
Panele podłogowe Select

Do podłóg Select bez trudu dopasujesz listwy 
przypodłogowe Vilo – do wyboru masz ponad 
100 kolorów w kilku kształtach! 



Wybierz to, co dla Ciebie najlepsze
Panele podłogowe Select to produkt najwyższej jakości, łączący sprawdzoną estetykę drewna z doskonałymi 
parametrami technicznymi. Wystarczy, że wybierzesz wzór, który najlepiej pasuje do Twojego wnętrza, 
by przez lata cieszyć się efektami. Poznaj cechy wpływające na wyjątkową trwałość podłogi, jej naturalny 
wygląd oraz komfort jej użytkowania i montażu.

Megaloc to bardzo intuicyjny system montażu paneli, umożliwiający samodzielne i szybkie położenie 
podłogi. Umieszczony na krótszym boku mechanizm zatrzaskowy pozwala łączyć deski bez użycia 
kleju i dodatkowych narzędzi. Równie łatwy jest demontaż podłogi lub pojedynczych paneli. Megaloc 
wyróżnia się wytrzymałością i zapewnia wysoką stabilność podłogi.

Klasa ścieralności w prosty sposób określa odporność paneli na zużycie. Klasa AC4/32 gwarantuje 
wieloletnie użytkowanie paneli Select zarówno w warunkach domowych, jak i przestrzeniach 
publicznych.

Isowaxx zabezpiecza panele przed wnikaniem wilgoci. To specjalna kompozycja wosków, która 
pokrywa krawędzie paneli i uszczelnia połączenia pomiędzy nimi. Nakładana na pióra desek w trakcie 
produkcji, podczas montażu przemieszcza się, scalając przestrzeń między piórem a wpustem.

Czterostronna V-fuga to specjalne frezowanie wzdłuż paneli, tworzące po ich połączeniu niewielką 
szczelinę. W efekcie podłoga wygląda jakby była wykonana z litych drewnianych desek. 



Naturalny urok drewna od zawsze sprawdza się we wnętrzach. W zależności 
od wybranego odcienia, pomoże Ci zbudować cieplejszy lub chłodniejszy klimat 
pomieszczenia i zdefiniować jego styl. Głęboka, praktyczna w użytkowaniu struktura 
paneli doskonale odwzorowuje rysunek dębu, a dzięki czterostronnej V-fudze podłoga 
jeszcze bardziej przypomina tę z autentycznych desek.

Dąb Marley
8 x 194 x 1286 mm

Dąb Lucerno
8 x 194 x 1286 mm

Dąb Espera
8 x 194 x 1286 mm

Dąb Magena
8 x 194 x 1286 mm

Dąb Dublin
8 x 194 x 1286 mm

Panele podłogowe Kolorystyka

Dąb Afford
8 x 194 x 1286 mm
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Panele podłogowe Budowa

Warstwa ochronna
Zabezpiecza przed ścieraniem, 
działaniem chemikaliów i światła 
słonecznego 

Warstwa nośna
Stanowi trwałą i odporną na 
wgniecenia podstawę paneli 

Warstwa przeciwprężna
Eliminuje wszelkie 
naprężenia i odpowiada 
za zachowanie kształtu paneli 

Warstwa dekoracyjna
Jest odpowiedzialna za efekt 
wizualny – eksponuje wzór 
dekoracyjny

Metoda montażu paneli Select 
z zamkiem Megaloc jest taka sama jak 
paneli z zamkiem 1clic2go. Obejrzyj fi lm 
instruktażowy na vilohome.com 
i sprawdź jakie to proste!

z zamkiem Megaloc jest taka sama jak 
paneli z zamkiem 1clic2go. Obejrzyj fi lm 



Instalujesz ogrzewanie podłogowe?  
Polecamy podkład 3 mm ażur albo podkład 2 mm HDPE. 
To najlepszy wybór!

Produkty komplementarne Podkłady pod panele

Nazwa Rozmiar Materiał Forma Niwelacja 
nierówności

Izolacja 
 akustyczna

IS

Odporność na 
obciążenia

CS

Przewodzenie 
ciepła

TR

Ogrzewanie 
podłogowe

Podkład pod panele 
3 mm 50 x 100 cm ekstrudowany 

polistyren XPS płyta ≥ 1,5 mm ≥ 19 dB ≥ 65 kPa 0,032 m2 K/W

Podkład pod panele 
5 mm 50 x 100 cm ekstrudowany 

polistyren XPS płyta ≥ 4 mm ≥ 19 dB ≥ 65 kPa 0,032 m2 K/W

Podkład pod panele 
5 mm puzzle 50 x 100 cm ekstrudowany 

polistyren XPS puzzle ≥ 4 mm ≥ 19 dB ≥ 65 kPa 0,032 m2 K/W

Podkład pod panele 
2 mm 1,1 x 22,7 m ekstrudowany 

polistyren XPS rolka ≥ 1,5 mm ≥ 19 dB ≥ 35 kPa 0,032 m2 K/W

Podkład pod panele 
3 mm ażur 50 x 100 cm ekstrudowany 

polistyren XPS płyta ≥ 2 mm ≥ 19 dB ≥ 30 kPa 0,032 m2 K/W

Podkład pod panele 
2 mm HDPE 1 x 15 m pianka zamknięto-

komórkowa HDPE rolka ≥ 1,5 mm = 19 dB = 60 kPa 0,036 m2 K/W

Decydując się na panele, pamiętaj o podkładzie! Właściwie dobrany, zapewni odporność na 
obciążenia, izolację akustyczną i maksymalną efektywność ogrzewania podłogowego.



www.vilohome.com 

Do podłóg Select bez trudu dopasujesz listwy 
przypodłogowe Vilo – do wyboru masz ponad 
100 kolorów w kilku kształtach! 


