
Podłogi winylowe
ze sztywnym rdzeniem
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Czeka Cię remont? Urządzasz? A może po prostu 
potrzebujesz zmiany? Dzięki produktom Vilo samodzielnie 
odmienisz dom: tanio, prosto i szybko. A efekt będzie 
wyjątkowy.

Nowa podłoga wysokiej jakości doda Twojemu wnętrzu 
klasy, a Ty odczujesz komfort użytkowania. Podłogi winylowe 
ze sztywnym rdzeniem to doskonały wybór jeśli zależy Ci na 
estetycznym, ale i wytrzymałym wykończeniu podłogi. 

Dom od nowa.
Łatwo i przyjemnie
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Podłogi winylowe ze sztywnym rdzeniem (nazywane podłogami rigid) to nowa jakość w ofercie 
podłóg marki Vilo. Sztywny rdzeń nadaje im wyjątkową wytrzymałość, a ceramiczna matowa powłoka 
utwardzana promieniami UV sprawia, że podłoga jest odporna na zadrapania, zarysowania i plamy. 
Konstrukcja paneli zapewnia ich całkowitą wodoodporność.

Taka podłoga nadaje się do pomieszczeń z wodnym ogrzewaniem podłogowym, a jej parametry 
techniczne czynią ją idealną do użytkowania w mieszkaniach i domach.

Zaletą podłogi winylowej ze sztywnym rdzeniem jest możliwość zastosowania jej na nierównym 
podłożu bez wylewki samopoziomującej (dotyczy nierówności <2 mm), co jest koniecznością  
w przypadku podłóg winylowych bez sztywnego rdzenia. Co istotne, podłogę ze sztwynym rdzeniem 
można kłaść bezpośrednio na płytkach ceramicznych bez szpachlowania fug, które pozostaną 
niewidoczne pod panelami.

Montaż podłogi ze sztywnym rdzeniem jest dużo prostszy od montażu innych podłóg winylowych.  
Do docinania paneli wystarczy nóż monterski. Połączenie paneli jest mocne i trwałe.

Nowa jakość podłogi 
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Wytrzymałe podłogi
winylowe
Do wyboru, do koloru

Kolekcja podłóg typu rigid obejmuje aż 16 kolorów, więc bez 
problemu znajdziesz taki, który idealnie podkreśli charakter 
Twojego wnętrza. Dla jeszcze lepszego efektu zapoznaj się 
z ofertą listew przypodłogowych Vilo – na pewno jest wśród nich 
rozwiązanie pasujące kolorem do wybranej przez Ciebie podłogi, 
a jednocześnie ciekawe w formie i funkcjonalne. Nie zapomnij 
o specjalnym podkładzie pod podłogę, dobierzesz go również 
spośród produktów Vilo.

Estetycznie 
i praktycznie

Panele, podkład, listwy, klej – 
wszystko od Vilo
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Oak Old
181 x 1218 x 4 mm

Oak Mist
181 x 1218 x 4 mm

Oak Mist

Oak Royal
181 x 1218 x 4 mm

Oak Whitewashed
181 x 1218 x 4 mm

Kolory podłogi winylowej Vilo ze sztywnym rdzeniem to 
szesnaście odcieni dębu. Zwróć uwagę na głęboką strukturę 
odtwarzającą wzór drewna, uzyskaną dzięki wysokiej 
jakości folii dekoracyjnej stanowiącej jedną z warstw paneli. 
Wypracowany w procesie technologicznym efekt nadaje 
podłodze rigid wygląd naturalnej podłogi dębowej.

Podłogi winylowe rigid Kolorystyka

Łatwy montaż
Montaż podłóg Vilo nie wymaga specjalistycznych 
umiejętności i nie zajmuje wiele czasu.
Wszystkie prace wykonasz samodzielnie
lub z pomocą drugiej osoby.
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Oak Classic
181 x 1218 x 4 mm

Oak Sunny
181 x 1218 x 4 mm

Oak Dusty
181 x 1218 x 4 mm

Oak Light
181 x 1218 x 4 mm

Oak Desert
181 x 1218 x 4 mm

Oak Grey
181 x 1218 x 4 mm

Podłogi winylowe rigid Kolorystyka

Oak Desert
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Podłogi winylowe rigid Kolorystyka

Oak Noble
181 x 1218 x 4 mm

Oak Chestnut
181 x 1218 x 4 mm

Oak Gold
181 x 1218 x 4 mm

Oak Smoke
181 x 1218 x 4 mm

Oak Natur
181 x 1218 x 4 mm

Oak Brown
181 x 1218 x 4 mm

Oak Chestnut
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Masz wątpliwości? 
Zapoznaj się ze szczegółową instrukcją 
montażu na odwrocie opakowania 
lub na www.vilohome.com

Matowa powłoka ceramiczna utwardzana 
promieniami UV

Warstwa odporna na ścieranie

Folia dekoracyjna

Technologia „rigid”
– twardy rdzeń

Podłogi winylowe rigid Podłogi winylowe rigid Budowa Instrukcja montażu

1.  Zachowaj przerwę dylatacyjną o szerokości 0,75 mm na metr bieżący podłogi Vilo – uwzględnij ją 
w każdym kierunku i na obwodzie pomieszczenia.

2.  Ustaw złącze krańcowe panelu, który ma być zamontowany, pod kątem od 20° do 30° w stosunku 
do złącza krańcowego panelu już zamontowanego. 

3. Ostrożnie umieść panel około 5 mm od długiego złącza.
4. Unieś panel o 25°, jednocześnie wywierając nacisk. Panel wsunie się i zostanie zatrzaśnięty w miejscu. 
5. Umieść pióro we wpuście.
6. Układaj panele w rzędach.

Wybór podłogi za Tobą – teraz wystarczy ją zamontować. Efekt uzyskasz szybko. 
To naprawdę proste.

181 mm

1218 mm
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