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GERFLORpropozycja firmy

Gerflor jest francuskim producentem elastycznych wykładzin

podłogowych przeznaczonych do zastosowań w budownictwie

mieszkaniowym. Nasze produkty wytwarzane według najnowo-

cześniejszych technologii, znane są z wysokiej jakości, cieka-

wych wzorów, kolekcji dostosowanych do gustów polskich.

Wykładziny występują w szerokiej gamie wzorów: drewnopo-

dobne, ceramiczne, metaliczne. 

Wykładziny Gerflor mają zastosowanie w pomieszczeniach

zamkniętych: pokojach, kuchniach, łazienkach, sypialniach,

przedpokojach. W zależności od swojej budowy i struktury ja-

ko producent polecamy stosowanie poszczególnych kolekcji

w konkretnych miejscach:

Pokoje, sypialnie – są to pomieszczenia, gdzie komfort użyt-

kowania stawiany jest na pierwszym miejscu. Polecane kolek-

cje to Turbo (grubość 2,8mm) lub Primetex oraz Texline (wy-

kładziny PCV na poliestrowym spodzie). Ze względu na swoją

grubość wykładziny te zapewniają dobrą izolację termiczną

oraz akustyczną. Bardzo dobrze też ukrywają ewentualne nie-

równości podłoża.

Korytarze i przedpokoje – są to miejsca szczególnie narażo-

ne na zabrudzenia oraz uszkodzenia. Polecane przez Gerflor

kolekcje do tego typu pomieszczeń to Adagio, Focus, Squash

lub Cyber. Wykładziny te mają grubość do 1,5mm i są na jed-

norodnym, zwartym spodzie z PCV.

Kuchnie, łazienki – to pomieszczenia, w których często jest

kontakt z wodą, a tym samym większe ryzyko upadku lub po-

śliźnięcia. Można tu zastosować wykładzinę przeciwpoślizgo-

wą Securita. Dzięki nietypowej budowie (w warstwę wierzch-

nią wtopione są specjalne cząsteczki, które sprawiają, że przy

kontakcie z wodą wykładzina ta ma trzykrotnie lepszą przy-

czepność niż tradycyjne wykładziny PCV lub płytki ceramicz-

ne) wykładzina ta zapewnia nam większe bezpieczeństwo

i minimalizuje ryzyko upadku.

Kolejną propozycją firmy Gerflor są płytki samoprzylepne, któ-

re mogą być stosowane we wszystkich pomieszczeniach.

Podstawowe zalety płytek to: wysoka jakość, ciekawe wzory,

łatwość układania i transportu, możliwość stworzenia indywi-

dualnej podłogi (łączenie różnych wybarwień), oszczędność

przy zakupie kleju (są samoprzylepne!).

Wszystkie kolekcje wykładzin domowych Gerflor zabezpie-

czone są DIAMALITE. Jest to poliuretan, który uszczelnia war-

stwę ścieralną wykładzin, czyniąc ją bardziej odporną na za-

brudzenie, zarysowanie oraz zużycie.

Minimalna grubość warstwy ścieralnej (odpowiedzialnej za

trwałość produktu) w wykładzinach Gerflor to 0,20mm (30%

więcej niż analogiczne produkty oferowane na rynku).

Na swoje produkty Gerflor udziela 5 lub 10 lat gwarancji (w za-

leżności od kolekcji).

Wykładziny można kupić w  specjalistycznych sklepach z ar-

tykułami wyposażenia wnętrz oraz w sieciach marketów bu-

dowlanych.

Produkty Gerflor zostały wyróżnione godłem „Złoty Laur Kon-

sumenta 2006”. Ocenie podlegały: jakość produktów, chęć re-

komendacji, przywiązanie klienta do marki, wpływ doświad-

czeń osobistych na decyzję zakupu.

Gerflor Polska Sp. z o.o.
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www.gerflor.pl
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