


Każdy, kto wie czego oczekuje od życia, jest świadomy faktu, że żaden dzień nie mija 
bez problemów. To jest dobre podejście. A jak wygląda sytuacja z Twoją podłogą?  
Musi nie tylko wyglądać dobrze, ale powinna być również odporna na ewentualne 
uderzenia! Rozlane płyny, taniec, skoki... Podłoga marki Parquetvinyl wytrzymuje  
zarówno drobne dramaty, jak i wielkie imprezy. Jeżeli „łatwy montaż” znajduje się  
również na liście Twoich wymogów względem idealnej podłogi, to zostały one  
zdecydowanie spełnione. Podłoga marki Parquetvinyl łączy w sobie wszystkie zalety  
parkietu z łatwością konserwacji winylu. Jeżeli potrzebujemy nowej podłogi w całym  
domu, Nie ma problemu: od najmniejszego pomieszczenia po poddasze, na pewno  
znajdziesz idealne rozwiązanie pośród naszych kolekcji. A wszystkiego można się  
dowiedzieć z tej oto broszury!

Wygląd  
drewna, 
komfort  
winylu.



Przyglądanie się dzieciom pochłoniętym świetną zabawą jest zawsze przyjemne.  
Wiedzą jak podbić Twoje serce swoimi szalonymi pomysłami. Zawsze mają jakiś  
pomysł. Kiedy widzisz ich błysk w oku, nie możesz być obojętny. Każdy dzień jest  
wielką przygodą w ich wszechświecie, gdzie ryby mogą mówić, Twoje mieszkanie  
staje się torem przeszkód, a podłoga to lawa — albo jeszcze lepiej — zjeżdżalnia  
wodna! Uśmiechasz się i myślisz: na szczęście moja podłoga marki Parquetvinyl  
jest również wodoodporna!

Wodoodporna  
podłoga marki  
Parquetvinyl

Mnóstwo radości (i mało dramatów)
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Proszę o 
podłogę marki  
Parquetvinyl!

Podłoga marki Parquetvinyl jest najnowszą generacją winylu — absolutnie nie  
można jej porównywać ze zwiniętymi w rolkę starymi rodzajami winylu. Sztywny  
nośnik na bazie wapienia połączony jest z innowacyjną, górną powłoką, która  
doskonale imituje niedoskonałości drewna lub kamienia. Mówimy więc o solidnej 
desce lub płytce. Dzięki swojej idealnie zaprojektowanej strukturze w zasadzie nie 
można odróżnić podłogi marki Parquetvinyl od prawdziwego drewna lub płytek  
ceramicznych.
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Lepsza niż 
prawdziwa.

Niezwykle realistyczne wzornictwo wprawia w zakłopotanie prawdziwych znawców, 
gdyż nie są pewni, czy przypadkiem nie mają do czynienia z prawdziwym drewnem. 
Nasi projektanci dopracowują wzory do najdrobniejszych detali. Staramy się, by liczba
różniących się od siebie desek była jak największa, tak aby idealnie oddać wrażenie
naturalności i uniknąć powtarzalności. Struktura powierzchni jest zadziwiająco zbliżona 
swoim wyglądem do prawdziwej: nie tylko widać drewno i kamień, ale również jest
wyczuwalne dotykiem. Posunęliśmy się w tym dość daleko. Niektóre kolekcje mają 
synchroniczną strukturę drewna. Jeżeli zobaczysz zwoje lub usłojenie drewna to 
poczujesz je dokładnie w tym samym miejscu.

1

2
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4
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Matowa poliuretanowa warstwa wierzchnia

Przezroczysta warstwa ścieralna

Duża rozdzielczość powłoki ozdobnej

Bardzo mocny, sztywny nośnik 
(Technologia wykorzystująca zastosowanie 
sztywnej płyty kompozytowej)

Zintegrowany podkład

Wysublimowane uczucie 
drewna

Nasze najlepsze kolekcje posiadają 
synchroniczną strukturę drewna
(wytłoczoną w rejestrze). Struktura
pokrywa się z obrazem sęków oraz
słoi we wzorze drewna.

Najprostszy system 
łączeniowy na rynku

Podłoga jest wykończona systemem 
zatrzasków Tight Lock ,który zapewnia 
łatwy i szybki montaż oraz gwarantuje 
wodoszczelność łączenia.

Zintegrowany podkład 
pod podłogą

Wszystkie nasze kolekcje mają 
zintegrowany z deską lub płytką podkład 
tłumiący. Rozwiązanie to ma same zalety. 
W ten sposób można mieć pewność, że 
małe nierówności zostaną zniwelowane, 
montaż przebiega 
znacznie płynniej, dźwięk zostaje 
stłumiony i oczywiście nie musisz 
kupować dodatkowego podkładu.

Odpowiednia do ogrzewania 
i chłodzenia podłogowego

Czy wspominaliśmy, że podłoga 
marki Parquetvinyl jest kompatybilna 
z większością systemów ogrzewania 
podłogowego i chłodzenia? 
Oczywiście są pewne warunki, które 
muszą zostać spełnione, ale na pewno 
jest to możliwe i efekty są doskonałe.



Jesteś ciekawy w jaki  
sposób możesz samodzielnie  
położyć podłogę marki 
Parquetvinyl? Zeskanuj ten 
kod i obejrzyj film!
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Wybierz piękno  
i wygodę.

Odpowiednio zaprojektowana 
dla każdego pomieszczenia.

Podłoga marki Parquetvinyl jest  
odpowiednia do każdej przestrzeni:  
od najmniejszego pokoju po poddasze, 
od łazienki po samą kuchnię lub sypialnię. 
Podłoga odpowiednio zaprojektowana 
przez markę Parquetvinyl sprawia, że 
zarówno w salonie jak i w kuchni
możesz mieć tę samą podłogę. Wygląda 
doskonale i jest łatwa do utrzymania
w czystości. 

Ten rodzaj podłogi jest również odpo-
wiedni do pomieszczeń użyteczności 
publicznej. Modny sklep, kawiarnia, 
restauracja, biblioteka,... wielu właścicieli 
taki obiektów wybrało już markę
Parquetvinyl.

Łatwa do samodzielnego  
montażu.

Sam montaż podłogi Parquetvinyl  
nie jest wcale trudny. Co więcej,  
potrzebujesz do tego tylko prostych na-
rzędzi. Dodatkowa para rąk może okazać 
się przydana do szybkiego  
montażu (i można wypić toast za  
piękny rezultat), ale nie jest to  
konieczne.

W opakowaniu znajduje się obszerna 
instrukcja, która przeprowadzi Cię przez 
proces montażu. Jeżeli wolisz obejrzeć 
film, to nasz kanał Youtube jest odpo-
wiednim źródłem informacji Ciebie.  
Krok po kroku pokazujemy jak wykonać 
montaż i udzielamy użytecznych  
wskazówek. 

Łatwa w utrzymaniu czystości.

Na jednej podłodze powinno się  
być w stanie w pełni korzystać z uroków  
życia. Taniec, skoki, gotowanie, realizacja 
hobby, ... co tylko możesz sobie wyobra-
zić! Spraw, aby każdy dzień stał się przy-
jemny! Nawet jeśli sprawy wymykają się 
trochę spod kontroli, po prostu wyczyść 
podłogę mopem i wszystkie ślady znikną 
To takie proste. I w ten sposób masz czas 
na to, co naprawdę lubisz robić w życiu.



Dzieci rozrabiają. Jak w życiu: „małe dzieci - mały kłopot, duże dzieci - duży kłopot”. 
Czasami nie wiesz, czy je powstrzymać, czy pozwolić im pójść o krok dalej. W głębi 
serca jesteś dumny, bo kiedyś również taki byłeś. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. 
A kanapka zawsze spada masłem w dół. Tak, pewne rzeczy się nie zmieniają... I jeżeli 
zdarzy się nieprzewidziany wypadek, to nie jest to dramat, bo Twoja podłoga marki 
Parquetvinyl jest zaskakująco łatwa w utrzymaniu.

Mnóstwo radości (i mało dramatów)

Łatwa w utrzymaniu  
podłoga marki  
Parquetvinyl



Podobnie jak w przypadku innych podłóg 
zalecane jest codzienne zamiatanie lub 
odkurzanie - aby zapobiec powstaniu 
ewentualnych zarysowań. Następnie 
wystarczy od czasu do czasu przetrzeć 
podłogę na mokro. Nie trzeba przy tym 
zbytnio uważać, gdyż podłoga jest w 
pełni wodoszczelna.

Utrzymanie podłogi
marki Parquetvinyl?
Easy peasy!

Przeznaczaj więcej czasu na 
to, co naprawdę się liczy.

Ślady brudnych łap kota w pokoju, 
który w swoim entuzjazmie przewraca 
doniczkę z kwiatami, lub Twojego 
szczeniaka, który wita Cię na dywanie 
z piór (i w ten sposób masz o jedną 
poduszkę mniej)...   z podłogą marki 
Parquetvinyl możesz się z tego śmiać. 
W mgnieniu oka podłoga znów jest 
czysta. Czy wiesz, że podłoga marki 
Parquetvinyl posiada etykietę A+ co 
oznacza, że jest również doskonałym 
wyborem dla osób ze skłonnościami 
do alergii?

Ulubiona podłoga zwierząt 
domowych i ich właścicieli

Mamy również na uwadze zdrowie 
i środowisko! Podłoga marki Parquetvinyl 
nie zawiera ftalanów i nie emituje 
żadnych substancji chemicznych, tzw. 
lotnych związków organicznych. Oprócz 
tego dzięki swojemu unikatowemu skła-
dowi podlega w całości recyklingowi. 
Jest w 100% bezpieczna i zdrowa dla 
ludzi, zwierząt i środowiska.

Zwracamy na to 
szczególną uwagę 
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Niestety nie możemy jeszcze zaoferować 
samoczyszczącej się podłogi, ale z Easy 
Peasy Floor Care czyszczenie podłogi marki 
Parquetvinyl jest...   bardzo łatwe. Dodaj jedną 
miarkę do wody i ponownie będzie można w 
pełni cieszyć się swoją czystą podłogą.

Zamów Easy Peasy Floor Care przez stronę 
internetową parquetvinyl.com



Geschikt voor 
elke ruimte.
Odpowiednio zaprojektowana 
dla każdego pomieszczenia.

Sypialnia

Mając podłogę marki Parquetvinyl 
zawsze wstajesz z łóżka prawą nogą. 
Ta podłoga daje poczucie komfortu i 
ciepła. Potrzebujesz złapać oddech 
podczas wykonywania ćwiczeń jogi 
lub medytacji? Jest to jeszcze 
przyjemniejsze na podłodze marki 
Parquetvinyl.

Pokój dzienny

Podłoga, którą trudno odróżnić od 
prawdziwego parkietu i którą można 
ułożyć również w kuchni. Taki rodzaj 
podłogi istnieje! Wybierz kolekcję, która 
najlepiej pasuje do Twojego domu oraz 
stylu, i ciesz się oszałamiającym efektem 
każdego dnia.

Łazienka

Idealna podłoga do łazienki: przyjemna 
dla bosych stóp, bez ryzyka poślizgu, 
wodoodporna i wyjątkowo higieniczna. 
Czy Twój dorastający syn brał długi 
prysznic i zostawiał mokre ręczniki na 
podłodze? To nie problem: Podłoga 
marki Parquetvinyl doskonale sobie z 
tym poradzi.

Kuchnia

W kuchni potrzebujesz podłogi, która 
jest odporna na uderzenia i będzie łatwa 
w utrzymaniu czystości. Wyobraź sobie 
garnek z pysznym sosem do spaghetti, 
który wyślizguje się z rąk i uderza o ziemię: 
to żaden problem dla podłogi marki 
Parquetvinyl!



Podłoga marki Parquetvinyl  
po zakupie nie musi się  
aklimatyzować

Ponieważ podłoga marki Parquetvinyl 
jest wyjątkowo odporna na wahania 
temperatury prace można zacząć od 
razu; chyba że temperatury są naprawdę 
ekstremalne. W opakowaniu znajdują  
się proste instrukcje dotyczące tego  
jak układać podłogę. Wystarczy je 
przeczytać i można zaczynać ‘proces 
montażu’. Jeżeli nadal istnieją  
wątpliwości, Zeskanuj kod QR i obejrzyj 
nasz film na temat prawidłowego  
sposobu montażu podłogi.

Montaż podłogi Parquetvinyl jest  
łatwy i przyjemny. W związku z tym 
z pewnością możliwy jest późniejszy 
łatwy demontaż. Dobre rozwiązania do 
pokoju studenckiego lub mieszkania 
na wynajem!

Od szybkiego remontu do 
prawdziwej renowacji

Zdejmowanie istniejącej podłogi to  
ciężka praca, która nie zawsze jest prosta, 
nie mówiąc o dodatkowych kosztach, 
które się z tym wiążą. Dużą zaletą podłogi 
marki Parquetvinyl jest to, że może być 
układana na większości istniejących 
podłóg, pod warunkiem, że są one pła-
skie i wytrzymałe. Jej niewielka grubość 
sprawia, że jest naprawdę wyjątkowa.

Każdy może samodzielnie 
położyć podłogę marki  
Parquetvinyl.

Nie trzeba być złotą rączką. Nawet  
motyw jodełki nie nastręcza kłopotu 
dobrze przygotowanemu amatorowi. 
Tajemnica tkwi w równym  podłożu. Jeśli 
je masz to Twoja podłoga w mgnieniu oka 
znajdzie się na swoim miejscu i możesz 
cieszyć się ze świetnego rezultatu. W tym 
celu nie są potrzebne żadne drogie ani 
profesjonalne narzędzia!

Jesteś ciekawy w jaki  
sposób możesz samodzielnie  
położyć podłogę marki 
Parquetvinyl? Zeskanuj ten 
kod i obejrzyj film!
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Wykończone do 
ostatniego szczegółu.

Każdy kto myśli o remoncie, od razu 
myśli o demontażu, kurzu, który pojawi 
się nawet w najmniejszym rogu, 
konieczności skrócenia drzwi, ukrytych 
problemach, które się pojawiają, 
nieprzewidzianych kosztach, ...   
Z podłogą marki Parquetvinyl ten obraz 
jest o wiele pozytywniejszy: istniejąca 
podłoga zazwyczaj nie musi być 
demontowana, a hałas i kurz są 
zredukowane do minimum, ponieważ 
nie musisz niczego docinać. Zdecydo-
wanie generuje to mniej pracy...  

Renowacja: kiedy stare staje 
się ładniejsze niż nowe.

Ultra-wytrzymała pomimo niewielkiej 
grubości (pomiędzy 5 a 7,5 mm)

Może być układana na większości 
istniejących podłóg

Łatwy montaż bez pyłu i hałasu, z 
użyciem podstawowych narzędzi

Proste łączenie poszczególnych 
części, bez potrzeby użycia kleju

Neutralizuje nierówności do 5 mm

5 powodów, dla których podłoga 
marki Parquetvinyl jest idealna do 
Twojej renowacji

1
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Listwy przypodłogowe i profi le

Możesz wybrać listwy wyglądające 
identycznie jak podłoga lub listwy, które 
można pomalować na kolor ściany. 
To kwestia osobistego gustu.
Podłoga marki Parquetvinyl może 
być układa jednorazowo na powierzchni 
do 400 m2 lub 20 metrów bieżących 
długości lub szerokości *. Nadal potrze-
bujesz odpowiedniego profi lu? Mamy 
w magazynie zarówno listwy nieróżniące 
się niczym od podłogi, jak i eleganckie 
listwy metalowe.
W niektórych miejscach, umieszczenie 
listwy nie wygląda dobrze lub po prostu 
jest niemożliwe. Ładny profi l zakończe-
niowy zapewni bezproblemowe 
połączenie ze schodami, wyspą
kuchenną lub oknem.

Schody
Również na schody i stopnie mamy 
odpowiednie wąskie profi le, co oznacza, 
że można je pokryć podłogą marki 
Parquetvinyl i w ten sposób wszystko 
staje się integralną całością.

Schody
Również na schody i stopnie mamy 
odpowiednie wąskie profi le, co oznacza, 
że można je pokryć podłogą marki 
Parquetvinyl i w ten sposób wszystko 
staje się integralną całością.

Ledwie widoczne profi le zapew-
niają kompletne wykończenie.

* przy spełnieniu określonych warunków
2120



Mnóstwo radości (i mało dramatów)

Prawdziwe dusze towarzystwa i pozytywni imprezowicze będą bardzo chętnie  
odwiedzali Twoje mieszkanie. Bo wiesz: w ich towarzystwie zawsze coś się dzieje.  
To oni dbają o to, aby parapetówka była niezapomniana. Wspólnie stworzycie  
niezapomniane wspomnienia, które za pięć lat nadal będziecie przywoływać 
z uśmiechem. Na szczęście, Twoja podłoga marki Parquetvinyl doskonale to  
wytrzyma! Świetnie, prawda?

Odporna na uderzenia  
podłoga marki  
Parquetvinyl
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Odkryj  
kolekcje

Podłoga marki Parquetvinyl to nie tylko wygoda, ale także piękno naturalnych  
materiałów: wygląda jak prawdziwy parkiet lub kamień. I to dobrze, ponieważ  
podłoga jest prawdziwym czynnikiem tworzącym nastrój w domu. Dlatego nie jest  
to po prostu podłoga winylowa z nadrukiem. Jest to dobrze opracowany, nowy  
produkt z odpowiednimi właściwościami technicznymi i wspaniałą imitacją drewna.  
Niezależnie od tego, którą kolekcję wybierzesz, możesz ją również bez problemu  
położyć w dowolnym pomieszczeniu. Daj się zainspirować!



Caldera

Jodełka Sava  
& Yukon

Ivalo
Tarn

Yukon

Mantaro
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2726
Doskonała 
imitacja drewna

Zintegrowany 
podkład

Prosty sposób 
łączenia

Mat: Wyjątkowo niski 
poziom połysku

Bardzo szerokie 
panele



Tarn

Tarn Cider TAR - 840 - IB

Tarn Chestnut TAR - 849 - IB

Tarn Clay TAR - 846 - IB

Tarn Canyon TAR - 844 - IB Tarn Vanilla Fudge TAR - 845 - IB

Tarn Whiskey TAR - 800 - IB Tarn Copper TAR - 848 - IB
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Ciepła i naturalna kolorystyka Tarn wprowadza atmosferę do każdego wnętrza,  
od klasycznego po nowoczesne. Ta autentycznie i naturalnie wyglądająca podłoga 
nadaje każdemu wnętrzu ponadczasowy wygląd. Pośród 7 odcieni kolorystycznych 
na pewno znajdziesz odcień, który pasuje do Ciebie i Twojego stylu życia. Ta kolekcja 
ma wyjątkowo niski poziom połysku. Tworzy to bardzo naturalny wygląd.

W

Warstwa wierzchnia 0,55 mm
W  5 (4 + 1) mm
S  176 mm
D  1213 mm

S

D



Ivalo

Ivalo Flax IVA – 2694 – IB

Ivalo Cane IVA – 2697 – IB

Ivalo Roasted Bean IVA – 2703 – IB

Ivalo Dark Malt IVA – 2695 – IB

Ivalo Amaranth IVA – 2701 – IB

Ivalo Rye IVA – 2704 – IB

Ivalo Barley IVA – 2702 – IB

Ivalo Oat IVA – 2696 – IB

W

Warstwa wierzchnia 0,55 mm
W  5 (4 + 1) mm
S  176 mm
D  1213 mm

S

D

Ivalo Black IVA – 2693 – IB

30

Jeżeli nie odpowiada nam wyraźna struktura drewna lub zdecydowane przejścia  
kolorystyczne, najlepszym wyborem stanie się Ivalo. Modna paleta kolorów 
o subtelnych odcieniach zapewnia przytulność, nie tracąc na dynamice. 
Ivalo jest absolutnie wszechstronna i dzięki głębokiemu szczotkowaniu  
przyjemna w użytkowaniu.
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Yukon

W

Warstwa wierzchnia 0,55 mm
W  5 (4 + 1) mm
S  176 mm
D  1213 mm

S

D

Yukon Smoked Grey YUK – 2630 – IB

35

Yukon Tan YUK - 2621 - IB

Yukon Desert Dune YUK - 2626 - IB Yukon Mistral YUK - 2631 - IB

Yukon Sea Stone YUK - 2622 - IB Yukon Beach YUK - 2625 - IB

Spokój i klasa to słowa najlepiej opisujące Yukon. Delikatna, naturalna kolorystyka 
połączona jest z lekką, rustykalną strukturą drewna z kilkoma sękami pojawiającymi  
się tu i ówdzie. Mimo to podłoga nie jest nudna. Głęboka, realistyczna struktura  
drewna i duża liczba różniących się desek pozwalają zapomnieć, że nie jest to praw- 
dziwy parkiet. Jak wszystkie podłogi marki Parquetvinyl, podłoga ta posiada zinte- 
growany podkład, który zapewnia łatwy montaż i dodatkowy komfort akustyczny. Y
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Jodełka Sava  
& Yukon

W

Warstwa wierzchnia 0,55 mm
W  5 (4 + 1) mm
S  123 mm
D  615 mm

S

D

W

Warstwa wierzchnia 0,55 mm
W  5 (4 + 1) mm
S  123 mm
D  615 mm

S

D

Yukon Smoked Grey YUK HB – 2630 – IB

3938

Yukon Tan YUK HB – 2621 – IB

Sava Sand SAV HB – 2253 – IB Sava Almond SAV HB –2254 – IB

Yukon Desert Dune YUK HB – 2626 – IB Yukon Mistral YUK HB – 2631 – IB

Podłoga ze wzorze jodełkowym jest szykowna i elegancka; to klasyk, który tym razem  
na dobre pozostanie w naszym portfolio. Podłoga z wzorem jodełki doskonale  
łączy się zarówno z nowoczesnym wzornictwem, jak i klasyczną architekturą.  
Wielbiciele typowej awangardy mogą sobie na nią pozwolić bez wielkich nakładów. 
Obie kolekcje emanują spokojem, który jeszcze bardziej podkreśla wspaniałość  
jodełkowej podłogi.
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Mantaro

Najszersza deska, jaką możesz 
ułożyć samodzielnie.

W

Warstwa wierzchnia 0,70 mm
W  6,5 (5,5 + 1) mm
S  232 mm
D  1532 mm

S

D

Mantaro Fossil MAN – 5611 – IB

Mantaro Inca MAN – 5616 – IB

Mantaro Spice MAN – 5620 – IB

Mantaro Mocha MAN – 5618 – IB Mantaro Pecan MAN – 5619 – IB

Mantaro Mink MAN – 5612 – IB Mantaro Hay MAN – 5614 – IB
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Panele Mantaro są duże, szerokie, ale przede wszystkim uderzająco piękne. Bardzo  
duże panele są już od pewnego czasu trendem. Sprawiają, że pomieszczenie  
wygląda na większe i tworzą w nim otwartą przestrzeń. Widoczne usłojenie drewna,  
namacalna struktura powierzchni i wyjątkowo matowy wygląd tworzą razem  
wysublimowany efekt drewna. Kolekcja ta posiada również grubszą warstwę  
chroniącą przed ścieraniem i bardzo niski poziom połysku. Tworzy to bardzo  
naturalny wygląd.



Caldera

W W

Warstwa wierzchnia 0,55 mm
W  6,5 (5,5 + 1) mm
S  615 mm
D 615 mm

Warstwa wierzchnia 0,55 mm
W  5 (4 + 1) mm
S  300 mm
D 600 mm

S S

D D

4342

Caldera Basalt CAL – 1443 – IBCaldera Seasalt CAL – 1442 – IB Caldera Stone CAL – 1444 – IB

Zgadzamy się z Tobą: dostojna natura kamienia ma w sobie to „coś”`. W naszej kolekcji  
płytek Caldera możesz wybierać spośród różnych struktur, rozmiarów i kolorów  
kamienia. Okazały bazalt, stonowany kamień lub elegancki marmur... wybór należy  
do Ciebie.C
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Caldera

W W

Warstwa wierzchnia 0,55 mm
W  6,5 (5,5 + 1) mm
S  300 mm
D 600 mm

Warstwa wierzchnia 0,55 mm
W  7,5 (6,5 + 1) mm
S  615 mm
D 1230 mm

S S

D D

Caldera Marmo Grigio CAL - 4055 - IB Caldera Marmo Scuro CAL - 4056 - IB
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4544

Marmur wygląda pięknie i daje luksusowe uczucie.  Pasuje nie tylko do klasycznego 
wnętrza, ale także do nieco bardziej surowej i industrialnej aranżacji. Wyjątkowo duże 
płytki (1,2 m szerokości!) sprawiają, że wspaniałość marmuru mówi sama za siebie. 
Szykowne i wytrzymałe.

Duże płytki dla uzyskania 
wspaniałego efektu!



Parquetvinyl:  
to coś więcej  
niż podłoga

* przy spełnieniu określonych warunków

 Super mocna

 Zachowuje kolor i kształt *

 Ma matowy, naturalny wygląd

 Posiada najprostszy system łączeniowy

 Jest łatwa w konserwacji

 Idealna do renowacji

 W 100% nadająca się do recyklingu

 Nie są wymagane żadne profile przejściowe *

 Możliwość łączenia z ogrzewaniem  
i chłodzeniem podłogowym*

Doświadczenie i indywidualne 
porady

Ludzie często wybierają podłogę  
marki Parquetvinyl ze względu na  
nasze wieloletnie doświadczenie i naszą 
dalekosiężną obsługę. Niezależnie od 
tego, jak na to spojrzeć, ułożenie podłogi 
wymaga przygotowania i każda sytuacja 
jest inna. Na naszej stronie internetowej 
znajdziesz wiele ciekawych informacji. 
Czy nadal masz pytania? Zapraszamy  
do kontaktu z nami lub jednym z naszych 
dystrybutorów. Chętnie udzielimy  
indywidualnej porady.

Świetna cena i jakość

Niezależnie od tego, którą kolekcję 
wybierzesz, miej na uwadze że można ją 
bez problemu ułożyć w każdym pomiesz-
czeniu. Jest kilka różnic technicznych, ale 
każda kolekcja ma wspólne cechy charak-
terystyczne. Podłogi marki Parquetvinyl 
są odpowiednie dla każdego budżetu i 
stylu oraz charakteryzują się doskonałą 
jakością.

35 lat gwarancji

Jesteśmy przekonani o doskonałej 
jakości produktu marki Parquetvinyl. 
Dlatego każda kolekcja jest objęta 
35-letnią gwarancją na użytkowanie  
w warunkach domowych oraz 
20 -letnią gwarancją na użytkowanie 
w pomieszczeniach użyteczności 
publicznej.
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Przegląd
Wymiary mm Grubość warstwy 

ścleralnej mm Klasa ścieralności Struktura Fuga Zintegrowany 
pdkład

Zawartość
opakowania

Liczba 
różnych 
paneli

Tarn 5 x 176 x 1213 0,55
Klasa 33 
intensywne użytkowanie w obiektach 
użyteczności publicznej

Głęboka struktura drewna 4-stronna delikatna V-fuga tak 2.348 m2 40

Ivalo 5 x 176 x 1213 0,55
Klasa 33 
intensywne użytkowanie w obiektach 
użyteczności publicznej

Głęboka struktura drewna 4-stronna delikatna V-fuga tak 2.348 m2 40

Yukon 5 x 176 x 1213 0,55
Klasa 33 
intensywne użytkowanie w obiektach 
użyteczności publicznej

Synchroniczna głęboka struktura 
drewna (EIR)

wyrazista 4-stronna V-fuga tak 2.348 m2 40

Sava jodełka 5 x 123 x 615 0,55
Klasa 33 
intensywne użytkowanie w obiektach 
użyteczności publicznej

Głęboka struktura drewna wyrazista 4-stronna V-fuga tak 2.269 m2 56

Yukon jodełka 5 x 123 x 615 0,55
Klasa 33 
intensywne użytkowanie w obiektach 
użyteczności publicznej

Synchrone houtstructuur wyrazista 4-stronna V-fuga tak 2.269 m2 56

Mantaro 6,5 x 232 x 1532 0,70
Klasa 34 
bardzo intensywne użytkowanie w 
obiektach użyteczności publicznej

Synchroniczna głęboka struktura 
drewna (EIR)

4-stronna delikatna V-fuga tak 1.777 m2 60

Caldera 6,5 x 615 x 615 0,55
Klasa 33 
intensywne użytkowanie w obiektach 
użyteczności publicznej

Struktura kamienia wyrazista 4-stronna V-fuga tak 1.513 m2 8

Caldera
Stone

5 x 300 x 600 0,55
Klasa 33 
intensywne użytkowanie w obiektach 
użyteczności publicznej

Struktura kamienia wyrazista 4-stronna V-fuga tak 2.340 m2 24

Caldera
Basalt & Seasalt

5 x 300 x 600 0,55
Klasa 33 
intensywne użytkowanie w obiektach 
użyteczności publicznej

Struktura kamienia wyrazista 4-stronna V-fuga tak 2.340 m2 32

Caldera
Marmo Grigio & Scuro

5 x 300 x 600 0,55
Klasa 33 
intensywne użytkowanie w obiektach 
użyteczności publicznej

Struktura marmuru 4-stronna delikatna V-fuga tak 2.340 m2 16

Caldera 7,5 x 615 x 1230 0,55
Klasa 33 
intensywne użytkowanie w obiektach 
użyteczności publicznej

Struktura marmuru 4-stronna delikatna V-fuga tak 1.513 m2 4



Kolory podłóg przedstawione w niniejszej broszurze mogą odbiegać 
od rzeczywistości w zależności od padania światła i procesu druku.

Y
u

ko
n

 T
an

  
Y

U
K

 H
B

 –
 2

6
2

1 
– 

IB



parquetvinyl.com
lamett.eu

Podziel się swoją podłogą marki Parquetvinyl w mediach 
społecznościowych oznaczając zdjęcie hashtagiem #myparquetvinyl
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Podłoga marki Parquetvinyl to gama produktów Lamett. Oprócz podłóg marki 
Parquetvinyl oferujemy również parkiet. Od ponad 15 lat jesteśmy niezawodnym 
partnerem w realizacji podłóg marzeń w Europie i daleko poza nią. Dobrą podłogę 
kupujesz tylko raz lub dwa razy w życiu. Gwarantujemy, że podłoga z Lamett spełnia 
wszystkie wymagania jakościowe. Dbamy o najwyższą jakość i zadowolenie klienta! 
Dzięki naszemu zespołowi zapewniamy indywidualne podejście do potrzeb klienta 
oraz opracowujemy podłogi, które sprawią, że będziesz zadowolony z zakupu.


