
Podłoga winylowa 
ze sztywnym rdzeniem

Do wykończenia podłogi wybierz listwy 
przypodłogowe Linela. Są równie trwałe  
i odporne na wodę co podłoga winylowa  
ze sztywnym rdzeniem. 



Nowa jakość podłogi 
 

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.



Kolory podłogi winylowej rigid to osiem odcieni dębu. Warto zwrócić uwagę na głęboką 
strukturę odtwarzającą wzór drewna, uzyskaną dzięki wysokiej jakości folii dekoracyjnej, 
która stanowi jedną z warstw paneli. Wypracowany efekt nadaje podłodze ze sztywnym 
rdzeniem wygląd naturalnej podłogi dębowej.

Podłogi winylowe rigid Kolorystyka

Oak Natur
181 x 1218 x 4 mm

Oak Gold
181 x 1218 x 4 mm

Oak Grey
181 x 1218 x 4 mm

Oak Noble
181 x 1218 x 4 mm

Oak Brown
181 x 1218 x 4 mm

QUALITY

HIGH

HIGH
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SYSTEM
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LAT



Podłogi winylowe rigid Kolorystyka

Podłogę rigid możesz położyć w kuchni lub łazience – jest całkowicie 
wodoodporna, a do tego posiada certyfikację antypoślizgową.  
Dzięki ceramicznej powłoce utwardzanej promieniami UV sprawdzi się też  
w pomieszczeniach narażonych na zarysowania i plamy, np. w przedpokoju.

Oak Royal
181 x 1218 x 4 mm

Oak Old
181 x 1218 x 4 mm

Oak Light
181 x 1218 x 4 mm

GWARANCJA PLAMOODPORNOŚĆ

GWARANCJA

LAT
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Przed montażem poszukaj instrukcji 
na odwrocie opakowania lub na stronie 
vilohome.com

Podłogi winylowe rigid Budowa

Matowa powłoka ceramiczna utwardzana 
promieniami UV

Warstwa odporna na ścieranie

Folia dekoracyjna

Technologia „rigid”
– twardy rdzeń



www.vilohome.com 
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