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PODŁOGI KORKOWE I WINYLOWE

2012

Dom Korkowy Sp. z o.o. jest częścią Amorim 

Revestimentos, firmy należącej do wiodącej portugal-

skiej grupy przemysłowej Corticeira Amorim, świato-

wego lidera w produkcji pokryć podłogowych i ścien-

nych wytwarzanych z wykorzystaniem naturalnego 

surowca – korka z dębów korkowych. Z tradycją sięga-

jącą 1868 roku Wicanders jest synonimem podłóg naj-

wyższej jakości, przyjaznych środowisku naturalnemu, 

zapewniających wysoki standard użytkowania.

Podłogi korkowe

Piękno, trwałość i ponadczasowy komfort. Podłogi 

korkowe stanowią doskonałą alternatywę dla innych 

pokryć podłogowych i otwierają nowy kierunek 

w projektowaniu wnętrz. Szeroka paleta kolorów 

i faktur daje nieograniczone możliwości aranżacji. 

Podłogi pokryte są lakierem ceramicznym zapew-

niającym niezwykle wysoką odporność na ścieranie 

i zarysowania, a zintegrowane dwie warstwy korka 

zapewniają stabilność, ciepło, amortyzują uderzenia, 

tym samym przedłużają trwałość podłogi. Dostępne 

w formie paneli z bezklejowym systemem montażu 

Corkloc, gwarantują szybką i łatwą instalację. 

Zalety podłóg korkowych:

l komfortowe – naturalna elastyczność i sprężystość 

korka zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania 

l ciepłe – unikalne właściwości izolacyjne korka, 

zawsze gwarantują poczucie ciepła i komfortu użyt-

kowanej podłogi

l ciche – zdolność tłumienia dźwięków uderzenio-

wych i redukcji dźwięków dobiegających z innych 

kondygnacji

l trwałe – podłogi korkowe zabezpieczone są lakiera-

mi najwyższej jakości, utwardzanymi promieniami UV

l zdrowe – dzięki wyjątkowej budowie (1 cm³ to 40 

milionów komórek wypełnionych powietrzem) korek 

absorbuje wstrząsy, przez co zmniejsza się obciąże-

nie stawów i kręgosłupa

l stylowe – szeroka gama barw i faktur zgodna 

z najnowszymi trendami

Podłogi winylowe Vinylcomfort Commercial

Vinylcomfort Commercial to nowa generacja podłóg, 

będąca doskonałym połączeniem elegancji i najno-

wocześniejszych rozwiązań. Dostępne są w postaci 

paneli (1220/185/10,5 mm) oraz płytek (1230/150/6 

mm) przyklejanych do podłoża. Podłogi z warstwą 

wierzchnią z wysokiej jakości winylu odporne-

go na ścieranie mogą być instalowane nie tylko 

w pomieszczeniach mieszkalnych, ale i obiektach 

użyteczności publicznej. Warstwa winylu zostało 

dodatkowo zabezpieczona lakierem poliuretano-

wym. Wszystkie nowe wzory doskonale odwzorowu-

ją wygląd parkietów drewnianych dębu, sosny, wiśni 

– szczotkowanych, bejcowanych, ryflowanych. Mogą 

trafić do miejsc, gdzie powierzchnia naturalnego 

drewna uległaby szybko zniszczeniu. Połączenie 

w tych produktach elastycznej warstwy wierzchniej 

i izolacji korkowej sprawia, że podłogi Wicanders 

Vinylcomfort są wyjątkowo ciepłe w dotyku, komfor-

towe w użytkowaniu oraz znakomicie tłumią odgło-

sy kroków i upadających przedmiotów.

Zalety podłóg winylowych:

l trwałe – warstwa użytkowa wykonana z 1,8 mm 

warstwy winylu, dodatkowo wzmocniona poliureta-

nem, czyni podłogę wyjątkową trwałą i odporną na 

zarysowania

l realistyczne wzornictwo – doskonałe odwzorowa-

nie faktur różnych materiałów, wyczuwalna struktura 

powierzchni nadaje tym podłogom wyjątkowy 

wygląd

l komfortowe – dwie warstwy izolacji korkowej 

sprawiają, że podłogi te są wyjątkowo ciepłe w doty-

ku, komfortowe w użytkowaniu i znakomicie tłumią 

odgłosy kroków i upadających przedmiotów

l szybki montaż dzięki bezklejowemu systemowi 

Corkloc
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