Produkt Polski

Od samego początku drewno towarzyszyło człowiekowi jako
naturalny surowiec do budowy oraz aranżacji otoczenia.
Również obecnie jest jednym z najpopularniejszych
ekskluzywnych materiałów, jakim się otaczamy.

www.venifloor.com

Kolory prezentowane na zdjęciu mogą różnić się od kolorów rzeczywistych. Zdjęcie ma charakter poglądowy.

to marka, która wykorzystuje drewno do projektowania i produkcji wyjątkowych podłóg. Warstwę wierzchnią stanowi, w przypadku gatunków krajowych, fornir o podwyższonej grubości, co pozwala na przygotowanie różnorodnych struktur
powierzchni. W naszych podłogach występują walory naturalnego drewna – oryginalny rysunek słojów, sęki czy nawet pęknięcia.
Utwardzany promieniami UV lakier z KORUNDEM nadaje wyjątkową odporność na ścieranie. Dzięki zastosowaniu uniwersalnego zamka,
montaż naszej podłogi jest szybki i nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi ani kleju. Co więcej, dzięki dobrym parametrom cieplnym,
deski Venifloor można montować na ogrzewaniu podłogowym.

Dąb Vintage Brąz

JAK ZBUDOWANE SĄ DESKI VENIFLOOR?

podłogi drewniane – NOWA GENERACJA
TEST TWARDOŚCI METODĄ BRINELLA:
6 WARSTW LAKIERU + KORUND

Podłoga Venifloor jest o 41% twardsza od warstwowej deski dębowej*

SZLACHETNE DREWNO – FORNIR NATURALNY
WODOODPORNY KLEJ

SZEROKOŚĆ – 210 mm
DŁUGOŚĆ – 1205 / 2200 mm
GRUBOŚĆ – 8,5 / 9,3 mm

HDF – PŁYTA POWSTAŁA W WYNIKU ZMIELENIA
DREWNA I SPRASOWANIA Z ŻYWICAMI ORAZ
KLEJAMI POD BARDZO WYSOKIM CIŚNIENIEM
(ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ DESEK NA WGNIECENIA I WILGOĆ)
DREWNO – FORNIR NATURALNY STABILIZUJĄCY PODŁOGĘ

Jeżeli chcesz wiedzieć na czym stoisz to powinieneś wiedzieć, że podłoga Venifloor:
• łączy w sobie najlepsze cechy desek litych i paneli laminowanych
• charakteryzuje się wyjątkową i niepowtarzalną estetyką naturalnego drewna
• jest wysoce odporna na ścieranie, co jest efektem 6-krotnego nałożenia lakieru UV z dodatkiem KORUNDU
• poprzez zintegrowanie w swojej konstrukcji różnych form drewna, podłoga jest bardzo wytrzymała
• jest idealna do połączenia z ceramiką
• montowana jest w prosty sposób, za pomocą zamka szybkiego montażu; dzięki warstwie przeciwprężnej z forniru deski można
montować przy użyciu kleju jak również na pływająco
• jest produktem ekologicznym
• kosztuje zdecydowanie mniej niż deska lita – efekt wizualny identyczny, parametry użytkowe zdecydowanie wyższe!
• jest odnawialna, dzięki swym parametrom cyklinowanie nie jest potrzebne, w przypadku podłogi fornirowanej wystarczy
zastosować 1-dniowy system renowacji np. Bona Silver. Głębokie, mechaniczne uszkodzenia można naprawić za pomocą wosków
twardych
Więcej informacji na stronie www.venifloor.com

Deska dębowa warstwowa
(36,5 N/mm2)

Deska dębowa Venifloor
(51,5 N/mm2)

Różnicę pomiędzy Venifloor a dębem można porównać do różnicy między dębem a sosną.

*Zobacz więcej na: venifloor.com/badania-podlogi-venifloor/
Przedstawiona grafika dotyczy gatunku Dąb i ma charakter poglądowy.

TWARDE ARGUMENTY
WARSTWA UŻYTKOWA:

EKO: ochrona drzewostanów

Możliwość stosowania na ogrzewaniu
podłogowym

Cyklinowanie staje się historią

Naturalne ciepło drewna

UNIKALNA SZEROKOŚĆ 21 cm

Szybki i wygodny montaż

Atrakcyjna cena drewna

Podwyższona odporność na wilgoć

15 lat gwarancji***

6 powłok lakierniczych UV + KORUND**

własność intelektualna Venifloor, OHIM nr 002693481-00

płyta HDF o zwiększonej wodoodporności

Zwiększona odporność na poślizg

racjonalne użycie drewna

twardość + ścieralność + nieuciążliwa odnowa + cena

**Korund – nazwa powszechna oznaczająca tlenki aluminium, dające
dużą odporność na zużycie ścierne.
***Dotyczy użytku mieszkalnego.

KOLEKCJA PREMIUM

Wiąz

Kolory prezentowane na zdjęciu mogą różnić się od kolorów rzeczywistych. Zdjęcie ma charakter poglądowy.

Dąb Rustykalny

DĄB KLASYCZNY

OŚ
Ć!

DĄB RUSTYKALNY

DĄB KRYSTALICZNY

NO
W

Kolory prezentowane na zdjęciu mogą różnić się od kolorów rzeczywistych. Zdjęcie ma charakter poglądowy.

Charakteryzuje się elegancją i funkcjonalnością w wyjątkowym wydaniu krajowych gatunków drewna.

DĄB KOŚĆ SŁONIOWA

DĄB NUGAT

JESION TWARDZIELOWY

JESION NUGAT

JESION KOŚĆ SŁONIOWA

JESION BIAŁY

BUK TWARDZIELOWY

BUK NUGAT

BUK BIAŁY

KOLEKCJA LUKSUS

KOLEKCJA LUKSUS

To zdecydowana kolorystyka, która w wyjątkowy sposób nawiązuje do nowoczesnego designu.

DĄB SONOMA

DĄB SELEKT

DĄB ZŁOTY

DĄB VINTAGE BRĄZ

DĄB TOSKA

DĄB WĘDZONY

DĄB PALONY

DĄB TRAWIATA

AKACJA WĘDZONA

DĄB SZARZONY CIEMNY

DĄB CZARNY GRAFIT

WIĄZ

CZEREŚNIA EUROPEJSKA

AKACJA

ORZECH WŁOSKI

Kolory prezentowane na zdjęciu mogą różnić się od kolorów rzeczywistych. Zdjęcie ma charakter poglądowy.
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DĄB ŚNIEŻNY

Orzech Włoski

KOLEKCJA AWANGARDA

KOLEKCJA AWANGARDA

Z nią przekroczysz granice kontynentów, a przy tym nadasz wnętrzom odpowiedniej oprawy.

DĄB CZERWONY AMERYKAŃSKI

BAMBUS NATURALNY

HEBAN MAKASSAR

WENGE

ZEBRANO BIANCO

FRAKE

ORZECH SATYNOWY

ORZECH AMERYKAŃSKI

PALISANDER ELDORADO

JABŁOŃ INDYJSKA

MAHOŃ SAPELE

MERBAU

PALISANDER SANTOS

PALISANDER SANTOS MODYFIKOWANY

Kolory prezentowane na zdjęciu mogą różnić się od kolorów rzeczywistych. Zdjęcie ma charakter poglądowy.

W ofercie dostępne są cokoły, które współgrają z gatunkami tworzącymi wszystkie kolekcje Venifloor

Orzech Amerykański
Więcej na stronie www.venifloor.com

ZESTAWIENIE TECHNICZNE
Deska warstwowa
dębowa

Deska sosnowa
Twardość metodą statyczną
klasyfikacja na podstawie skali
Brinella*
Odporność na uderzenia
metodą dynamiczną
Poldiego**

18,8 N/mm2

36,5 N/mm2

—

SYSTEMY OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
Deska warstwowa
dębowa 14 mm

Deska dębowa
Venifloor 9,2 mm

Płytka ceramiczna
9,8 mm

Opór cieplny R [W/m2K]

0,147

0,083

0,049

Obliczeniowy współczynnik
przewodzenia ciepa [W/mK]

0,095

0,111

0,199

Deska dębowa
Venifloor

51,5 N/mm2

Wyniki badań pod kątem zastosowania różnych materiałów podłogowych na posadzce
z ogrzewaniem podłogowym pokazały, że podłoga Venifloor jest najlepszym rozwiązaniem w segmencie podłóg drewnianych. Wartości współczynnika przewodzenia ciepła (λ)
i oporu cieplnego [Rt] są znacznie bardziej korzystne od rezultatów uzyskanych przez standardowe deski warstwowe, a niemal tak dobre, jak parametry cieplne płytki ceramicznej.

22,72 HB

8,07 HB

Źródła:
*Politechnika Łódzka, Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych
**Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej

Ze względu na rosnącą popularność innowacyjnych rozwiązań w segmencie budownictwa energooszczędnego, coraz więcej osób decyduje się na zamontowanie systemu
ogrzewania podłogowego, który zapewnia odpowiednią temperaturę w chłodniejszych
miesiącach. Systemy te są znacznie bardziej wydajnym sposobem ogrzewania w stosunku do tradycyjnych metod ogrzewania, przyczyniając się do obniżenia kosztów nawet
o 40%*, a tym samym obniżając zużycie energii w domu. Ponadto system ogrzewania
podłogowego pozytywnie wpływa na zdrowie i jakość powietrza w domu (jonizacja)
w odróżnieniu od systemów klimatyzacji, wywołujących sztucznie cyrkulację powietrza.

SKALA TWARDOŚCI DREWNIANYCH MATERIAŁÓW
PODŁOGOWYCH METODĄ STATYCZNĄ BRINELLA
TEST TWARDOŚCI BRINELLA N/mm2

Podłoga Venifloor dzięki swej wysokiej gęstości i optymalnej grubości jest jednym z tych
produktów, które najlepiej współpracują z systemami ogrzewania podłogowego – zarówno wodnego, jak i elektrycznego.

51,5

Deska dębowa Venifloor

*dane szacunkowe dostępne na stronie viessmann.pl

36,5

Deska dębowa warstwowa

WYNIKI TESTÓW LABORATORYJNYCH
ORAZ NA PODSTAWIE OBLICZEŃ I NORM

18,8

Deska sosnowa
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Podłoga Venifloor jest o 41% twardsza od warstwowej deski dębowej.

Test twardości Brinella mierzy siłę (N) potrzebną do zagłębienia stalowej kulki o średnicy
10 mm w próbce drewna. Uzyskany wynik mierzy się na podstawie średnicy odcisku
kulki, który jest uzyskiwany po odciążeniu próbki.
Jest to jeden z najlepszych testów pozwalających na określenie wytrzymałości drewna na wgniatanie i zużywanie. Deska dębowa Venifloor może wytrzymać nacisk nawet
51,5 N, a więc znacznie większy niż byłaby w stanie wytrzymać większość popularnych
rodzajów podłóg drewnianych.

TEST

NORMA

WYNIKI

Odporność na uderzenia
(metoda Poldiego)

PN-EN 1534:2011

22,72 HB

Twardość (metoda Brinella)

PN-EN 1534:2011

51,5 N/mm2

Klasyfikacja ogniowa

PN-EN 14342:2013-11

Dfl-s1

Antypoślizgowość

PN-EN 14342:2013-11

106 +/- 3%

Opór cieplny

PN-EN 1934

0,083 W/m2K

Współczynnik przewodzenia ciepła

szacunkowe dane, oparto na PN-EN 14342:2013-11

0,111 W/mK

Zawartość formaldehydu

EN 13986 i PN-EN 14342:2013-11

E1

Gęstość płyty podłożowej HDF

EN 323

≥ 900 kg/m3

Spęcznienie płyty podłożowej po 24h

EN 317

≤ 8%

Wie sz , na cz ym st oi sz
Podłoga fornirowana

Naturalne
drewno

Wyjątkowe
parametry

Dobra cena

Możliwość
renowacji

Łatwość
montażu

Deska

Naturalne drewno

Możliwość
renowacji

Wysoka cena

Panel PCV

Łatwość montażu

PRODUCENT: ZIP Sp. z o.o. | ul. Zamkowa 34
34–200 Sucha Beskidzka
www.venifloor.com
info@venifloor.com

Kopia drewna

DYSTRYBUTOR:

