VILIGNO STYLOWE PODŁOGI
Podłogi Viligno zostały stworzone z myślą o wystroju wnętrza dostępne w
2 wersjach („ na klej” i” na klik”). Łączą one wszystkie korzyści winylu z naturalnym wyglądem, naśladującym autentyczne materiały. Kolekcja Viligno
obejmuje serię podłóg o fakturze drewna lub płytki, których nie sposób
odróżnić od oryginału. Podłogi Viligno są odpowiednie zarówno do montażu w nowych pomieszczeniach, jak i do renowacji starych, są łatwe w
montażu, trwałe, cienkie, wygodne dla stóp, nie wymagające większych
zabiegów konserwacyjnych, wodoodporne oraz przyjazne dla środowiska.
Podłogi Viligno dodadzą Państwa mieszkaniu indywidulanego stylu oraz
znacząco podwyższą wartość Państwa posiadłości. Oprócz zastosowań w
pomieszczeniach mieszkalnych, podłogi Viligno są także całkowicie odpowiednie do zastosowań w obiektach użyteczności publicznej.
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Nasza kolekcja „Jasny dąb” może rzeczywiście
zachwycić osoby lubiące eleganckie wnętrza o prostych liniach, które jednocześnie pragną zachować
określone ciepło wnętrza. Jasny odcień oraz delikatność
naturalnego dębu są ponadczasowe i dość neutralne,
sprawiając, że łatwo można zestawić je z różnymi stylami
mebli oraz różnorodnymi naturalnymi materiałami. Jasny
odcień i subtelna struktura drewna pozwalają uzyskać
przestrzenny efekt oraz dają poczucie całkowitego
spokoju. Nasi projektanci uzyskali klasyczne, nowoczes
ne rozwiązanie dzięki koncepcji „Jasnego dębu”, która
idealnie dopasowuje się do dowolnego współczesnego
salonu lub innego wnętrza.

4mm

VL1LO-1244 Jasny dąb

178,1×1244,6 mm

(UNICLIC)

0,55mm

2,50mm

VL3LO-1219 Jasny dąb
(NA KLEJ)

184,1×1219,2 mm

0,55mm
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Podłoga Viligno „Tradycyjny dąb” ma nieznacznie
bardziej surowy wygląd i wyrazistą strukturę. Podłoga
ta pasuje do stylu rustykalnego i naturalnego. Jest
doskonała w zestawieniu z meblami, akcesoriami lub
drzwiami z surowego drewna oraz z tkaninami, poduszkami i nakryciami z autentycznych, naturalnych materiałów, takich jak np. len. „Tradycyjny dąb”
reprezentuje niewyszukany styl życia rozkwitający w
przytulnej prostocie. Elegancki, ale prosty. Innymi słowy:
dokładnie to czego Państwo potrzebują dla uzyskania
efektu ciepłego i wygodnego salonu.

4mm
178,1×1244,6 mm

0,55mm

VL1TO-1244 Tradycyjny dąb
(UNICLIC)

2,50mm
184,1×1219,2 mm

0,55mm

VL3TO-1219 Tradycyjny dąb
(NA KLEJ)
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Model „Klasyczny dąb” cechuje ponadczasowość. Ta
podłoga Viligno daje efekt trwałości, a solidne dębowe
deski zachowują swój typowy kolor i fakturę. „Klasyczny
dąb” to jedyny wybór dla każdego, kto poszukuje solidnego, a zarazem powściągliwego stylu. Ten niewyszukany, naturalny wygląd pozwala na wystrój wnętrza na
szereg różnych sposobów. Tą podłogę można swobodnie łączyć ze stylowymi meblami, jak również lakierowanymi lub malowanymi meblami w stylu retro. Podłoga
Viligno „Klasyczny dąb” świetnie prezentuje się także z
dobrze dopasowanym dywanem. Właściwości antyalergiczne sprawiają także, że jest idealna do wykorzystania
w łazience.

4mm

VL1CO-1244 Klasyczny dąb

178,1×1244,6 mm

(UNICLIC)

0,55mm

2,50mm

VL3CO-1219 Klasyczny dąb
(NA KLEJ)

184,1×1219,2 mm

0,55mm
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Model „Dąb ciemny brąz” dzięki swojej ciepłej, głębokiej
barwie i wyraźnej fakturze dodaje wnętrzu nieco nostalgicznej nuty. Dzięki tej ciepłej i stylowej podłodze Viligno, łatwo uzyskać efekt intymnej, przytulnej atmosfery
w Państwa mieszkaniu. „Dąb ciemny brąz” doskonale
zestawia się z ciemnymi antykami oraz akcesoriami w
stylu kolonialnym. Jednocześnie znakomicie kontrastuje z eleganckimi, lśniącymi nowoczesnymi meblami w
jasnym kolorze, które nadają całości kojącego wyglądu.
Dla uzyskania bardziej subtelnego wystroju „Dąb ciemny brąz”, można zestawić z obiciami meblowymi z tkanin
oraz z tkaninami lnianymi bądź bawełnianymi.

4mm

VL1DBO-1244 Dąb ciemny brąz

178,1×1244,6 mm

(UNICLIC)

0,55mm

2,50mm

VL3DBO-1219 Dąb ciemny brąz
(NA KLEJ)

184,1×1219,2 mm

0,55mm
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Ta podłoga Viligno łączy w sobie wygląd wyblakłych, desek podłogowych z „odzysku”, z korzyściami w postaci
nowej i trwałej podłogi. „Dąb szary regenerowany”
wygląda tak jakby został wyciągnięty ze starej graciarni lub opuszczonego magazynu. Podłoga najlepiej
prezentuje się w pomieszczeniach przestrzennych, z
dużą ilością naturalnego światła. „Dąb szary regenerowany” jest idealny do wnętrza na poddaszu i dobrze
wygląda w zestawieniu z gołymi słupami i belkami
stropowymi. Podłoga szczególnie efektownie łączy się
z przemysłowym dizajnem oraz metalowymi meblami,
ale także z ciepłym wnętrzem wiejskim, urządzonym w
swobodnym stylu.

4mm

VL1RGO-1244 Dąb szary regenerowany

178,1×1244,6 mm

(UNICLIC)

0,55mm

2,50mm

VL3RGO-1219 Dąb szary regenerowany
(NA KLEJ)

184,1×1219,2 mm

0,55mm
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„Dąb jasnoszary” to prawdziwy klasyk wśród podłóg
Viligno. Jego wyblakły, szarawy kolor i delikatna faktura
pozwalają stosować go swobodnie w każdym wnętrzu
oraz przy dowolnym stylu mebli. „Dąb jasnoszary” dobrze współgra z wnętrzami o delikatnych barwach, jak
również z tymi gdzie zastosowano jasne, żywe kolory.
Szczególnie ta druga cecha sprawia, że jest wysoce
odpowiedni do wykorzystania w pokojach dziecięcych,
jak również w nowoczesnym salonie o młodzieżowym
wystroju. Dzięki swemu jasnemu kolorowi „Dąb jasnoszary” wnosi do wnętrza dodatkowe światło i daje efekt
otwartego i przestrzennego domu.

4mm
178,1×1244,6 mm

0,55mm

VL1LGO-1244 Dąb jasnoszary
(UNICLIC)

2,50mm
184,1×1219,2 mm

0,55mm

VL3LGO-1219 Dąb jasnoszary
(NA KLEJ)
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„Dąb ciemnoszary” jest podłogą Viligno odpowiednią
dla tych osób, które lubią elegancką architekturę.
Ciemny kolor doskonale pasuje do pomieszczenia z minimalistycznym wystrojem, podkreślając
znajdujące się w nim nowoczesne meble i akcesoria.
W przypadku tej podłogi Viligno, minimalizm nie oznacza chłodu, gdyż naśladowanie prawdziwego drewna i
jego faktury dodaje domowi ciepła. W dużych pomieszczeniach mieszkalnych „Dąb ciemnoszary” przykuwa
oko, a jednocześnie stanowi doskonałe tło dla starannie dobranych, dizajnerskich mebli oraz unikalnych
elementów dekoracyjnych.

4mm
178,1×1244,6 mm

0,55mm

VL1DGO-1244 Dąb Ciemnoszary
(UNICLIC)

2,50mm
184,1×1219,2 mm

0,55mm

VL3DGO-1219 Dąb Ciemnoszary
(NA KLEJ)
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Ta podłoga Viligno o strukturze płytek oraz o wyglądzie
naśladującym naturalny kamień jest bardzo odpowiednia dla praktycznej i ładnie urządzonej łazienki. Tak jak
i nasze pozostałe podłogi, „Beżowa płytka” jest w stu
procentach wodoodporna i nie wymaga gruntownych
zabiegów konserwacyjnych. Ponadto, podłoga jest
ciepła i delikatna w dotyku, można po niej wygodnie
chodzić bosymi stopami, bez obawy poślizgnięcia się.
Kolor beżowy pozwala na wystrój wnętrza w dowolnym
kierunku: wiejskim, nowoczesnym, retro bądź klasycznym. Nadaje wnętrzu nutę chłodu w lecie oraz przytulnego ciepła w zimie.

4mm

VL2BG-607 Beżowa płytka

303,1×607,2 mm

(UNICLIC)

0,55mm

2,50mm

VL4BG-609 Beżowa płytka
(NA KLEJ)

304,8×609,6 mm

0,55mm
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Dobranie właściwej podłogi do kuchni ciągle jest
jeszcze trudnym zadaniem dla wielu osób. Czy podłoga
okaże się trwała i wytrzymała na zużycie wynikające z
użytkowania kuchni? Czy konserwacja i pielęgnacja
podłogi będzie łatwa? Czy naprawdę jest odporna
na brud i zaplamienie? Dzięki podłodze „Jasnoszara
płytka” oferowanej przez Viligno troski te odchodzą
w niepamięć. Decydując się na wybór podłogi „Jasnoszara płytka” nie trzeba już martwić się o upuszczone
resztki jedzenia lub stłuczone naczynia. Podłogę można
z łatwością wytrzeć do czysta mokrą ścierką bez pozostawiania jakichkolwiek śladów. Przestrzenna, pełna
życia kuchnia lub przytulny aneks kuchenny nie są kompletne bez tej podłogi Viligno.

4mm

VL2LG-607 Jasnoszara płytka

303,1×607,2 mm

(UNICLIC)

0,55mm

2,50mm

VL4LG-609 Jasnoszara płytka
(NA KLEJ)

304,8×609,6 mm

0,55mm
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Podłoga Viligno „Ciemnoszara płytka” nadaje kuchni w
stylu wiejskim zupełnie nowego wymiaru. Jej kolor, faktura oraz wygląd doskonale harmonizują z kuchennymi
blatami wykonanymi z szarego, ciosanego kamienia lub
granitu, z kranami i kuchenką w stylu retro, malowanymi
szafkami kuchennymi, klasycznymi płytkami ściennymi
oraz solidnymi, rustykalnymi meblami. Podłoga
„Ciemnoszara płytka” nadaje nutę autentyczności starych materiałów oraz łączy nowoczesne właściwości,
związane z niskimi
wymogami konserwacyjnymi
i wytrzymałością.

4mm

VL2DG-607 Ciemnoszara płytka

303,1×607,2 mm

(UNICLIC)

0,55mm

2,50mm

VL4DG-609 Ciemnoszara płytka
(NA KLEJ)

304,8×609,6 mm

0,55mm

VLS48DG-2400
48mm Ciemnoszara płytka

VLS48LO-2400
48mm Jasny dąb

VLS48RGO-2400
48mm Dąb szary regenerowany

Listwy przypodłogowe
Do każdej podłogi Viligno dostępne są pasujące do
niej listwy przypodłogowe w tym samym kolorze,
wykonane według tej samej koncepcji projektowej.
Dzięki temu uzyskujemy nie tylko kompletne i
doskonałe wykończenie podłogi, ale także ukrywamy
szczeliny dylatacyjne pomiędzy podłogą a ścianą.

Listwy przypodłogowe Viligno, dzięki wygodnemu
systemowi klipsów, łatwo dopasowują się do ściany i
podłogi, jak również pozwalają bez wysiłku ukryć przewody i kable pod nimi. Listwy przypodłogowe Viligno
wykonane są z tworzywa sztucznego co sprawia, że są
wodoodporne. Oznacza to, że można je bez problemu
myć wodą.
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VLMP41NA-2700
0-14mm Naturalny
VLMP41CH-2700
0-14mm Szampański
VLMP41TI-2700
0-14mm Tytanowy

Profile wielofunkcyjne
Profile wielofunkcyjne Viligno mogą być wyko
rzystywane jako profile dylatacyjne lub jako profile
korygujące. W tym drugim przypadku, korygują różnice
w wysokości podłogi na łączeniach, wynoszące do
14 mm. Każde zastosowanie gwarantuje optymalne
połączenie do pozostałej części podłogi. W przypadku większych powierzchni kiedy wymagane są
dodatkowe szczeliny dylatacyjne, profile Viligno z powodzeniem spełniają swoją rolę. Profile Viligno łatwo
się dopasowują i są dostępne w 3 różnych kolorach:
naturalnym, kolorze szampana i tytanowym.

VLU1.5-15000

Warstwa wyrównująco-izolacyjna z pianki
polietylenowej
(tylko w wersji 4mm)
Aby zoptymalizować wyrównanie istniejącego
podłoża, gorąco polecamy skorzystanie z warstwy
wyrównująco-izolacyjnej Viligno. Wytrzymałość na
ciśnienie ma pozytywny wpływ na optymalną konserwację połączeń typu klik, a zatem gwarantuje
długą żywotność Państwa podłogi Viligno. Warstwy
wyrównująco-izolacyjne Viligno pochłaniają także
dźwięki, a zatem znacząco zmniejszają odgłosy kontaktu z podłogą. Warstwa wyrównująco-izolacyjna
może być z powodzeniem łączona z ogrzewaniem lub
chłodzeniem podłogowym.

Powłoka poliuretanowa

Podłogi Viligno są łatwe w montażu dzięki zastosowaniu opatentowanego systemu mocowania na klik. Dzięki temu panele łatwo łącza się
ze sobą, co gwarantuje szybki montaż. (4 mm)

Przezroczysta górna warstwa
Dekoracyjna warstwa pvc

W określonych zastosowaniach można użyć
wersji „na klej” (2,5 mm)

DRY BACK

Podkład wzmocniony z włókna szklanego
(tylko w wersji 4mm)

2,5/4 mm

Grubość podłóg Viligno to zaledwie 2,5 lub 4 mm.
Są one idealne do montażu na już istniejących
podłogach, bez konieczności prowadzenia
inwazyjnych prac, takich jak przycinanie drzwi.

Podłogi Viligno są wyjątkowo odporne na
zużycie i zarysowania, dzięki zastosowaniu
górnej warstwy poliuretanowej.

Wszystkie podłogi Viligno obejmuje 20-letnia
gwarancja, pod warunkiem typowego
użytkowania mieszkalnego.

Podłogi Viligno są lekko skompresowane,
delikatne i ciepłe w dotyku, nawet gdy chodzimy
po nich bosymi stopami.

Podłogi Viligno są w 100% wodoodporne, a
zatem optymalne do zastosowania w mokrych
pomieszczeniach, takich jak kuchnie i łazienki.

Podłogi Viligno są odporne na uderzenia dzięki
wysokiej elastyczności winylu, trwałej
konstrukcji oraz twardej górnej warstwie
poliuretanowej.

Parametry redukcji hałasu podłóg Viligno są
zdecydowanie lepsze w porównaniu z przeciętną
wykładziną z laminatu ze specjalną warstwą
wyrównawczo-izolacyjną.

Podłogi VIligno można z powodzeniem łączyć z
ogrzewaniem podłogowym, pod warunkiem, że
temperatura podłogi nie przekracza 27°C.
25

SPECYFIKACJA PRODUKTU

PRZYJĘTY STANDARD

WARTOŚĆ 4 / 2.5 MM

Klasyfikacja użytkowa

EN 685 / EN ISO 10874

33

Zgodnie z normą

EN 14041

CE

Grubość warstwy wierzchniej (mm)

-

0,55

Przewodność cieplna, λ (W/m.K)

EN 12667

0,097

Reakcja na ogień

EN 13501 – 1

Bfl s1

Właściwości antypoślizgowe(-)

DIN 51130 & AS/NZS 4856
EN 14041 & EN 13893

R9
DS

Trwałość koloru (-)

EN 20105 B02

≥6

Stabilność wymiarowa

EN 434

0,10 / 0,15

Odporność na ścieranie

EN 660-2

Class T

Właściwości cieplne- ogrzewanie podłogowe

EN 12524

Up to 27°C

Toksyczność

EN 71

Nie zawiera metali ciężkich

Lotne związki organiczne (emisja lotnych substancji
organicznych – przepisy francuskie)

ISO 16000-3/-6/-9/-11

A+

+Emisja formaldehydu (Klasa)

EN 717-1

E1

Klasyfikacja AgBB po 28 dniach – Całkowita zawartość
lotnych związków organicznych bez wartości NIK (mg/m³)

DIBt & AgBB

≤ 0,1

Odporność na działanie kółek obrotowych (-)

EN 425

2500

Odporność na działanie substancji chemicznych (-)

EN 423 / EN ISO 26987

0 / alcohol 2

Wgniecenie resztkowe

EN 433

≤ 0,1 mm

Zwijanie pod względem ciepła

EN 434 / EN ISO 23999

≤ 2 mm

Gwarancja

-

20 lat przy użytkowaniu mieszkaniowym
5/10 lat w zastosowaniu w obiektach
użyteczności publicznej

Przegląd produktów Viligno
Aby łatwo dobrać podłogę Viligno, która najlepiej
odpowiada Państwa potrzebom i warunkom mieszkaniowym zestawiliśmy ze sobą ponownie wszystkie
dostępne opcje, w postaci przejrzystego przeglądu
produktów zamieszczonego poniżej. Pozwoli to
Państwu łatwo porównać dostępne kolory i faktury.
4mm

DESKI
UNICLIC
VL 1

DRY BACK

PŁYTKI
UNICLIC
VL 2

0,55mm

2,50mm

DESKI
DRY BACK
VL 3

Aby w pełni przekonać się do jakości i wygody
oferowanych przez nas podłóg, rekomendujemy
wizytę w naszym punkcie handlowym i zapoznanie
się z prawdziwą podłogą Viligno. W takim przypadku,
prosimy o kontakt z jednym z naszych sprzedawców..

184,1×1219,2 mm

15

0,55mm
3,37 m2

2,50mm

PŁYTKI
DRY BACK
VL 4

304,8×609,6 mm
3,34 m2
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VL1LO-1244
VL3LO-1219
Jasny dąb

VL1TO-1244
VL3TO-1219
Tradycyjny dąb

VL1CO-1244
VL3CO-1219
Klasyczny dąb

18

VL1DBO-1244
VL3DBO-1219
Dąb ciemny brąz

VL2BG-607
VL4BG-609
Beżowa płytka

VL2LG-607
VL4LG-609
Jasnoszara płytka

VL2DG-607
VL4DG-609
Ciemnoszara płytka
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VL1RGO-1244
VL3RGO-1219
Dąb szary regenerowany

VL1LGO-1244
VL3LGO-1219
Dąb jasnoszary

VL1DGO-1244
VL3DGO-1219
Dąb Ciemnoszary

by PLASTIVAN
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