XXL

tile L | tile XLtile L craft

tile XL tile XL

wood | craftcraft craft
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Sposób układania:  do klejenia  

Grubość produktu:  2,5 mm 

Klasa użyteczności:  0,55 mm 

Ilość paneli w paczce:  16 / 3,46 m²

Sposób układania:  do montażu na click  
Grubość produktu:  5 mm 

Klasa użyteczności:  0,55 mm 

Ilość paneli w paczce:  8 / 1,79 m²

Sposób układania:  do klejenia  

Grubość produktu:  2,5 mm 

Klasa użyteczności:  0,55 mm 

Ilość paneli w paczce:  12 / 4,24 m²

Sposób układania:  do montażu na click  
Grubość produktu:  5 mm 

Klasa użyteczności:  0,55 mm 

Ilość paneli w paczce:  6 / 2,14 m²

42  

Mona,  
prowadzi profesjonalną 
galerię 
»Przy organizacji swoich  
wystaw zwracam uwagę,  
aby podłoga tworzyła scenę  
dla dzieł sztuki. Wysokiej  
jakości oraz wytrzymała. Taka 
właśnie musi być podłoga.«

wineo 800 wood | wood XL

Helsinki Rustic Oak  
wineo 800 wood XL | DB00068
wineo 800 wood XL | DLC0068

1200 × 180 mm

1212 × 185 mm

1505 × 237 mm

1505 × 235 mm



Copenhagen Frosted Pine do klejenia: DB00076

Pełna deska do montażu na click: DLC00076

szczotkowana, wyczuwalna struktura Handscraped I

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060550

Helsinki Rustic Oak  do klejenia: DB00068

Pełna deska | struktura Synchron do montażu na click: DLC0068

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060546

Gothenburg Calm Oak  do klejenia: DB00077

Pełna deska | wyczuwalna struktura drewna               do montażu na click: DLC00077

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biała)

Riga Vibrant Pine  do klejenia: DB00082

Pełna deska | wyczuwalna struktura drewna               do montażu na click: DLC00082

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060554

Lund Dusty Oak  do klejenia: DB00065

Pełna deska | struktura Synchron do montażu na click: DLC00065

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060543

Salt Lake Oak  do klejenia: DB00079

Pełna deska | wyczuwalna struktura drewna               do montażu na click: DLC00079

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060551

Corn Rustic Oak  do klejenia: DB00064

Pełna deska | struktura Synchron do montażu na click: DLC0064

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060542

Wheat Golden Oak  do klejenia: DB00080

Pełna deska | wyczuwalna struktura drewna               do montażu na click: DLC00080

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060552

Honey Warm Maple  do klejenia: DB00081

Pełna deska | wyczuwalna struktura drewna               do montażu na click: DLC00081

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060553

Clay Calm Oak  do klejenia: DB00062

Pełna deska | struktura Synchron do montażu na click: DLC00062

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060540

Mud Rustic Oak do klejenia: DB00063

Pełna deska | struktura Synchron do montażu na click: DLC00063

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060541

SCANDINAVIAN LIGHT WOOD NATURAL WARM WOOD 45



Balearic Wild Oak  do klejenia: DB00078

Pełna deska | wyczuwalna struktura drewna               do montażu na click: DLC00078

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biała)

Crete Vibrant Oak  do klejenia: DB00075

Pełna deska | wyczuwalna struktura drewna               do montażu na click: DLC00075

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biała)

Sardinia Wild Walnut  do klejenia: DB00083

Pełna deska | wyczuwalna struktura drewna               do montażu na click: DLC00083

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060555

Sicily Dark Oak  do klejenia: DB00069

Pełna deska | struktura Synchron do montażu na click: DLC00069

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060547

Cyprus Dark Oak  do klejenia: DB00066

Pełna deska | struktura Synchron do montażu na click: DLC00066

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060544

Santorini Deep Oak  do klejenia: DB00061

Pełna deska | struktura Synchron do montażu na click: DLC00061

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060539

Ponza Smoky Oak  do klejenia: DB00067

Pełna deska | struktura Synchron do montażu na click: DLC00067

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060545

MEDITERRANEAN DARK WOOD

Joanne,
profesjonalna  
projektantka mody
»W moim sklepie  
indywidualność mojej  
klientki jest najważniejsza. 
Także sklep powinien mieć 
swój indywidualny styl.«

Sardinia Wild Walnut  
wineo 800 wood | DB00083 
wineo 800 wood | DLC00083

4746  



Sposób układania:  do klejenia 

Grubość produktu:  2,5 mm 

Klasa użyteczności:  0,55 mm 

Ilość paneli w paczce:  10 / 4,18 m²

Sposób układania:  do montażu na click  
Grubość produktu:  5 mm 

Klasa użyteczności:  0,55 mm 

Ilość paneli w paczce:   6 / 2,63 m²

Sposób układania:  do klejenia 

Grubość produktu: 2,5 mm 

Klasa użyteczności:  0,55 mm 

Ilość płytek w paczce: 16 / 3,34 m²

Sposób układania:  do klejenia 
Grubość produktu:  2,5 mm 

Klasa użyteczności:  0,55 mm 

Ilość płytek w paczce:  10 / 4,18 m²

Sposób układania:  do klejenia 

Grubość produktu:  2,5 mm 

Klasa użyteczności:  0,55 mm 

Ilość płytek w paczce: 6 / 5,02 m²

Sposób układania:  do klejenia 

Grubość produktu:  2,5 mm 

Klasa użyteczności:  0,55 mm 

Ilość paneli w paczce: 16 / 3,34 m²

Sposób układania:  do klejenia 
Grubość produktu:  2,5 mm 

Klasa użyteczności:  0,55 mm 

Ilość paneli w paczce: 20 / 1,86 m²

Lucas,
menedżer hotelu
»W holu naszego hotelu 
zawsze dużo się dzieje.  
Podłoga winylowa musi 
tworzyć spokojną atmosferę. 
Zarówno dźwiękową jak  
i wizualną.«

wineo 800 stone XL

wineo 800 tile L | tile XL | tile XXL

wineo 800 craft

Raw Concrete 
wineo 800 stone XL | DB00088
wineo 800 stone XL | DLC00088

49

914,4 × 457,2 mm

914 × 480 mm

914,4 × 914,4 mm

914,4  × 457,2 mm

457,2 × 
457,2 mm

Mosaic

457,2 × 
457,2 mm

914,4 × 101,6 mm

25
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

*

1

XXL

3
L

2
XL
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Dark Slate  do klejenia: DB00085

Pełna deska | struktura łupkowa do montażu na click: DLC00085*

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biała)

Art Concrete  do klejenia: DB00086

Pełna deska | struktura piaskowa do montażu na click: DLC00086*

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biała)

Silver Slate  do klejenia: DB00087

Pełna deska | struktura łupkowa do montażu na click: DLC00087*

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biała)

Copper Slate  do klejenia: DB00091

Pełna deska | struktura imitująca kamień do montażu na click: DLC00091*

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biała)

Light Sand do klejenia: DB00095

Pełna deska | struktura imitująca kamień do montażu na click: DLC00095*

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biała)

White Marble  do klejenia: DB00090

Pełna deska | struktura piaskowa do montażu na click: DLC00090

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biała)

Raw Concrete do klejenia: DB00088

Pełna deska | struktura piaskowa do montażu na click: DLC00088

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biała)

Calm Concrete  do klejenia: DB00094

Pełna deska | struktura piaskowa do montażu na click: DLC00094

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biała)

Rough Concrete  do klejenia: DB00089

Pełna deska | struktura piaskowa do montażu na click: DLC00089

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biała)

Heavy Metal  do klejenia: DB00084

Pełna deska | powierzchnia błyszcząca do montażu na click: DLC00084*

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biała)

URBAN STONE DESIGN 51



Solid Dark  do klejenia: DB00096-1-XXL

Pełna deska | struktura piaskowa do klejenia: DB00096-2-XL

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biała) do klejenia: DB00096-3-L

Solid Grey do klejenia: DB00097-1-XXL

Pełna deska | struktura piaskowa do klejenia: DB00097-2-XL

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biała) do klejenia: DB00097-3-L

Solid Taupe  do klejenia: DB00099-1-XXL

Pełna deska | struktura piaskowa do klejenia: DB00099-2-XL

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biała) do klejenia: DB00099-3-L

Solid Black  do klejenia: DB00103-1-XXL

Pełna deska do klejenia: DB00103-2-XL

szczotkowana, wyczuwalna struktura Handscraped I

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biała) do klejenia: DB00103-3-L

Solid Sand  do klejenia: DB00100-1-XXL

Pełna deska | struktura piaskowa do klejenia: DB00100-2-XL

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biała) do klejenia: DB00100-3-L

Solid Light  do klejenia: DB00101-1-XXL

Pełna deska | struktura piaskowa do klejenia: DB00101-2-XL

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biała) do klejenia: DB00101-3-L

Solid Umbra do klejenia: DB00098-1-XXL

Pełna deska | struktura piaskowa do klejenia: DB00098-2-XL

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biała) do klejenia: DB00098-3-L

Solid White  do klejenia: DB00102-1-XXL

Pełna deska do klejenia: DB00102-2-XL

szczotkowana, wyczuwalna struktura Handscraped I

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biała) do klejenia: DB00102-3-L

URBAN TILE DESIGN

John, architekt 
»Wymagania są dzisiaj bardzo 
wysokie. Podłogi są elementami 
konstrukcyjnymi, które muszą 
spełnić dwa najważniejsze  
zadania: funkcjonalność i design 
– oba na najwyższym poziomie.«

Solid Dark | Solid Grey | Solid Umbra 
wineo 800 tile | DB00096-1 
wineo 800 tile | DB00097-1
wineo 800 tile | DB00098-1
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Mosaic Dark  do klejenia: DB00093

Pełna deska | struktura piaskowa 

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biała)

Mosaic Light  do klejenia: DB00092

Pełna deska | struktura piaskowa 

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biała)

Infinity Dark Solid do klejenia: DB00073

Pełna deska | wyczuwalna struktura drewna 

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060548

Infinity Light Solid  do klejenia: DB00074

Pełna deska | wyczuwalna struktura drewna 

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060549

URBAN CRAFT DESIGN

Carla,
projektuje sklepy 
»Podłoga to scena dla krea-
tywnego działania. Umiejętnie 
wybrana stanowi  kluczowy 
element w pomieszczeniu.«

Mosaic Dark  
wineo 800 craft | DB00093Infinity Dark Mixed* do klejenia: DB00071

Pełna deska | wyczuwalna struktura drewna 

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biała)

Infinity Light Mixed* do klejenia: DB00072

Pełna deska| wyczuwalna struktura drewna 

Listwa przypodłogowa 19 / 58: 30060435 (biała)

* wymieszane = różne kolory paneli w jednym opakowaniu. 
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Listwa przypodłogowa 19 / 58 
Listwa MDF

19 × 58 × 2400 mm

LISTWY PRZYPODŁOGOWE 
Praktycznie do każdej kolekcji podłóg winylowych można znaleźć w naszym asor-

tymencie dedykowane listwy przypodłogowe, które są optymalnie dopasowane 

do dekorów. Ponadto dostępne są jednokolorowe listwy przypodłogowe, które 

można w uniwersalny sposób łączyć ze wszystkimi wzorami. Wskazówki  

dotyczące odpowiednich listew przypodłogowych można odnaleźć na stronach 

każdej kolekcji oraz w naszym katalogu: Akcesoria. 

System mocujący Clipholder

Szybki i prosty montaż listew przypodłogowych 

wineo ułatwi Państwu system mocujący Clipholder, 

który również umożliwia ukrycie kabli. Można  

go w łatwy sposób zdjąć, jeśli zaplanowane jest 

malowanie lub tapetowanie. 
PROFILE ALUMINIOWE 
Profile wineo są doskonałym wykończeniem przy ścianach, progach, a także między 

szczelinami oraz innymi elementami budowlanymi. Stanowią niewielkie przejście 

oraz wypełniają szczeliny dylatacyjne, są dostępne nie tylko w klasycznych odcie-

niach metalu, lecz także w kolorze drewnopodobnym. Przegląd wszystkich dostęp-

nych profili dylatacyjnych, przejściowych oraz zakończeniowych można znaleźć w 

prospekcie Akcesoria. 

MATA PODKŁADOWA  
Pod podłogi winylowe wineo polecamy maty wyciszające  silentPREMIUM lub  

silentCOMFORT – doskonałe podkłady wykonane w 90 % z naturalnych surowców, 

poprawiające znacząco komfort chodzenia oraz akustykę pomieszczenia. 

 ■ optymalizacja wytłumienia dźwięku kroków w pomieszczeniu
 ■ wyrównanie niewielkich nierówności podłoża
 ■ komfortowy montaż
 ■ idealne zastosowanie na ogrzewanie podłogowe

Profile dylatacyjne Profile przejściowe Profile zakończeniowe

i
Szczegółowe informacje można 
znaleźć w naszym prospekcie 
dotyczącym akcesoriów, który 
jest dostępny również online: 

www.wineo-polska/serwis/ 

downloads 

Listwa przypodłogowa 15 / 80 
Listwa MDF

15 × 80 × 2400 mm

FUGI DEKORACYJNE 

Fugi dekoracyjne wineo można stosować do wszystkich podłóg winylowych do kle-

jenia w celu wyeksponowania pojedynczych elementów oraz podkreślenia wyglądu 

paneli w optyce drewna lub płytek ceramicznych.

Mata podkładowa antypoślizgowa 
wineo silentCOMFORT 

Tłumienie dźwięku kroków: do 15 dB w 
połączeniu z podłogami winylowymi 
wineo do klejenia 

Tłumienie dźwięku kroków: do 14 dB w 
połączeniu z podłogami winylowymi 
wineo do montażu na click 

kremowy

srebrno-szary 

ciemny brąz

grafitowy

czarny 

Samoprzylepna mata podkładowa 
wineo  silentPREMIUM 

– dla klasy użyteczności  23/32

AKCESORIA
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WSPARCIE MARKETINGOWE 
Do celów prezentacji naszej oferty oraz 

promocji naszych produktów służy bogaty 

asortyment wzorników oraz materiałów 

do wydruku. Przegląd wszystkich naszych 

dostępnych materiałów reklamowych, 

począwszy od  prospektów, a skończywszy 

na wyposażeniach i wzornikach prezen- 

tujących nasze produkty, możecie Państwo 

znaleźć w naszej broszurce wspierającej 

sprzedaż „Materiały reklamowe wineo”. 

Realizujemy również indywidualne ży- 

czenia naszych klientów – zachęcamy  

do skontaktowania się z nami! 

POMOC TECHNICZNA 
Mają Państwo pytania na temat naszych 

produktów, zakresu zastosowania czy ich 

montażu? Nasi doradcy techniczni pozo- 

stają do Państwa dyspozycji:  

+48 71 374 02 60-61 

SERWIS 

WWW.WINEO-POLSKA.PL  
�informacje, referencje, pliki do 

pobrania 

�wszystkie najważniejsze referencje 

z dokładnymi opisami

�wyszukiwanie produktów wg właś-

ciwości, koloru, wymiarów, wyso- 

kości i klas użyteczności 

wyszukiwarka partnerów  

    handlowych 

�materiały wideo z różnego rodzaju 

poradami, np. sposoby montażu 

pokryć podłogowych 

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 skiero-

wane na indywidualne potrzeby klien- 

tów oraz na zdobycie praktycznych 

informacji, w jaki sposób należy stoso-

wać nasze podłogi. Szczegółowe 

informacje oraz możliwość rejestracji 

są dostępne na naszej stronie interne-

towej www.wineo-polska.pl 

NEWSLETTER 
Zapraszamy do kontaktu z nami pod 

adresem: www.wineo-polska/serwis/

newsletter. Jeśli chcą Państwo być na 

bieżąco z ofertą, zachęcamy do zapisa-

nia się do newslettera. W ten sposób 

zagwarantujemy Państwu, że nic Was 

nie ominie i zostaniecie poinformowani 

o wszystkich nowościach.  

NASZ BLOG  
Dajcie się zainspirować i dowiedzcie się 

więcej o naszych produktach, referen- 

cjach oraz ważnych wydarzeniach na 

naszym blogu: http://wnetrza-mieszkan.pl/  

Jesteśmy partnerem w kontakcie z przedsiębiorcami, archi-
tektami, deweloperami oraz  wszystkimi, którzy cenią sobie 
dobre pokrycia podłogowe. Dlatego także oferujemy szeroki 
zakres usług. Zawsze aktualne informacje: Zapraszamy do 
odwiedzenia nas na portalach YouTube, Facebook, Twitter lub 
Pinterest!



OZNAKOWANIE CE 

Oznakowanie CE umieszczone na produkcie potwierdza spełnienie 
wymogów dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem 
użytkowania, ochroną zdrowia i środowiska. 

Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft
www.pefc.de
Multi-Layer

PEFC (obowiązuje dla Multi-Layer) 

Oznakowanie PEFC opiera się na rygorystycznych wytycznych doty-
czących zrównoważonego gospodarowania naszymi lasami oraz 
gwarantuje, że dany produkt został wykonany z materiałów pocho- 
dzących z lasów certyfikowanych. Cały proces produkcji produktu  
– od surowców po gotowy produkt końcowy – posiada certyfikat i  
jest kontrolowany przez niezależne jednostki. 

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+

Tak jak w Niemczech znany jest certyfikat „Błękitnego Anioła“ tak we 
Francji jego odpowiednikiem jest oznakowanie A+, które jest przyzna-
wane produktom przyjaznym środowisku, zdrowiu oraz użytkowaniu. 

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, jak są one bezpieczne dla zdrowia. 

 

 

Duży zakres odpowiedzialności  
Jako przedsiębiorstwo rodzinne w 3. pokoleniu, pono-

simy dużą odpowiedzialność społeczną oraz odpowie-

dzialność za środowisko naturalne. Stała dostępność 

produktów, intensywne wsparcie w zakresie marke-

tingu oraz zastosowania produktów, kompetentni 

doradcy oraz ciągłe tworzenie nowych i udoskonalanie 

już istniejących produktów to cechy wyróżniające 

wineo, dzięki którym firma zyskuje zaufanie oraz 

bezpieczną pozycję wśród partnerów handlowych na 

całym świecie. 

Kontrola jakości
Podłogi wineo muszą spełniać najwyższe wymaga-

nia, dlatego także są bardzo dokładnie kontrolowane 

pod względem jakości. Proces kontroli jakości, na 

który składa się 7 etapów i który oparty jest na naj- 

wyższych standardach, rozpoczyna się już od dosta-

wców surowców na całym świecie, a kończy na 

sprawdzeniu zapakowanych produktów. W ten 

właśnie sposób jesteśmy w stanie zagwarantować 

Państwu naszą wielokrotnie nagradzaną jakość, która 

w przyszłości na pewno będzie wyznaczać standardy.  

 

 

JAKOŚĆ
wineo to nowoczesne podłogi o wysokiej jakości.  
Naszym priorytetem jest realizacja pomysłów oraz  
spełnienie wymagań naszych klientów. Warto nam zaufać 
aranżując wnętrza, powierzając nam wymagające prace 
oraz szukając dobrego partnera w biznesie. Jakość,  
serwis, innowacyjne pomysły to cel naszych działań. 
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wineo 600 wood wineo 600 wood XL wineo 600 stone wineo 600 stone XL wineo 800 wood wineo 800 wood XL wineo 800 stone XL wineo 800 tile wineo 800 craft

L XL XXL

 
Do klejenia

 
Montaż na click 

 
Do klejenia

 
Montaż na click    

 
Do klejenia

 
Montaż na click  

 
Do klejenia

 
Montaż na click    

 
Do klejenia

 
Montaż na click    

 
Do klejenia

 
Montaż na click  

 
Do klejenia

 
Montaż na click

 
Do klejenia

 
Do klejenia

 
Do klejenia

 
Do klejenia

 
Do klejenia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1200 × 180 mm
1212 × 187 mm 
1212 × 185 mm 
(DLC00011)

1505 × 235 mm 1505 × 237 mm
609,6 × 
304,8 mm

600 × 317 mm 900 × 450 mm 914 × 480 mm 1200 × 180 mm 1212 × 185 mm 1505 × 235 mm
1505 × 
237 mm

914,4 × 
457,2 mm

914 × 480 mm
457,2 × 
457,2 mm

914,4 × 
457,2 mm

914,4 × 
914,4 mm

457,2 × 
457,2 mm

914,4 × 
101,6 mm

2 mm 5 mm 2 mm 5 mm 2 mm 5 mm 2 mm 5 mm 2,5 mm 5 mm 2,5 mm 5 mm 2,5 mm 5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm

0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm

18 / 3,89 m²
8 / 1,81 m² 
8 / 1,79 m² 
(DLC00011)

12 / 4,24 m² 6 / 2,14 m² 18 / 3,34 m² 10 / 1,90 m² 12 / 4,86 m² 6 / 2,63 m² 16 / 3,46 m² 8 / 1,79 m² 12 / 4,24 m² 6 / 2,14 m² 10 / 4,18 m² 6 / 2,63 m² 16 / 3,34 m² 10 / 4,18 m² 6 / 5,02 m² 16 / 3,34 m² 20 / 1,86 m²

60 / 233,40 m²
64 / 115,84 m² 
64 / 114,56 m² 
(DLC00011)

64 / 271,36 m² 56 / 119,84 m² 72 / 240,48 m² 60 / 114,00 m² 50 / 243,00 m² 44 / 115,72 m² 75 / 259,50 m² 64 / 114,56 m² 60 / 254,40 m² 56 / 119,84 m² 40 / 167,20 m² 44 / 115,72 m² 52 / 173,68 m² 40 / 167,20 m² 37 / 185,74 m² 52 / 173,68 m² 135 / 251,1 m²

PU PU PU/UV PU/UV PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU PU

- - - - - - - -     - DLC00088 – 90, 94     

- - - - -
DLC00017 
DLC00018

- - - - - - -
DLC00084 – 87 
DLC00091,95

- - - - -

23 / 32 / 41 23 / 32 / 41 23 / 32 / 41 23 / 32 / 41 23 / 32 / 41 23 / 32 / 41 23 / 32 / 41 23 / 32 / 41 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42 23 / 33 / 42

Grupa T zgodnie z normą DIN EN

Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1

R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9

µ ≥ 0,30 - DS µ ≥ 0,30 - DS µ ≥ 0,30 - DS µ ≥ 0,30 - DS µ ≥ 0,30 - DS µ ≥ 0,30 - DS µ ≥ 0,30 - DS µ ≥ 0,30 - DS µ ≥ 0,30 - DS µ ≥ 0,30 - DS µ ≥ 0,30 - DS µ ≥ 0,30 - DS µ ≥ 0,30 - DS µ ≥ 0,30 - DS µ ≥ 0,30 - DS µ ≥ 0,30 - DS µ ≥ 0,30 - DS µ ≥ 0,30 - DS µ ≥ 0,30 - DS

≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV

Dobra odporność w zależności od stężenia i czasu działania

≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

~ 0,02 mm ~ 0,07 mm ~ 0,02 mm ~ 0,07 mm ~ 0,02 mm ~ 0,07 mm ~ 0,02 mm ~ 0,07 mm ~ 0,02 mm ~ 0,07 mm ~ 0,02 mm ~ 0,07 mm ~ 0,02 mm ~ 0,07 mm ~ 0,07 mm ~ 0,07 mm ~ 0,07 mm ~ 0,07 mm ~ 0,07 mm

Typ W - żadnych widocznych zmian 

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

~ 0,01 
-

~ 0,033 
~ 0,0254

~ 0,01 
-

~ 0,033 
~ 0,0254

~ 0,01 
-

~ 0,033 
~ 0,0254

~ 0,01 
-

~ 0,033 
~ 0,0254

~ 0,01 
-

~ 0,033 
~ 0,0254

~ 0,01 
-

~ 0,033 
~ 0,0254

~ 0,01 
-

~ 0,033 
~ 0,0254

~ 0,01 
-

~ 0,01 
-

~ 0,01 
-

~ 0,01 
-

~ 0,01 
-

~ 4 dB 
-

~ 7 dB 
~ 14 dB

~ 4 dB 
-

~ 7 dB 
~ 14 dB

~ 4 dB 
-

~ 4 dB 
~ 14 dB

~ 4 dB 
-

~ 7 dB 
~ 14 dB

~ 4 dB 
-

~ 7 dB 
~ 14 dB

~ 4 dB 
-

~ 7 dB 
~ 14 dB

~ 4 dB 
-

~ 7 dB 
~ 14 dB

~ 4 dB 
-

~ 4 dB 
-

~ 4 dB 
-

~ 4 dB 
-

~ 4 dB 
-

~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,1 % ~ 0,15 % ~ 0,15 % ~ 0,15 % ~ 0,15 % ~ 0,15 %

20 lat 20 lat 20 lat 20 lat 20 lat 20 lat 20 lat 20 lat 25 lat 25 lat 25 lat 25 lat 25 lat 25 lat 25 lat 25 lat 25 lat 25 lat 25 lat

14 10 4 4 9 9 10 8 2 4

30 32 34 36 44 – 47 44 – 47 50 52 54
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Alle abgebildeten Dekore sind Reproduktionen. Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen bleiben der windmöller flooring products WFP GmbH vorbehalten.

Kolekcja ambra wood ambra stone

Multi-Layer Multi-Layer

Sposób układania
 

Do klejenia
 

Montaż na click
 

Montaż na click   
 

Do klejenia
 

Montaż na click  
 

Montaż na click

Płyta nośna - - Aqua-Protect® - - Aqua-Protect®

Wymiary 1200 × 180 mm 1212 × 185 mm 1200 × 212 mm 609,6 × 304,8 mm 600 × 314 mm 591 × 287 mm

Grubość 2 mm 4,5 mm 9 mm 2 mm 4,5 mm 9 mm

Klasa użyteczności 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm

Ilośc paneli/płytek w paczce 18 / 3,89 m² 10 / 2,24 m² 8 / 2,04 m² 18 / 3,34 m² 12 / 2,26 m² 9 / 1,53 m²

Ilość paczek na palecie 60 / 233,40 m² 52 / 116,48 m² 48 / 97,92 m² 72 / 240,48 m² 52 / 117,52 m² 60 / 91,80 m²

Impregnacja powierzchni UV UV UV UV UV UV

Fazowana krawędź - - - - - -

Autentyczny obraz fug - - - - - -

Klasa użyteczności | EN ISO 10874 23 / 31 23 / 31 23 / 31 23 / 31 23 / 31 23 / 31

Odporność na ścieranie | EN 660-2

Trudnopalność | EN 13501-1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1 Bfl - s1

Klasa antypoślizgowości | DIN 51130 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9 R 9

Antypoślizgowość | EN 13893 µ ≥ 0,30 - DS µ ≥ 0,30 - DS µ ≥ 0,30 - DS µ ≥ 0,30 - DS µ ≥ 0,30 - DS µ ≥ 0,30 - DS

Właściwości antystatyczne | EN 1815 ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV

Odporność na zaplamienia i działanie subs-
tancji chemicznych | EN ISO 26987

Odporność na działanie promieniowania UV | EN ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

Nacisk punktowy | EN ISO 24343-1 ~ 0,02 mm ~ 0,07 mm ~ 0,02 mm ~ 0,02 mm ~ 0,07 mm ~ 0,02 mm

Odporność na kółka obrotowe | EN 425 / ISO 4918

Układanie na ogrzewaniu podłogowym

Współczynnik oporu ciepła m²K) / W 
EN 12667 w połączeniu z matą  
silentCOMFORT

~ 0,01 
-

~ 0,033 
~ 0,0254

~ 0,06 
-

~ 0,01 
-

~ 0,033 
~ 0,0254

~ 0,06 
-

Tłumienie dźwięku kroków | EN ISO 16251-1 
w połączeniu z matą silentCOMFORT

~ 4 dB 
-

~ 7 dB 
~ 14 dB

≤ 14 dB 
-

~ 4 dB 
-

~ 7 dB 
~ 14 dB

≤ 14 dB 
-

Stabilność wymiarów | EN ISO 23999 ~ 0,15 % ~ 0,1 % - ~ 0,15 % ~ 0,1 % -

Gwarancja w pomieszczeniach  
mieszkalnych zgodnie z Windmöller 15 lat 15 lat 15 lat 15 lat 15 lat 15 lat 

Wzory 16 6

Strona 22 24

Wszystkie przedstawione na ilustracjach dekory są reprodukcjami. Firma windmöller flooring products WFP GmbH zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w druku oraz zmiany danych technicznych. 

PRZEGLĄD KOLEKCJI 
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Klasa użyteczności 23 – 
Mocno obciążone  
pomieszczenia mieszkalne 

Klasa użyteczności 31 – 
Słabo obciążone  
pomieszczenia publiczne 

Klasa użyteczności 32 – 
Średnio obciążone  
pomieszczenia publiczne

Klasa użyteczności 33 – 
Mocno obciążone  
pomieszczenia publiczne

Klasa użyteczności 41 –  
Słabo obciążone pomieszczenia  
przemysłowe (wykluczając ruch pojazdów)

Klasa użyteczności 42 – 
Średnio obciążone pomieszczenia  
przemysłowe

Do klejenia (Dryback) 

Montaż na click (łączenie Connect)  

Montaż na click (łączenie LocTec®)

Odporność na zaplamienia 

Odporność na kółka obrotowe 

Ogrzewanie podłogowe 

Odporność na wilgoć  

Fazowana krawędź 

Autentyczny obraz fug  

Impregnacja poliuretanem 

Ochrona przed promieniowaniem UV 

Mata podkładowa Sound-Protect Eco

15 lat  
(pomieszczenia mieszkalne) 

20 lat  
(pomieszczenia mieszkalne)

25 lat  
(pomieszczenia mieszkalne)

15
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

25
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

Sound-
Protect
Eco 

KLASY UŻYTECZNOŚCISPOSOBY UKŁADANIA 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 

GWARANCJA 

SYMBOLE



Каталог передан компанией:

Przedstawiony przez: windmöller flooring products WFP 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 

office@wineo-polska.pl

www.wineo-polska.pl
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