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LAMINÁTOVÉ PODLAHY



wineo 300
1288 x 195 x 7 mm

laminátové PODLAHY

wineo 500 medium
1288 x 195 x 8 mm

wineo 500 medium v2 
1288 x 195 x 8 mm

Wineo 500 small V4
1380 x 160 x 8 mm

Rodinná firma s 35 letou tradicí

Jeden z prvních výrobců 
laminátových podlah, od roku 1991

 Podlaha je z přírodních materiálů, z 90% dřevo. Přísná ekologická výroba s externí kontrolou.

Záruka až 25 let v domácích prostorech. Ideální řešení pro domácí i komerční prostory.  

         Podlaha je vhodná pro podlahové vytápění. Snadná údržba. Velmi odolná.

dub Welsh Pale                  la008
Povrch s řezanou strukturou                1 - lam.

made in germany

borovice Nordic Nature                 la019
Matný povrch, výrazná struktura dřeva               1 - lam.

dub Grey               la026M
Matný povrch, výrazná struktura dřeva               2 - lam.

dub berGaMo              la032M
Matný povrch, výrazná struktura dřeva               1 - lam.

dub oxford              la040M
Matný povrch, výrazná struktura dřeva               2 - lam.

dub tirol White           la046Mv2
Reálná struktura dřeva               1 - lam.

dub traditioNal broWN             la024Mv2
Povrch s řezanou strukturou                                 1 - lam.

dub tirol silver          la045Mv2
Reálná struktura dřeva               1 - lam.

borovice ascoNa Nature        la036Mv2
Matný povrch, rustikální struktura dřeva                     1 - lam.

dub salt           la047sv4
Matný povrch, rustikální struktura dřeva               1 - lam.

dub traditioNal Grey          la048sv4
Povrch s řezanou strukturou                1 - lam.

dub Welsh dark            la009sv4
Povrch s řezanou strukturou                1 - lam.

dub tirol Nature           la042sv4
Reálná struktura dřeva                                  1 - lam.

dub tirol Grey           la041sv4
Reálná struktura dřeva                1 - lam.

dub tirol hoNey           la044sv4
Reálná struktura dřeva                   1 - lam.

dub tirol creaM           la043sv4
Reálná struktura dřeva                     1 - lam.



Wineo 500 large V2 
1380 x 246 x 8 mm

Wineo 550 
853 x 331 x 8 mm

AquA-Protect ®        Podlaha je vhodná také do vlhkých prostor.
Loctec ®          Zámkový spoj pro vysokou pevnost a minimalizaci spár.
Anti-StAtic         Podlahy nejsou staticky vodivé.
Sound Protect eco      Speciální podložka, redukuje přenos hluku až do 20dB.

VÁš PRoDEjCE DRŽITEL ŘADY VYZNAMENÁNÍ A CERTIFIKÁTŮ

KOLEKCE WinEO 300 WinEO 500 
MEdiuM

WinEO 500 
MEdiuM V2

WinEO 500 
sMaLL V4

WinEO 500 
LaRgE V2 WinEO 550

Zámkový spoj LocTec LocTec LocTec LocTec LocTec LocTec

Formát 1288 x 195 mm 1288 x 195 mm 1288 x 195 mm 1380 x 160 mm 1380 x 246 mm 853 x 331 mm

Tloušťka 7 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

nosná deska HdF-Protect aqua-Protect aqua-Protect aqua-Protect aqua-Protect aqua-Protect

V drážka ne ne V2 V4 V2 ne

Zátěžová třída 23 / 31 23 / 32 23 / 32 23 / 32 23 / 32 23 / 32

Oděruvzdornost aC3 aC4 aC4 aC4 aC4 aC4

antistatic ano ano ano ano ano ano

Podlahové vytápění Ve spojení s vhodnou podložkou je podlaha vhodná pro všechny běžné typy 
teplovodního vytápění a elektrických sysémů s regulací teploty na povrchu do 27˚C.

Tepelný odpor (m2K)/W <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06

Záruka v domácích prostorech 15 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let

Lamel v balíku / m2 10 / 2,51 9 / 2,26 9 / 2,26 9 / 1,99 8 / 2,72 8 / 2,26

PŘEHLED KOLEKCÍ - TECHNICKÁ DATA

dub chaMPaGNe                    la051lv2
Matný povrch, rustikální struktura dřeva          1 - lam.

dub oNtario                     la053lv2
Matný povrch, rustikální struktura dřeva          1 - lam.

dub alaska                     la054lv2
saténově matný povrch     1 - lam.

PekaN aMericaN                    la055lv2
Matný povrch, výrazná struktura dřeva            1 - lam.

dub MichiGaN                     la057lv2
Matný povrch, výrazná struktura dřeva            1 - lam.

dub Wave creaM                    la059lv2
Matný povrch, rustikální struktura dřeva          1 - lam.

White                               la068ch
Vysoce lesklý povrch   

dub PePPer                     la060lv2
Matný povrch, rustikální struktura dřeva          1 - lam.
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