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Jakie są produkty Vilo?

Vilo to produkty „zrób to sam” do łatwej metamorfozy domu. 

To odpowiedź na oczekiwania klientów ceniących nowoczesne 

wzornictwo w przestępnej cenie.

Produkty Vilo stanowią alternatywę dla długich uciążliwych 

remontów. Sprawiają, że proces przemiany daje radość 

i wyjątkowe efekty.

Vilo to marka pozytywna, przyjazna, rodzinna, sprytna, pełna  

pomysłów i koloru. Nie stwarza  barier finansowych,  technicznych 

ani estetycznych.



wymiary paneli: 1218 mm x 181 mm

grubość paneli: 4 mm

4 stronna V-fuga podkreśla strukturę drewna  

warstwa użytkowa 0,3 (klasa 32)

gwarancja: 15 lat w warunkach mieszkaniowych

Najważniejsze cechy



Nowa jakość podłogi 

Podłogi winylowe 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. 

Zaletą podłogi rigid jest możliwość zastosowania jej na nierównym podłożu bez wylewki samopoziomującej, co jest koniecznością w przypadku 

podłóg laminowanych lub winylowych bez sztywnego rdzenia (uwaga:  dotyczy nierówności < 2 mm).

Co istotne, podłogę rigid można kłaść bezpośrednio na płytkach ceramicznych bez szpachlowania fug, które pozostaną niewidoczne pod panelami.

Montaż podłogi ze sztywnym rdzeniem jest dużo prostszy  niż w przypadku innych podłóg winylowych: do docinania paneli wystarczy nóż 

monterski, a łączenie paneli jest szybkie i bezproblemowe dzięki zamkom typu lock, w które wyposażona jest podłoga rigid. 

Produkt nadaje się do pomieszczeń z wodnym ogrzewaniem podłogowym, a jego techniczne parametry czynią go podłogą idealną do użytkowania 

w mieszkaniach.  



Podłoga rigid jest całkowicie wodoodporna, co umożliwia jej zastosowanie

w tak wymagających pomieszczeniach jak kuchnia, przedpokój czy łazienka.

Zalecamy, aby w miejscach wyjątkowo narażonych na działanie wody, 

jak np. łazienka, podłogę przykleić. Uniemożliwi to przenikanie wody i wilgoci 

pod panele, co mogłoby prowadzić do powstawania pleśni i nieprzyjemnego 

zapachu. 

Podłoga Vilo posiada certyfikację antypoślizgową R9, co oznacza, 

że bezpiecznie możemy po niej chodzić nawet kiedy nasze stopy są mokre

po wyjściu z kąpieli. 

100% wodoodporna i antypoślizgowa



Ważnym elementem podłogi winylowej ze sztywnym rdzeniem  jest warstwa 

zewnętrzna.  To ceramiczna powłoka matowa utwardzana promieniami UV

o  grubości 0,3 mm. Dzięki niej podłoga Vilo jest bardzo odporna na wszelkie 

plamy i zarysowania, nawet jeśli położymy ją w przedpokoju, do którego 

wchodzimy w zabłoconych butach i często wnosimy piasek. 

Takie rozwiązanie umieszcza nasza podłogę w tzw. 32 klasie – co oznacza, 

że podłogę można stosować w pomieszczeniach o średnim natężeniu ruchu. 

Producent daje 15 lat gwarancji na podłogi winylowe ze sztywnym rdzeniem Vilo 

użytkowane w pomieszczeniach mieszkalnych.

. 

Wyjątkowa odporność



Podłogi winylowe rigid | Budowa

Ceramiczna matowa powłoka utwardzana promieniami UV

Warstwa odporna na 
ścieranie

Folia dekoracyjna Technologia „rigid” –
twardy rdzeń 



Podłogi winylowe rigid | Kolorystyka

Oak Royal Oak Old Oak Light

Kolory podłogi winylowej rigid to 8 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 winylowej Vilo wygląd naturalnej podłogi dębowej. 

Wymiary: 181 mm x 1218 mm x 4 mm



Podłogi winylowe rigid | Kolorystyka

Oak Grey Oak Noble Oak Brown

Wymiary: 181 mm x 1218 mm x 4 mm



Podłogi winylowe rigid | Kolorystyka

Oak Natur Oak Gold

Wymiary: 181 mm x 1218 mm x 4 mm



Opakowanie
Ilość paneli w paczce: 11 sztuk
Ilość m2 w paczce:  2,425 m2



Materiały 
marketingowe

Ulotka składana, 6 stron, format 21x21 cm, indeks: 
9029366 ULOTKA VILO PODLOGI RIGID PL

Próbka „wachlarz”, indeks: 
3027110 PROBKA  PODLOGI WINYLOWE RIGID VILO PL



Ekspozycja w 
punkcie 
sprzedaży

Ekspozytor

Dostępny na zamówienie

Cena za sztukę: około 1000 PLN

Cena i czas produkcji są zmienne w zależności od nakładu 

i dostepności produktu – każde zamówienie jest wyceniane 

indywidualnie!



Dziękujemy! 


