
Wyk³adziny pod³ogowe 
z PCW

Wyk³adziny wykonane s¹ z PCW i wzmoc-

nione siatk¹ z w³ókna szklanego, co zapew-

nia stabilnoœæ wymiarow¹, oraz zabezpie-

czone DIAMALITE (rodzaj poliuretanu zabez-

pieczaj¹cy przed zabrudzeniem, zarysowa-

niem, zu¿yciem).

Kolekcje (Adagio, Focus, Squash, Turbo) 

wyró¿nia bardzo bogate oraz nowoczesne

wzornictwo. Oprócz tradycyjnych wyk³adzin

PCW, Gerflor oferuje wyk³adziny na spodzie

poliestrowym (kolekcje Primetex, Texline, 

Solidtex). G³ówn¹ zalet¹ tych produktów jest

to, ¿e mog¹ byæ instalowane na nierównym

pod³o¿u (bez koniecznoœci jego wyrówna-

nia), maj¹ lepsze parametry t³umiennoœci

akustycznej oraz izolacji termicznej. 

Do pomieszczeñ, w których nastêpuje kon-

takt z wod¹ (kuchnie, ³azienki, korytarze)

Gerflor proponuje kolekcjê Securita. Dziêki

specjalnemu wykoñczeniu powierzchni wy-

k³adzina ta ma trzykrotnie lepsz¹ przyczep-

noœæ przy mokrej powierzchni ni¿ tradycyjne

wyk³adziny PCW. Jej czyszczenie jest ³atwe,

a trwa³oœæ bardzo wysoka. Dostêpne szero-

koœci wyk³adzin to 2, 3 i 4 m.

Najnowsz¹ ofertê firmy Gerflor stanowi¹ p³yt-

ki (30,5 x 30,5 cm) oraz panele (100 x 10 cm

albo 91 x 15 cm) samoprzylepne. G³ówne

zalety produktu: nie trzeba kleiæ (p³ytki i pa-

nele s¹ samoprzylepne), pakowane po 1 m2

(bardzo ma³o odpadów, ¿adnych problemów

z transportem), uk³adanie i wymiana s¹ bar-

dzo proste (do ciêcia wystarcza no¿yk do

wyk³adzin), odporne na wilgoæ, mog¹ byæ

uk³adane na ogrzewaniu pod³ogowym. 

Na swoje produkty Gerflor udziela gwarancji

od 3 do 10 lat.
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ADRES  F IRMY:

G E R F L O R

Wyk³adziny pod³ogowe oraz p³ytki

samoprzylepne PCW maj¹ zasto-

sowanie w budownictwie mieszka-

niowym (pokoje, ³azienki, przedpo-

koje, kuchnie, korytarze). Firma

Gerflor ma w swojej ofercie szero-

k¹ gamê wyk³adzin obiektowych.
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