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Wnętrza z nowym 
charakterem
Remontując lub urządzając mieszkanie poszukujemy 
produktów, które będą nie tylko piękne i wyjątkowe, 
ale również trwałe, wytrzymałe i łatwe w montażu. 
Coraz częściej chcemy cieszyć się efektem zmian zaraz 
po zakończonej pracy. Wodoodporne panele ścienne 
SPC zostały stworzone z myślą o szybkiej metamorfozie 
każdego wnętrza bez zbędnego bałaganu. Są gwarancją 
oszczędności czasu i pieniędzy, przy jednoczesnym 
zapewnieniu wysokiej jakości materiałów. 
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Elegancja i funkcjonalność  
– połączenie idealne 

Technologia 
na miarę potrzeb

Panele ścienne SPC to w 100% wodoodporny i bezpieczny dla zdrowia produkt. Idealnie nadaje się 
do łazienek, kuchni, pozostałych wnętrz mieszkalnych, jak również przestrzeni o charakterze komercyjnym. 

Nasze panele są wytwarzane w technologii SPC (Stone Polymer Composite). 
Bazują na twardym kompozytowym rdzeniu, który kolejno został pokryty warstwą 
dekoracyjną oraz zabezpieczony powłoką odporną na działanie promieni UV. 
Dzięki temu panel ma wysoką odporność na zarysowania i uszkodzenia. 
Dzięki konstrukcji click montaż paneli jest prosty i intuicyjny, a łączenia 
bardzo subtelne i niewymagające fugowania.
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Bogactwo
możliwości 
Atrakcyjne wzory sprawiają, że panele ścienne 
SPC można zamontować niemal w każdym 
pomieszczeniu, nadając mu całkowicie nowy 
wygląd i charakter. W zależności od naszych 
upodobań panele ścienne SPC mogą pełnić 
rolę głównego bohatera wnętrza albo stanowić 
jedynie jego akcent. Dzięki temu, że panele są 
wodoodporne to z powodzeniem mogą być 
montowane w pomieszczeniach narażonych na 
wilgoć takich jak: kuchnia, łazienka, czy też pralnia. 
Produkt ten doskonale odnajdzie się również 
w miejscach podatnych na zmiany temperatury. 
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Calacatta Snow

Ponadczasowy wzór Calacatty 
w białym odcieniu o matowej 
powierzchni stanowi idealne 
połączenie aranżacyjne. Matowe 
wzory cieszą się coraz większą 
popularnością i mają szersze 
możliwości wykorzystania niż 
ich odpowiedniki w połysku. 
Dekor Calacatta Snow doskonale 
odnajdzie się w aranżacjach 
wnętrz bazujących na neutralnej 
kolorystyce, w której dużą rolę 
odgrywają naturalne dodatki. 

60x120 cm 30x60 cm 0,4 cm
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Calacatta White

Calacatta White to gładki wzór 
w białym kolorze, subtelnie 
przetkany ciemniejszymi żyłkami. 
Jego uniwersalność pozwala 
na zastosowanie go w każdym 
wnętrzu – salonowi doda szyku, 
a łazienkę optycznie powiększy. 
Biały odcień, chociaż ostatnio 
coraz częściej konkuruje 
z czernią, nadal jest niezwykle 
popularny i pożądany. 
Klasyka broni się sama! 

GLOSSY

60x120 cm 30x60 cm 0,4 cm
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Ciemny dekor ma coraz większą 
grupę zwolenników. Calacatta 
Black sprawia, że wnętrze 
staje się bardziej prestiżowe 
i eleganckie. Bardzo dobrze 
prezentuje się w przestrzeniach 
minimalistycznych, loftach jak 
i wysmakowanych, klasycznych 
łazienkach i kuchniach. 

Calacatta Black

GLOSSY

60x120 cm 30x60 cm 0,4 cm
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Czy wnętrzarski beton może 
posiadać swoje cieplejsze 
oblicze? Beton we wnętrzach 
tworzy niepowtarzalny klimat. 
Szarość materiału to świetne 
tło dla dodatków i mebli 
w odważnych kolorach. 
W połączeniu z drewnianymi 
akcentami zyskasz całkiem 
nowoczesne wnętrze, w którym 
łatwo będzie odpocząć po 
całym dniu pracy. 

Concrete Light 

60x120 cm 30x60 cm 0,4 cm
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Marmurowy wzór Ash Grey 
bardzo ładnie dopełnia 
eleganckie mieszkania, w którym 
ozdobą są inne detale i oryginalne 
tkaniny. Idealnie sprawdzi 
się we wnętrzach loftowych 
gdzie wraz z drewnem będzie 
wspaniale zdobić przestrzeń. 

Ash Grey 

GLOSSY

60x120 cm 30x60 cm 0,4 cm
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Marmurowe dekory chętnie 
wykorzystywane są podczas 
wykańczania wnętrz. Do niedawna 
marmur był kojarzony tylko 
i wyłącznie z rezydencjami 
urządzonymi w stylu glamour 
lub klasycznym. Warto jednak 
zauważyć, że wzory te są z nami 
od dawna ale wciąż plasują się 
na czele wszystkich dekorów - 
przypadek albo ponadczasowa 
piękność. Dobierane na zasadzie 
kontrastu lub podobieństwa do 
pozostałych elementów wnętrza. 

Marble Skin 

GLOSSY

60x120 cm 30x60 cm 0,4 cm
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Wnętrza utrzymane w ciemnej 
kolorystyce wcale nie muszą być 
nudne i ponure. Ciemne barwy 
to sprawdzone sposoby 
na dodanie wnętrzom szyku 
i elegancji. Wprowadzając 
do wnętrza ciemne kolory 
dodamy mu nie tylko 
oryginalnego charakteru, 
ale również przygotujemy 
wnętrze, które będzie stworzone 
z myślą o relaksie i odprężeniu. 

Dark Stone 

GLOSSY

60x120 cm 30x60 cm 0,4 cm
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•  łatwe w montażu, są idealnym produktem do nowych aranżacji czy renowacji wnętrz, z powodzeniem 
   można montować je na różnych powierzchniach, także na płytkach ceramicznych; 
•  nie wymagają fugowania – dzięki czemu unikamy miejsc potencjalnie narażonych na działanie
   pleśni i grzybów; 
•  są w 100% wodoodporne; 

 prawidłowo zainstalowane chronią ścianę przed wilgocią i z powodzeniem mogą być montowane pod 
prysznicem lub innych miejscach narażonych na potencjalny kontakt z wodą;

•  odporne na uderzenia - nie mniej niż 10J (23,03) [PN-EN 13245-2:2009 / AC: 2010]

•  przyjemne w dotyku i znacznie cieplejsze niż klasyczny marmur; 

•  łatwe i intuicyjne w montażu, bez konieczności posiadania specjalistycznych narzędzi oraz oczekiwania 
   na profesjonalnych fachowców, którzy często mają odległe terminy; 

•  czyste w montażu – nie pylą podczas cięcia tak jak płytka; 

•  dzięki temu, że montaż paneli odbywa się przy użyciu kleju, wnętrze jest szybciej gotowe do użytku;

•  zapewniają możliwość cięcia, wycinania kształtów i wiercenia; 

Nigdy nie było tak łatwo! 

Perfekcyjna czystość

Panele ścienne SPC cechują się wysoką odpornością na uderzenia, nie odkształcają się, a ich lita warstwa pozostaje 
nienaruszona. Panele ścienne SPC mają 4 mm grubości, zabierają zdecydowanie mniej powierzchni, niż płytka 
ceramiczna, ale są równie odporne.

Kluczowe cechy paneli ściennych SPC:

Wszystkie kolory przedstawione w tej publikacji są przykładowe i nie powinny być uważane jako oryginalne. 

Montaż paneli jest intuicyjny i prosty. Wystarczy wyczyścić ścianę, zmierzyć, dociąć odpowiednio panele 
oraz przy użyciu kleju przykleić je bezpośrednio do ściany. Zmiany w pomieszczeniu możesz wykonać 
samodzielnie, szybko i przy użyciu podstawowych narzędzi. Efekt metamorfozy wnętrza jest imponujący 
oraz widoczny zaraz po zakończeniu prac. Szczegółowa instrukcja montażu dostępna 
jest w opakowaniu oraz na vilohome.com

Panele ścienne SPC są bardzo łatwe w utrzymaniu czystości. Wystarczy za 
pomocą wilgotnej szmatki lub łagodnego detergentu przetrzeć zabrudzoną 
powierzchnię oraz dokładnie spłukać ją wodą. 

2,34 m2

Profile VOX Sp. z.o.o. sp. k.
ul. Gdyńska 143
62-004 Czerwonak
tel. +48 (61) 812 10 01
Polska / Poland

www.vilohome.com

Made in China

Numer partii:
Batch number:
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SPC/1/2021

PN-EN 13245-2:2009/AC:2010
SPC

Dekoracyjne panele SPC na ściany wewnętrzne
Decorative SPC panels for interior walls

PROFILE VOX SP. Z O.O. SP. K.
ul. Gdyńska 143, 62-004 

Czerwonak

1488

Odporność na uderzenia
Impact resistance 

Uwalnianie się substancji 
niebezpiecznych
Release of hazardous substances

Reakcja na ogień
Reaction to fire

Wytrzymałość na zamocowanie
Fastening strength

Nie mniej niż / Not less than:
10J (23,10)

NPD

B-s2;d0

Patrz: instrukcja montażu
See assembly instructions

x1330 cm

60 cm

0,4 cm

Panele ścienne SPC
SPC wall panels

DIY INSTALLATION

QUICK TO INSTALL

EASY TO INSTALL

WATERPROOF 

QUICK RENOVATION

INSTALLATION 
WITH GLUE

Szczegółowa instrukcja montażu znajduje się wewnątrz opakowania.
Detailed assembly instructions are included inside the packaging.

Narzędzia: 
Tools: 

Pamiętaj: 
Remember: 

Prosty montaż: 
Easy installation:

 0,5 cm

VILO Ściana 
SPC Calacatta 
White 

Format: 
30x60 cm

6053389

SAMODZIELNIEPROSTY I SZYBKI
MONTAŻ

PROSTA
INSTALACJA

SZYBKA
METAMORFOZA

WNĘTRZA

WODOODPORNOŚC MONTAŻ 
NA KLEJ
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vilohome.com

Indeks: 9035296 

V.
12

.2
02

2


