
Panele podłogowe 
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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.

Zrób pierwszy krok i zmień podłogę. 
W tej roli doskonale sprawdzą się wytrzymałe i łatwe w montażu 
panele podłogowe. Wnętrze zyska nowy charakter,  
a Ty – radość i komfort użytkowania.

Dom od nowa.
Łatwo i przyjemnie
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Zrób pierwszy krok
Nic tak nie odmieni domu lub mieszkania jak nowa podłoga. A jeśli oczekujesz praktycznych rozwiązań 
i wielkich efektów, zdecyduj się na panele podłogowe Vilo. Zamontujesz je samodzielnie lub z pomocą 
bliskich. Bez problemu utrzymasz w czystości. Ich nowoczesna, inspirowana drewnem dębowym 
estetyka zbuduje klimat wnętrza – cieplejszy lub chłodniejszy, w zależności od wybranego odcienia. 
Dzięki świetnym parametrom paneli będziesz cieszyć się nimi przez lata.

Wybierz wariant najlepszy dla siebie
Panele podłogowe Vilo to wiele wariantów wykończenia. Wspólną cechą wszystkich wzorów jest trwałość, 
a pozostałe cechy pomogą Ci w osiągnięciu określonego efektu i zaspokojeniu konkretnych potrzeb. 
Wybierz ulubioną kolorystykę drewna, powierzchnię naturalną lub w połysku i odpowiednią klasę ścieralności. 
Z pewnością docenisz też estetyczne zalety V-fugi oraz komfortową metodę montażu 1click2gopure.

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

Klasa ścieralności w prosty sposób określa odporność paneli na zużycie. Klasa AC4 oznacza,  
że panele Vilo zapewnią Ci wiele lat bezproblemowego domowego użytkowania.

Łączenie paneli metodą 1click2gopure nie wymaga wielkich umiejętności. Każdy panel 
montuje się osobno, zatrzaskując go od góry w poprzedni panel – dzięki piórom i wpustom.
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Kolekcja paneli
Do wyboru, do koloru

Faktury, wzory i kolory… Wybierz panele, które będą najlepiej 
pasowały do stylu Twojego wnętrza. Dla jeszcze lepszego 
efektu skorzystaj z kolorystycznie dopasowanych listew 
przypodłogowych Vilo. Nie zapomnij o specjalnych podkładach 
pod panele – znajdziesz je również w naszej ofercie. 

Panele i podkład – wszystko od Vilo

Łączenie kolorów jest takie proste!
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Postaw na efekt drewna! Szlachetna struktura dębu sprawdza się w różnych odcieniach –  
od naturalnych, ciepłych, przez szarość, po biel. Dzięki V-fudze podłoga przypomina tę wykonaną 
z prawdziwych litych desek.

Dąb Alpejski
8 x 192 x 1285 mm

Dąb Polski
8 x 192 x 1285 mm

Dąb Salt Lake
8 x 192 x 1285 mm

Dąb Orem
8 x 192 x 1285 mm

Panele podłogowe Kolorystyka
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Dąb Tacoma
8 x 192 x 1285 mm
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V - FUGA KLASA
ŚCIERALNOŚCI

1CLICK2GOPURE GWARANCJA

GWARANCJA

LAT

Łatwy montaż 
Montaż paneli Vilo nie wymaga specjalistycznych 
umiejętności i nie zajmuje wiele czasu.  
Wszystkie prace wykonasz samodzielnie  
lub z pomocą drugiej osoby.
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Szukasz czegoś dla siebie? Urok drewna pasuje do pomieszczeń w wielu stylach i o różnym 
przeznaczeniu. Do wyboru masz nie tylko kolor, ale również wykończenie powierzchni – naturalne 
lub w połysku.

Dąb Reno
8 x 192 x 1285 mm

Dąb Vigen
8 x 192 x 1285 mm

Dąb Austin
8 x 192 x 1285 mm

Dąb Barstow
8 x 192 x 1285 mm

Panele podłogowe Kolorystyka
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Dąb Hudson
8 x 192 x 1285 mm
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Instalujesz ogrzewanie podłogowe? 
Polecamy podkład 3 mm ażur albo podkład 2 mm HDPE. 
To najlepszy wybór!

Każda podłoga potrzebuje odpowiedniego wykończenia. Idealny efekt osiągniesz, montując listwy przypodłogowe Vilo. 
Są estetyczne, wytrzymałe i proste w montażu – wybierz swój styl i kolor.

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

Panele podłogowe Vilo
Flex

wys. 5,5 cm

Izzi

wys. 5,5 cm

Esquero

wys. 6,66 cm 

Esquero Duo

wys. 5,55 cm

Dąb Salt Lake 5102 7109 629 652

Dąb Orem 504 7110

Dąb Tacoma 5103 760

Dąb Alpejski 5117 774 607

Dąb Polski 5104 760

Dąb Austin 7113 601 650

Dąb Barstow 521 721 658

Dąb Hudson 5117 774 607

Dąb Reno 7122 610

Dąb Vigen 772 605

Produkty komplementarne Produkty komplementarnePodkłady pod panele Listwy przypodłogowe 

Nazwa Rozmiar Materiał Forma Niwelacja 
nierówności

Izolacja 
 akustyczna

IS

Odporność na 
obciążenia

CS

Przewodzenie 
ciepła

TR

Ogrzewanie 
podłogowe

Podkład pod panele Alu Pro 
2 mm 1 x 10 m polietylen > 0,5 mm ≤ 18 dB > 5 kPa 0,050 m2 K/W

Podkład pod panele Express
2 mm

1,18 x 5,1 m XPS 2 mm ≥ 19 dB < 70 kPa 0,029-0,034  
m2 K/W

Podkład pod panele Express
3 mm 1,18 x 5,1 m XPS 2,9 mm ≥ 20 dB < 90 kPa 0,029-0,034  

m2 K/W

Podkład pod panele 
3 mm 0,5 x 1 m ekstrudowany 

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

Podkład pod panele 
5 mm 0,5 x 1 m ekstrudowany 

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

Podkład pod panele 
5 mm puzzle 0,5 x 1 m ekstrudowany 

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

Podkład pod panele 
3 mm ażur 0,5 x 1 m ekstrudowany 

polistyren XPS ≥ 2 mm ≥ 19 dB ≥ 30 kPa 0,032 m2 K/W
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Panele podłogowe Budowa Panele podłogowe Instrukcja montażu

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

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

Masz wątpliwości? 
Jeśli nie jesteś pewien, jak zamontować 
panele podłogowe Vilo, zobacz film 
instruktażowy na www.vilohome.com

1.  Panele przechowuj przez 48 godzin w warunkach, w jakich będą układane. Temperatura powietrza podczas 
ich układania powinna wynosić około 20°C, a wilgotność – od 40 do 70%.

2.  Oczyść powierzchnię i wyrównaj nierówności podłoża większe niż 3 mm na 1 m. Sprawdź, czy wilgotność podłoża 
jest zgodna z zalecaniami podanymi na opakowaniu.

3.  Nie mocuj paneli do podłoża klejem lub wkrętami. Panele układaj na specjalnym podkładzie do podłóg.
4.  Układanie rozpocznij w lewym rogu pomieszczenia. Pierwszy panel skieruj piórem do ściany 

i zachowaj odległość 15 mm od ściany. W razie potrzeby docinaj panele do pożądanej długości.
5. Zobacz na filmach instruktażowych sposoby łączenia paneli z systemem 1clic2gopure. 

Wybrałeś panele – teraz wystarczy je zamontować. Efekt uzyskasz szybko. 
To naprawdę proste.

192 mm

1285 mm
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