Newmor Group Ltd jest jednym z największych producentów profesjonalnych
systemów ściennych, który od ponad 50 lat, z powodzeniem dostarcza tapety
kontraktowe do hoteli, biur oraz budynków użyteczności publicznej na
całym świecie.

Newmor Polska Sp. z o.o. dzięki wieloletniej współpracy z najlepszymi europejskimi
i amerykańskimi producentami jest gwarancją najwyższej jakości produktów
w zakresie wykończenia ścian i podłóg. Oferowane przez firmę materiały
znalazły zastosowanie w największych i najbardziej prestiżowych obiektach
komercyjnych w Polsce.
Dostępne kolekcje tapet obiektowych umożliwiają kreowanie wnętrz
w nieograniczonej gamie kolorów i struktur. Funkcjonalne oraz wytrzymałe
wykładziny łączą najwyższą jakość z bogatą paletą barw i wzorów.
Prowadząc politykę odpowiedzialnej współpracy i budując stabilność firmy,
Newmor Polska zapewnia klientom pewne partnerstwo potwierdzone
referencjami, certyfikatami i nagrodami.

Wykładziny i tapety obiektowe dostępne w naszej ofercie umożliwiają przekształcenie
wizji w rzeczywistość i stworzenie własnej koncepcji idealnego biura. Staramy się zawsze
odpowiadać na potrzeby naszych klientów w jak najkrótszym czasie. Wszystkie kolekcje
tworzone są w oparciu o najnowsze trendy wzornicze z wykorzystaniem innowacyjnej
technologii produkcji. Nasi doradcy pomagają wybrać najlepsze roz wiązania, a dział
techniczny implementuje je w istniejące pomieszczenia.
Przedkładamy na Państwa ręce niniejszy katalog zawierający inspirujące wnętrza biurowe
i praktyczne informacje, niezbędne do zaplanowania przestrzeni biurowej. Wierzymy, że dzięki
temu wybór odpowiednich materiałów wykończeniowych ścian i podłóg stanie się prostszy,
a sam proces inwestycyjny łatwiejszy. Zapewniamy pełne wsparcie w trakcie realizacji projektu.
Nasza oferta usług dodatkowych obejmuje zarówno wymiarowanie, transport, montaż oraz
całą gamę możliwości i rozwiązań niestandardowych.
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WA L L C O V E R I N G S

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
TAPETY OBIEKTOWE?

BAKTERIOSTATYCZNA OCHRONNA POWŁOKA
Tapety kontraktowe są polecane do obiektów użyteczności publicznej,
ponieważ zabezpieczają ściany przed zarysowaniem, zabrudzeniem, a także
maskują ewentualne pęknięcia. Posiadają wbudowany bakteriostatyk, który
zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów na powierzchni okleiny ściennej.
Jest to rozwiązanie, które pozwala podnieść standard, poprawić estetykę
i stworzyć bezpieczne miejsce pracy.

INDYWIDUALNY STYL WNĘTRZA
Okleiny ścienne to nie tylko wytrzymałość, ale i wspaniały wygląd. Szeroka
gama wzorów, struktur i kolorów, jak również możliwość produkcji
tapet według indywidualnego projektu pomaga wykończyć wnętrza
w najwyższych standardach. Unikalne wzornictwo tapet obiektowych
zarówno w tradycyjnym, jak i nowoczesnym stylu zapewnia realizację
oryginalnych i ponadczasowych koncepcji wnętrz.

EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE NA WIELE LAT
Wyjątkowo długi okres użytkowania bez konieczności dodatkowej
konserwacji, niezauważalne połączenia dzięki specjalistycznemu
montażowi, barwienie w masie, odporność na działanie promieni UV,
szybki i czysty montaż i demontaż to cechy, które sprawiają, że jest to
rozwiązanie niezwykle ekonomiczne i trwałe.

TAPETY OBIEKTOWE
NEWMOR

Dbałość o środowisko naturalne jest ważnym aspektem, do którego
Newmor przykłada ogromną wagę. Dlatego wszystkie produkty
w ofercie są wytwarzane w procesie technologicznym zapewniającym
minimalizację ilości odpadów poprodukcyjnych i zmniejszającym
negatywny wpływ na środowisko. Okleiny spełniają rygorystyczne
normy unijne potwierdzone certyfikatami.
Tapety Newmor spełniają wszystkie niezbędne parametry techniczne,
takie jak podwyższona odporność na ogień, trwałość kolorów,
odporność na zadrapania oraz wymagania dotyczące jakości
powietrza wewnątrz pomieszczeń. Elastyczna warstwa winylu
w tapetach kontraktowych zapewnia idealne dopasowanie do
ściany i gwarantuje estetyczny wygląd pomieszczeń przez długi czas.
To inwestycja, która się zwraca.

ODPORNOŚĆ NA BAKTERIE
Warstwa bakteriostatyczna zapobiega rozmnażaniu
się grzybów, promieniowców i bakterii.

DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO
BS EN ISO 105-B02 min. 7/8.
LRV = Wartość odbicia światła.

Art Deco NEWMOR

AMERYKAŃSKIE TAPETY
OBIEKTOWE EKO
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I EKOLOGIA
Wszystkie materiały do produkcji tapet obiektowych Len-Tex wytwarzane są
wyłącznie na terenie USA. Tapety produkowane w nowoczesnym procesie
technologicznym spełniają najwyższe normy jakości w dziedzinie ekologii,
higieny i bezpieczeństwa. Wszystkie produkty mogą być poddawane
procesowi recyklingu.

CERTYFIKATY I ATESTY
CLEAN VINYL TECHNOLOGY
Technologia produkcji dzięki której uzyskano produkt wolny od szkodliwych
środków chemicznych takich jak: ftalany, metale ciężkie, formaldehydy
i fenole oraz zgodny z certyfikatem LEED potwierdzającym niską emisję EQ 4.2.

LEADERSHIP IN ENERGY AND DESIGN
LEED jest systemem oceny budownictwa stworzonym przez USGBC. System
ten wspiera zasady zrównoważonego rozwoju oraz promuje projekty
nakierowane na ochronę środowiska i zasobów naturalnych.

NSF / ANSI 342 Silver
Tapety Len-tex posiadają srebrny certyfikat NDF / ANSI 342 potwierdzający
trwałość produktów na przestrzeni całego cyklu użytkowania produktu.

SCS Indoor Advantage Gold
Tapety Len-tex spełniają najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe
i kryteria oceny wpływu na jakość powietrza we wnętrzach, potwierdzone
przez system SCS Indoor Advantage.

CA 01350 I CHPS
Certyfikat potwierdza, iż tapety Len-Tex zostały wyprodukowane z nisko
emisyjnych materiałów i są odpowiednie do montażu wewnątrz obiektów
szkolnych zgodnie z normami.

GreenCrircled CERTIFIED
Certyfikat docenia dynamiczne rozwijające się firmy, których misją jest
tworzenie ekologicznych, bezpiecznych i prozdrowotnych rozwiązań.

Arboreal LEN-TEX

KREATYWNE I NIEBANALNE WNĘTRZE
Wielkoformatowe nadruki na okleinach ściennych to stylowy i nowatorski
sposób na wyróżnienie wnętrza. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej
technologii istnieje możliwość przeniesienia dowolnego zdjęcia, wzoru
lub napisu na tapetę kontraktową zachowując doskonałą jakość i barwę.
Okleina z nadrukiem posiada wszystkie właściwości charakteryzujące
tapety przeznaczone do wnętrz komercyjnych. Nadruk cechuje wysoka
odporność na czynniki zewnętrzne oraz na działanie promieni UV. Specjalna
technika układania oklein zapewnia niezauważalne połączenia tapet.

DOSKONAŁE KOLORY I TRWAŁY NADRUK
Nadruki na profesjonalnej, wysokiej jakości tapecie obiektowej zapewniają
równomierne nałożenie kolorów. Nadruk tuszami utwardzanymi promieniami
UV zapewnia wysoką trwałość obrazu, odporność na utratę kolorów i żywe barwy.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ
Nadruki mogą zostać wykonane na podstawie dostarczonych zdjęć lub
grafik. Istnieje również możliwość wyboru zdjęć z bazy Adobe Shutterstock.
Nasz dział graficzny pomaga w obróbce graficznej i dopasowaniu nadruku
do wielkości ściany. Wydruki próbne dostarczane są w formacie 20 × 125 cm lub
w postaci fragmentu grafiki w skali 1:1. Ze względu na specyfikę produktu
oraz konieczność dopasowania wzoru zapewniamy wsparcie na każdym
etapie projektu i profesjonalny montaż.

WYŻSZY STANDARD OBIEKTU
Fototapety stanowią doskonały sposób na udekorowanie ściany, ale
również zabezpieczają ją przed pęknięciami i zabrudzeniami. Łatwość
w czyszczeniu, brak konieczności konserwacji, a także wbudowany
bakteriostatyk zabezpieczający przed grzybami i bakteriami sprawiają,
że fototapety obiektowe idealnie sprawdzają się we wnętrzach
komercyjnych, będąc fantastycznym uzupełnieniem wystroju pomieszczeń.

EKOLOGICZNY MATERIAŁ NADRUKU
Podkłady ścienne Len-Tex to jedyny w Polsce innowacyjny i w pełni
ekologiczny produkt, oferowany w nowoczesnej technologii
wielkoformatowych nadruków Digital Printing, który spełnia najbardziej
restrykcyjne kryteria w dziedzinie ekologii, higieny oraz bezpieczeństwa.

STRUKTURY

LEN-TEX SUEDE

LEN-TEX COTTON

LEN-TEX FIBER

Atesty do stosowania we wnętrzach komercyjnych: atest higieniczny
PZH, atest PPOŻ, klasa ognioodporności B-s1.
Zalecany klej: Dixon Turner Heavy.

POMIAR
Zmierz dokładnie ścianę, podając kolejno: szerokość i wysokość
powierzchni pod tapetę.
WYBÓR GRAFIKI
Prześlij nam własną grafikę lub wejdź na stronę www.stock.adobe.com
i odszukaj gotowe projekty. Możesz też skorzystać z naszych autorskich
wzorów dostępnych na newmor.pl.
WYBÓR STRUKTURY
Spośród dostępnych struktur wybierz odpowiednią dla Ciebie.
PRZYGOTOWANIE PLIKÓW
Po wyborze grafiki przygotujemy podgląd druku projektu w wymiarach
przesłanych do nas.
DRUK PRÓBY
Po akceptacji przygotowanego podglądu oraz wyboru struktury,
drukujemy próbę druku w wymiarach 20 × 125 cm lub w postaci
fragmentu grafiki w skali 1:1. Następnie próba jest dostarczana na
wskazany adres.
DRUK
Po akceptacji próbki, rozpoczynamy druk wybranej tapety. Termin realizacji
dostawy wynosi od 3-4 tygodni.
MONTAŻ
Gotową tapetę montujemy w umówionym terminie, od 1-2 tygodni po
dostawie zamówienia.

Fototapeta DIGITAL PRINTING

Izolacja akustyczna we wnętrzach jest bardzo ważna
szczególnie w miejscu pracy, ponieważ zapewnia
prawidłowy komfort fizyczny i psychiczny. Panele
akustyczne Lessen odpowiadają za redukcję dźwięków
zwłaszcza w pomieszczeniach typu open space.

OKLEINY I PANELE
AKUSTYCZNE

LESSEN
VERTISOL

Panele akustyczne są bardzo wytrzymałe, odporne na ogień, nie
zawierają szkodliwych substancji oraz są zgodne z certyfikatem LEED.
Posiadają bogatą paletę wzorów, kolorów i kształtów. Montaż paneli
akustycznych jest niezwykle prosty — pozwala na instalacje do ścian
i podwieszanie do sufitu.

Lessen VERTISOL
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PRZEGRODY AKUSTYCZNE
VERTISOL
Przegrody akustyczne Plec od Odosdesign zapewniają redukcję
dźwięków zarówno w niewielkich pomieszczeniach, jak i tych
typu open space. Szeroki wybór form i rozmiarów przegród
pozwala na niezwykle elastyczny montaż, ułatwiający podział
przestrzeni biurowej, jednocześnie zapewniając designerskie
wykończenie, izolację akustyczną i komfort pracy.
Przegrody można umieścić na biurkach, ścianach lub
w formie ścianki oddzielającej przestrzeń — im bliższe
umiejscowienie względem źródła dźwięku, tym większa
ilość pochłonięcia dźwięku.
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UNIWERSALNA W ZASTOSOWANIU
Doskonale sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu – we wszelkich
budynkach użyteczności publicznej ze względu na wysoką trwałość.
Wykładziny w płytkach zalecane są do systemów podłóg technicznych.

BEZPIECZNA I ZDROWA
Wszystkie wykładziny w płytkach przechodzą rygorystyczne testy badające
odporność na rozprzestrzenianie się ognia, elektrostatyczność, wytrzymałość
na nacisk kółek foteli, trwałość kolorów. Jakość potwierdzają certyfikaty i atesty.

EKONOMICZNA I SZYBKA W MONTAŻU
Nie wymaga klejenia i można ją układać na równym twardym podłożu.
Zapewnia minimalne straty przy odpowiednim dopasowaniu do wymiarów
pomieszczenia. Zabrudzoną lub zniszczoną płytkę można łatwo wymienić lub
wyczyścić.

IDEALNIE DOPASOWANA DO WNĘTRZA
Kilkadziesiąt kolekcji w różnych kolorach i strukturach pozwalają dopasować
wykładzinę do dowolnego projektu dzięki dużym możliwościom aranżacyjnym.

INDYWIDUALNIE ZAPROJEKTOWANA
Możliwość nadruku indywidualnie zaprojektowanego wzoru w wybranej
kolorystyce pozwala dopasować wykładzinę do aranżacji i projektu wnętrz.
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Płytki dywanowe z kolekcji Shape & Create to niesamowita kolekcja
wspaniałych, nowoczesnych wzorów i kształtów. Płytki dostępne są
w rozmiarach od 40 × 40 cm do nawet 200 × 200 cm. W ofercie znajdują
się dwa podkłady do wyboru: Easy Lift 2,5 oraz Easy Lift 2,5 TFZ6.
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Płytki dywanowe z kolekcji Vintage to niesamowite połączenie
struktury pętelkowej i nowoczesnego wzornictwa. Zapewniają
ciepłą i inspirującą atmosferę dzięki artystycznym patchworkowym
nadrukom. Jest to unikatowa seria płytek, która pozwala na
tworzenie dowolnych kompozycji podłogowych dopasowanych do
typu wnętrza i charakteru firmy.
Płytki Vintage dostępne są w rozmiarach 50 × 50 cm, 25 × 100 cm
oraz w rolce o szerokości 4 m. Płytki Felina, Firenze i Ferrara
występują w sześciu wariantach kolorystycznych. Wszystkie
wykonane są z ekologicznych włókien ECONYL®.
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Kolekcje klasycznych wykładzin w płytkach o wymiarach 50 × 50 cm to ekonomiczne
i sprawdzone rozwiązanie szczególnie w pomieszczeniach, w których została zastosowana
podłoga podniesiona.
Włókna poliamidowe barwione w masie SOLUTION DYED zapewniają doskonałe
parametry wytrzymałościowe oraz trwałe kolory. Odpowiednio dobrane kolory do
natężenia ruchu oraz stref w biurze pozwalają zachować estetyczny wygląd przez
długi czas. Gwarantujemy gotowe rozwiązania, które ułatwiają wybór i pozwalają w łatwy
sposób wydzielić optycznie strefy. Doskonałe parametry wykładzin zapewnią niezwykłą
funkcjonalność i estetykę. Łatwa instalacja oraz wymiana w przypadku uszkodzenia to
dodatkowe korzyści przemawiające za wyborem wykładziny dywanowej w płytkach.

Włókna ECONYL® są zgodne z certyfikatem LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design). Jest to system oceny budownictwa stworzony przez USGBC
(U.S. Green Building Council). Certyfikacja LEED to system, który wspiera zasady
zrównoważonego rozwoju. Promuje projekty ukierunkowane na ochronę środowiska
i zasobów naturalnych.

OCHRONA PRZED BAKTERIAMI,
PLEŚNIĄ I GRZYBAMI
Włókna wykładzin INCATI zostały zabezpieczone przed roz wojem grz ybów

Kolekcje wykładzin dywanowych Tapibel są produkowane z włókien ECONYL®,

i drobnoustrojów. Dzięki zastosowanej technologii wykładziny są przyjazne dla zdrowia

w 100% odnawialnych bez utraty właściwości fizycznych. Innowacyjne włókna

i osób ze skłonnością do alergii.

umożliwiają ponowne wykorzystanie odzyskanych w procesie recyklingu nici
do produkcji nowych wykładzin. Proces produkcyjny daje zatem nieskończone
możliwości.
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Płytki dywanowe z kolekcji Metal-X zapewnią efekt 3D w każdym
wnętrzu. Piękne, błyszczące, metaliczne nici ECONYL® wykorzystane
do produkcji płytek w połączeniu ze wzorami URBAN tworzą
niepowtarzalne płytki wykładzinowe.
Kolekcja jest dostępna w kolorach złotym, srebrnym, perłowym,
prosseco i miedzianym oraz w rozmiarach 50 × 50 cm, 50 × 100 cm
oraz w rolce o szerokości 4 m. Inne rozmiary płytek dostępne są
na zamówienie. Wszystkie wykonane są z ekologicznych włókien
ECONYL®.
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Pętelkowe wykładziny z kolekcji MYRIAD zbudowane są z włókien
barwionych w masie. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych
włókien ECONYL®, które mogą być ponownie wykorzystane
z zachowaniem najwyższej jakości, wykładziny są proekologiczne
na niespotykaną dotąd skalę. Podłoże bitumiczne z włóknem
szklanym zapewnia wyciszenie i stabilizację wymiarową płytek.
Doskonałe parametry użytkowe (klasa 33 Heavy Commercial),
ognioodporność Bfl – s1, antyelektrostatyczność oraz standardowy
wymiar 50 × 50 cm sprawiają, że wykładziny idealnie nadają się do
budynków biurowych, gdzie liczy się najwyższy standard.

40

41

Wykładzina w biurze powinna być wytrzymała. Wykładziny pętelkowe belgijskiego
producenta Tapibel wykonane są z doskonałej jakości włókien poliamidowych
odpornych na wgniecenia, charakteryzujących się dużą sprężystością, dzięki
czemu długo zachowują swój pierwotny wygląd. Większa odporność na
uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia, komfort użytkowania oraz możliwość
recyklingu to tylko niektóre zalety wykładzin poliamidowych Tapibel.
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Wykładziny pętelkowe na podkładzie bitumicznym w stonowanych
kolorach tworzą proste formy. Polecane są dla zwolenników klasycznej
i minimalistycznej stylistyki.
Podłogi są głównym elementem każdego projektu wnętrz i znacząco
wpływają na jego wygląd. Przy wyborze podłogi do obiektu komercyjnego
należy wziąć pod uwagę wiele czynników — tych związanych ze zdrowiem
i bezpieczeństwem, trwałością, konserwacją oraz ochroną środowiska.
Przy dzisiejszej szerokiej gamie materiałów podłogowych, warto dłużej
zastanowić się, jakie pokrycie podłogowe będzie najlepsze do pomieszczenia.
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TECHNOLOGIA NADRUKU INDYWIDUALNEGO
Chromojet printing jest szczególną technologią nadruku na wykładzinach
dywanowych, która gwarantuje równomierne nałożenie koloru na całej
długości włókien. Kolory są trwałe, odporne na blaknięcie, a ponadto
za każdym razem mogą być odtwarzane w identycznych odcieniach.
Nadruk wykonywany jest z gotowej palety barw.
Poszukując wyjątkowych projektów spełniających wysokie standardy
jakościowe, warto zwrócić uwagę na wykładziny poliamidowe.
Wykonywane są w technologii nadruku indywidualnego —
chromojet printing, który daje możliwość perfekcyjnego dopasowania
podłogi do indywidualnych potrzeb. Istnieje możliwość wyboru
zarówno gamy kolorystycznej, wzorów, jakości, jak i struktury. Takie
rozwiązanie umożliwia umieszczenie na wykładzinach dowolnych
motywów, a nawet zdjęć zachowując żywe i trwałe kolory.
Ten wysoce elastyczny system wysokociśnieniowego druku pozwala
na pełną penetrację runa i bardzo dobrą ostrość wydruku, pozostając
ekonomicznie atrakcyjnym. Rezultatem są mocne obiektowe
wykładziny produkowane wyłącznie według indywidualnych potrzeb.
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DOSKONAŁE, TRWAŁE I ELEGANCKIE

Podłoże Fletco TEXtiles® wykonane jest z minimum 60%
materiałów pochodzących z recyklingu. Dzięki innowacyjnej
technologii wykonania, włókna odporne są na ścieranie
i wgniecenia, a także na przenikanie wody lub brudu. Dobre
przewodzenie cieplne, łatwość układania, wycinanie laserowe
płytek gwarantujące idealne krawędzie — to tylko niektóre
z zalet wykładzin płaskotkanych. Wykładziny tkane na płasko
charakteryzują się wyraźną strukturą tkania. Wykładziny
Fletco są pokryte warstwą zabezpieczającą Fletco Soil
Protection, dzięki czemu zapewniają większą odporność na
brud i zanieczyszczenia.
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Kolekcja SEBASTIAN WRONG, dostępna tylko w Newmor Polska, to
wyjątkowe płytki o zgeometryzowanych, ciętych laserowo kształtach,
takich jak kwadraty, trójkąty, romby i inne. Innowacyjna kolekcja
pozwala uzyskać efekt 3D. Różne kształty i kolory płytek umożliwiają
eksperymentowanie z wielkością i wzorem, tworząc własny, unikalny
wzór.
Kolekcja otrzymała nagrody Interior Innovation Award 2014,
German Design Award 2015 oraz Iconic Awards 2015. Płytki są
dostępne w 9 kształtach i w 18 różnych kolorach.

Włókna: 100% PA 6.6 Ascend Ultron®
Struktura: pętelka
Zabezpieczenie: Fletco Soil Protection
Klasa użytkowa: 33 Commercial - heavy
Ognioodporność: Bfl - s1
Podkład: TEXtiles®
Kolory: 18 kolorów podzielonych na 5 kategorii
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WYKŁADZINY DYWANOWE
PŁASKOTKANE

Kolekcja COM 1000, dostępna tylko w Newmor Polska, łączy w sobie
komfort, jakość i wyjątkową wytrzymałość szczególnie w miejscach
narażonych na częsty i intensywny ruch, takich jak obiekty publiczne
lub komercyjne. Ich innowacyjne, wycinane laserowo kształty ZigZag®
i LockTiles® umożliwiają ułożenie płytek w jednym kierunku splotu, tak
aby uzyskać, jak najbardziej jednolity efekt wykładziny.
Nowoczesna technologia produkcji zapewnia najwyższą jakość
użytkową podłoża. Wykonane zostały w co najmniej 60%
z materiałów pochodzących z recyklingu i są całkowicie wolne od
szkodliwych dla środowiska substancji chemicznych.

Włókna: 100% PA 6.0
Struktura: pętelka
Zabezpieczenie: Fletco Soil Protection
Klasa użytkowa: 33 Commercial - heavy
Ognioodporność: Bfl - s1
Podkład: TEXtiles®
Kolory: 10 kolorów

ZigZag Tiles FLETCO
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WYKŁADZINY DYWANOWE
PŁASKOTKANE
INDYWIDUALNE
PŁYTKI MODUŁOWE

W Newmor Polska trwają intensywne prace nad naszą
autorską kolekcją opartą na technologii wzorów, które
w dowolnej konfiguracji będą tworzyły unikalną całość. Kolekcja
Newmor Print by FLETCO projektowana przez naszych designerów
będzie dostępna w wielu wariantach kolorystycznych. Innowacyjna
technologia produkcji pozwala uzyskać poliestrowe podłoże
o najwyższej jakości użytkowej. Tego typu podłoża idealnie
sprawdzą się w obiektach narażonych na częsty ruch, takich jak biura,
czy sale konferencyjne.

KSZTAŁTY I ROZMIARY PŁYTEK:

50 cm x 50 cm

1mx1m

2mx2m

100 cm x 25 cm

Newmor Print by FLETCO
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WYGODA UŻYTKOWANIA
Powierzchnia podłóg winylowych zabezpieczona warstwą poliuretanu
(PUR) stanowi doskonałą ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń. Łatwo
poddaje się czyszczeniu przy użyciu wody i detergentów, jak i metodą suchą.
Panele mogą być stosowane zarówno w miejscach reprezentacyjnych,
podkreślając wystrój wnętrza, jak i w miejscach narażonych na działanie
wody i zanieczyszczeń.

PIĘKNO NATURALNEGO DREWNA I KAMIENIA
Podłogi winylowe łączą piękno naturalnego drewna i kamienia oraz
trwałość i funkcjonalność PVC. Dzięki temu w prosty sposób można uzyskać
efekt ekskluzywnej podłogi w budynkach komercyjnych oraz użyteczności
publicznej. W odróżnieniu od desek drewnianych panele winylowe nie
pękają, nie wypaczają się, nie mają drzazg i nie wymagają żadnych zabiegów
konserwujących.

NOWA PODŁOGA SZYBCIEJ NIŻ MYŚLISZ
Podłogi winylowe są montowane w prosty sposób. Użytkowanie nowej podłogi
można zacząć praktycznie zaraz po montażu. Mały odpad technologiczny
sprawia, że jest to ekonomiczne rozwiązanie. Podłogi winylowe zapewniają
wysoki komfort użytkowania. Tłumią odgłosy kroków, stukanie obcasów, dzięki
czemu zapewniają bardzo dobre warunki akustyczne w miejscach o wzmożonym
natężeniu ruchu.

33
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Contours ASPECTA

Wyjątkowy sposób na stworzenie charakteru wnętrza inspirowanego naturalnymi
strukturami. Łatwe w montażu i utrzymaniu w czystości oraz pielęgnacji. Panele
i wykładziny winylowe stanowią idealne rozwiązanie do pomieszczeń o dużym
natężeniu ruchu i podwyższonej wilgotności.
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INNOWACYJNE WYKOŃCZENIA PODŁÓG
Wykładziny PCV w rolce to połączenie doskonałych wzorów, drukowanych
także według indywidualnych projektów i parametrów użytkowych, które
sprawdzą się w każdym miejscu. Jest to wykończenie podłogi szczególnie
polecane do placówek medycznych, opiekuńczych, obiektów edukacyjnych,
biurowych czy handlowych.

NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWE
Kolekcja Skyline to wyróżniające wnętrze modne wzory. Komercyjna warstwa
użytkowa zapewnia zachowanie walorów estetycznych przez wiele lat. Solidne
wykonanie, opatentowana technologia, ciekawe wzory i bogata paleta
kolorystyczna zgodna z najnowszymi trendami są gwarancją atrakcyjnej
i wytrzymałej dekoracji podłogi.

INDYWIDUALNY CHARAKTER WNĘTRZ
Nowoczesne i tradycyjne gatunki drewna o gładkiej powierzchni występują
w realistycznych, jasnych i ciemnych kolorach. Dostępne są również wzory
abstrakcyjne z bogatą paletą kolorów, struktury betonu, marmuru i granitu,
a także innych naturalnych materiałów takich jak piasek, kamień, czy liście.

64

65

WYKŁADZINY PCV
DIGITAL PRINTING

ABSOLUTE
BEAUFLOR

Innowacyjna technologia nadruku Digital Printing na wykładzinach
PCV Absolute Beauflor o grubości 2 mm i warstwie nośnej 0,7 mm
umożliwia przeniesienie na gładką powierzchnię wykładziny
elastycznej dowolnych zdjęć i wzorów, tworząc wyjątkowe wnętrza
o unikalnym charakterze. Maksymalna szerokość rolki to aż 4 metry,
która gwarantuje płynną grafikę bez widocznej powtarzalności.
Nadruk zabezpieczony warstwą poliuretanową cechuje wysoka
odporność na czynniki zewnętrzne oraz na działanie promieni UV.
Wykładziny PCV o klasie 43 idealnie sprawdzą się w miejscach
użyteczności publicznej. Są wyjątkowo wytrzymałe, odporne na
obciążenia mechaniczne i zarysowania. Mogą być poddawane
regularnemu czyszczeniu i dezynfekcji.

Digital Printing PCV
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Digital Printing PCV

Digital Printing PCV

Digital Printing PCV
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Digital Printing PCV

69

ORYGINALNA PLECIONA STRUKTURA
Wykładziny tkane to nowoczesne pokrycie podłogowe o innowacyjnym
wzornictwie, cieszące się coraz większym zainteresowaniem. Charakteryzują
się unikalną fakturą przypominającą tkaninę. Winylowy splot połączony
z homogenicznym podkładem zapewnia wykładzinie wytrzymałość
i odporność na zużycie.

WYGODA I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA
Wykładziny winylowe tkane w klasie komercyjnej 33 są trudnopalne,
posiadają właściwości antypoślizgowe, wodoodporne i antystatyczne.
Zapewniają izolację termiczną, akustyczną, ponadto są odporne na zabrudzenia
i działanie promieni UV. Idealnie sprawdzą się jako wykończenie podłogi
w modnych i oryginalnych wnętrzach obiektów komercyjnych.
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WYKŁADZINY TKANE
WINYLOWE

VERTISOL SOUNDLESS
FITNICE FLOOR

Wykładziny tkane Vertisol Soundless marki Fitnice floor
dzięki innowacyjnej technologii produkcji pozwalają znacznie
obniżyć hałas (minimalna redukcja 20dB), poprawiając akustykę
w przestrzeni biurowej. Z Soundless stworzysz środowisko pracy, które
będzie pozytywnie wpływać na komfort psychiczny pracowników,
redukcję stresu i zwiększenie produktywności. Kolekcja idealnie
nadaje się do komercyjnych wnętrz o dużym natężeniu ruchu i hałasu.
Szeroki wybór dostępnych wzorów i kolorów nada każdemu
wnętrzu niepowtarzalnego charakteru, zachowując doskonałą
jakość i funkcjonalność na wiele lat.

Soundless Vertisol FITNICE FLOOR
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LISTA REALIZACJI
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Biuro Newmor Polska KRAKÓW

78

Biuro KATOWICE

82

TSH GLIWICE

84

Biuro DK Development KRAKÓW

84

Drukarnia Eticod KATOWICE

86

InfinIT Codelab SZCZECIN

88

Kancelaria Lubasz ŁÓDŹ

90

Super Snow S.A. MANIOWY

92

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie SUŁKOWICE

94

3S FIBERTECH KRAKÓW

95

FiberLink KRAKÓW

96

Pagen GNOJNIK
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Biuro Brandbq sp. z o.o. KRAKÓW
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Agencja Reklamowa Jet Line WARSZAWA

100

SAO Investments KRAKÓW

102

Wernel Kenkel BOCHNIA

103

Szklane Tarasy RZESZÓW
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KM Rubaszkiewicz WARSZAWA
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