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Dlaczego
pod ogi TORLYS?
Firma TORLYS na rynku kanadyjskim jest 

liderem w sprzeda y nowoczesnych wy-

ko cze  pod ogowych. Od wielu lat spe-

cjali ci z bran y dekoracji wn trz z pasj

i zaanga owaniem pracuj  nad stworze-

niem pod ogi doskona ej, przyjaznej ro-

dowisku a zarazem niezwykle trwa ej,

która przez wiele lat b dzie zdobi a wn -

trza. TORLYS sukcesywnie poszerza swoj

ofert , proponuj c klientom wyj tkowe roz-

wi zania pod ogowe, wykorzystuj c do te-

go innowacyjn  my l technologiczn  po -

czon  ze zmys owo ci  materia ów, które 

przez lata kszta towa a natura.

Od 2009 roku na rynku polskim dost pne

s  cztery kolekcje pod óg TORLYS propo-

nuj ce szerokie wzornictwo egzotycznych 

i popularnych gatunków drewna, wyszuka-

n  kolorystyk  pod óg korkowych oraz wy-

j tkow  kolekcj  pod óg skórzanych.

Te cztery kolekcje tworz  jedyny w swoim 

rodzaju system pod ogowy, pozwalaj cy na 

bardzo zró nicowane dekorowanie pod óg.

Zastosowanie unikalnego systemu zamków 

cz cych poszczególne elementy gwaran-

tuje najwy sz  stabilno  pod ogi i pozwala 

na udzielenie do ywotniej gwarancji na si

i szczelno  po czenia desek. Budowa 

zamka stwarza równie  mo liwo  wymiany 

dowolnych elementów pod ogi w przypad-

ku ich uszkodzenia. 

Konstrukcja rdzenia deski wykonanego 

z w ókien drewnianych zapewnia najwy -

sz  odporno  pod ogi na uszkodzenia 

mechaniczne, gwarantuj c jednocze nie

wysok  przepuszczalno  termiczn , któ-

ra sprawia, i pod ogi TORLYS s  ideal-

nym rozwi zaniem na ogrzewanie pod-

ogowe (laboratoryjne badania przepusz-

czalno ci termicznej).

Nowoczesna konstrukcja i innowacyjne po-

dej cie do projektowania pod óg wyró nia

produkty TORLYS spo ród innych ofert 

rynkowych. Najwy sza jako  produktów 

sprawia, i  ciesz  si  one uznaniem klien-

tów na ca ym wiecie.
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Kolekcja pod óg z naturalnej skóry stanowi pi kne dope nienie oferty

wyko cze  pod ogowych. Jest ona nowym kierunkiem ewolucji aran acji

nowoczesnego i klasycznego wn trza.
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