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Dzięki Moduleo® życie jest 
prostsze a dom piękniejszy

Związek na lata
Codziennie wracaj do domu w dobrym 
nastroju – do swojej bezpiecznej przystani, 
wiedząc, że czeka tam na Ciebie Twój wierny 
towarzysz gotowy uprzyjemnić Ci życie.  
Tak, chodzi o Moduleo®, podłogę marzeń  
i partnera, który w Twoim domu nie sprawi 
Ci zawodu.

Wszystko świetnie się układa
Moduleo® to coś więcej niż miłość od 
pierwszego wejrzenia. Ujmie Cię swoimi 
licznymi zaletami – nie tylko atrakcyjnym 
wyglądem, ale też wyjątkowo trwałą 
warstwą wierzchnią. Wolniejsze zużywanie, 
łatwiejsze czyszczenie i mniej komplikacji 
oznacza więcej czasu dla Ciebie i Twojej 
rodziny. Z Moduleo® wszystko świetnie  
się układa.

Więcej informacji  

na temat praktycznych 

zalet podłóg Moduleo® 

znajdziesz na stronie 4.
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Odkryj Moduleo®

Select
-	 Kolekcja podstawowa
-  Bardzo trwała podłoga dostępna w 12 

wyselekcjonowanych wzorach paneli 
-  Piętnastoletnia gwarancja

Transform
-	 Największa kolekcja
-   Niezwykle wytrzymała podłoga dostępna w 14 

przepięknych wzorach paneli i płytek
-  Dwudziestoletnia gwarancja

Impress
- Kolekcja Premium
-  Realistyczne tłoczenia na powierzchni, 

pozwalające naprawdę poczuć fakturę drewna
-  Niezwykle wytrzymała podłoga dostępna w 12 

wzorach odzwierciedlających naturalny wygląd 
drewna

-  Dwudziestoletnia gwarancja

2 Dlaczego Moduleo® to dobry wybór?
4 Praktyczne zalety podłóg Moduleo®

5 Co wyróżnia Moduleo®?
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10  Moduleo® Transform
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21 Instalacja „Click” i „Dryback”
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24 EKO? Logiczne!
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Dlaczego Moduleo® to 
dobry wybór?
Poza pięknym wyglądem Moduleo® zapewnia również szereg zalet 
praktycznych. Nasze pokrycia podłogowe są odporne na zadrapania i plamy, 
wygłuszają dźwięk i łatwo się je czyści. Nie wymagają specjalnych zabiegów 
pielęgnacyjnych, więc nie będziesz musiał poświęcać zbyt wiele czasu na 
sprzątanie. Nowa podłoga spodoba się również Twoim gościom, których 
możesz przyjmować bez ograniczeń.

Wytrzymała warstwa ochronna 
Protectonite®: zapobiega 

zużywaniu, ogranicza zadrapania 
i chroni przed wilgocią

Wzór:
Wyjątkowo realistyczny 
nadruk imitujący drewno 

lub kamień

Warstwa 
amortyzująca

Wygłuszająca 
i wodoszczelna 

warstwa spodnia
Warstwa 
środkowa

KOLEKCJA SELECT TRANSFORM IMPRESS

Grubość całkowita

Instalacja na klej 2,35mm 2,50mm 2,50mm

Wersja „Click” 4,50mm 4,50mm 4,50mm

Warstwa użytkowa 0,40mm 0,55mm 0,55mm

Klasa użytkowa 23-32 23-33-42 23-33-42

Gwarancja 15 lat 20 lat 20 lat

D  23 – Intensywne użytkowanie domowe

G  33 – Zastosowanie komercyjne: intensywne natężenie ruchu

J  42 – Zastosowanie przemysłowe: lekkie natężenie ruchu
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Skład
Dzięki swojemu wyjątkowemu składowi 
panele i płytki Moduleo® posiadają 
liczne zalety. Warstwy włókna szklanego 
zapewniają stabilność wymiarów podłogi, 
a warstwa użytkowa jej trwałość przy 
minimalnej konserwacji.

Warstwa ochronna
Wszystkie nasze wyroby posiadają warstwę 
ochronną Protectonite®, dzięki której  
są jeszcze mniej narażone na zużywanie 
i zadrapania. Posiadają również odporne 
na wilgoć wykończenie o fakturze 
przypominającej materiały naturalne.

Wszystkie podłogi Moduleo® 

dostępne są w wersji 

klejonej do podłoża lub 

„Click”. Więcej informacji  

na ten temat znajdziesz  

na stronie 21.

Dwie warstwy z włókna szklanego: 
 Zapewniają stabilność wymiarów  

= minimalna kurczliwość i rozszerzalność

Warstwa użytkowa:
Chroni wzór i dzięki 

fakturze powierzchni nadaje 
autentyczności
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Praktyczne zalety  
podłóg Moduleo®

Wodoszczelność  
i antypoślizgowość
Dzięki swojej odporności na wilgoć 
pokrycia podłogowe Moduleo® są idealnym 
rozwiązaniem do kuchni i łazienek – 
pomieszczeń, w których występuje większe 
ryzyko poślizgu. Bezpieczeństwo chodzenia 
zapewnia klasa antypoślizgowości R10.

Dobra izolacja akustyczna
Niezależnie od rodzaju przestrzeni,  
pokrycia podłogowe Moduleo® tworzą  
w niej doskonałą akustykę. Wygłuszający 
dźwięki spód, ogranicza hałas do poziomu 
zapewniającego dobre samopoczucie.

Odporność na zabrudzenia  
i łatwa konserwacja
Warstwa ochronna nie wchłania brudu  
ani roztoczy czy innych alergenów.  
Aby utrzymać podłogę w doskonałej 
czystości, wystarczy ją po prostu zamieść  
lub odkurzyć i umyć mopem. 

Odporność na zatarcia i plamy
Warstwa wierzchnia pokrycia podłogowego 
chroni je przed skutkami intensywnego 
użytkowania. Zatarcia i plamy można z niego 
usunąć w ciągu kilku sekund.

Minimalne wgniecenie resztkowe
Sprawdzony pod względem wytrzymałości  
na intensywne użytkowanie (m.in. na 
chodzenie w obuwiu na obcasach i plamy) 
wyrób jest idealny do wszelkich powierzchni 
o dużym natężeniu ruchu.	

Możliwość instalacji na istniejących 
posadzkach
Pokrycia podłogowe Moduleo® są cienkie 
i elastyczne, co oznacza, że w wielu 
przypadkach mogą one być instalowane na 
istniejących posadzkach, pod warunkiem, że 
są one równe i odporne na nacisk. Efektem 
tego jest oszczędność czasu i nakładu pracy.

Możliwość instalacji na ogrzewaniu 
podłogowym 
Pokrycia podłogowe Moduleo® są nie tylko 
przyjemne w dotyku, ale można je również 
instalować na ogrzewaniu podłogowym.

IMPRESS – Scarlet Oak 50274
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Co wyróżnia 
Moduleo®?

Minimalna kurczliwość  
i rozszerzalność
Opatentowany przez nas system podwójnej 
warstwy włókien szklanych zapewnia 
wyjątkową stabilność wymiarów każdej 
podłogi Moduleo®.	

Gwarancja
Gwarantowana jakość. 
Gwarancja na wyrób nawet do 20 lat.

Jakość powietrza  
w pomieszczeniu
Podłogi Moduleo® uzyskały szereg 
międzynarodowych certyfikatów dotyczących 
jakości powietrza w pomieszczeniu: ISO 
9001, ISO 14001, A+ i BRE A+.

Naturalny wygląd i charakter
Inspirowane przyrodą niebanalne wzory 
i dodatkowa faktura sprawiają wrażenie 
naturalności. 

Duże wzory
Mocno zarysowane i duże wzory 
o niewielkiej liczbie powtórzeń 
przyczyniają się do wyjątkowego 
i autentycznego wyglądu podłogi.

Ostry druk o wysokiej 
rozdzielczości
Realistyczny wygląd wzorów uzyskiwany 
jest dzięki wyjątkowej technologii druku, 
która zapewnia ostrość nawet najmniejszych 
detali.

Rowek w kształcie litery „V”
Naturalny wygląd dzięki znajdującemu 
się z każdej strony bezspoinowemu rowkowi 
w kształcie litery „V”.

Poliuretanowa warstwa  
ochronna Protectonite®
Odporność na zadrapania i zużywanie 
dzięki unikalnej poliuretanowej warstwie 
użytkowej, która chroni podłogę przed 
ścieraniem i wnikaniem brudu oraz zapewnia 
trwałość wzoru.

GW
ARANCJA

GWARANCJA

LAT

GW
ARANCJA

GWARANCJA

LAT

Podłogi Moduleo® łączą 

piękno, trwałość i jakość 

naturalnych materiałów 

z łatwością instalacji 

i konserwacji oraz wygodą 

posadzek winylowych.

Doskonałe połączenie zalet.

IMPRESS – Eastern Hickory 57422
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Połączenie wielu rozwiązań
Moduleo® Select łączy w sobie naturalną 
elegancję drewna z praktycznymi zaletami 
odpornego na zużywanie winylu. Dostępna 
w 12 atrakcyjnych wzorach podłoga Select 
ułatwi Ci życie – z wyjątkiem momentu 
wybierania wzoru! Odporna na ścieranie 
poliuretanowa warstwa wierzchnia 
Protectonite® zapewnia ochronę przed 
wilgocią i łuszczeniem się. Idealnie nadaje 
się do łazienek i kuchni. 

Spodziewasz się w swoim nowym domu  
wielu gości? Im więcej tym lepiej! Moduleo® 
Select jest odporna na ścieranie, więc nawet 
tłum gości nie stanowi dla niej problemu  
i do tego łatwo się ją czyści. Nie musisz się 
niczego obawiać – Twoja nowa podłoga ma 
piętnastoletnią gwarancję!

Moduleo® Select

Jeśli szukasz czegoś 
wyjątkowego do 
swojego domu…
Mając Moduleo® Select, nie musisz już wybierać między funkcją  
a formą, ponieważ jest to podłoga, która wyniesie Twoje pomieszczenia 
na zupełnie nowy poziom. Jest ona idealnie przystosowana do 
intensywności życia rodzinnego, a dzięki temu, że tak łatwo się ją czyści, 
będziesz mieć więcej czasu na przyjemności.  

Ponadczasowe piękno
Moduleo® Select to ponadczasowe  
wzory inspirowane bogactwem natury  
na posadzkach, które sprawdzą się  
w każdym pomieszczeniu. Wspaniała  
paleta nowoczesnych i klasycznych wzorów,  
w której na pewno znajdziesz coś dla siebie.

Cantera 46130

GW
ARANCJA

GWARANCJALAT

GW

ARANCJA

GWARANCJALAT

GW

ARANCJA

GWARANCJALAT

SELECT W SKRÓCIE
ZASTOSOWANIE: DO KAŻDEGO POMIESZCZENIA 
W MIESZKANIU, W TYM ŁAZIENEK I KUCHNI

12
WZORÓW 
PANELI

GW
ARANCJA

GWARANCJA

LAT

GW
ARANCJA

GWARANCJA

LAT

PANEL: 191 x 1316mm
GRUBOŚĆ: 4.50mm

PANEL: 196 x 1320mm
GRUBOŚĆ: 2.35mm

Podłogi Moduleo
®  

         można 
z powodzeniem  

          kłaść 
na istniejących 

posadzkach!
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więcej inspiracji na
www.moduleo.pl
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Elegancki dąb 
ze świetlistymi 
przetarciami tworzy 
ponadczasowy efekt

22110 22240 2282122231 22929 22863 M
id
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n

d
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ak
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PołóŻ deski w kierunku 
Światła, aby uwydatniĆ 

strukturĘ drewna!

24277
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Mądry wybór
Posiadając doskonałe właściwości użytkowe  
i parametry techniczne, Moduleo® Transform 
to coś więcej niż połączenie wzornictwa 
i jakości. Solidna warstwa użytkowa 
o grubości 0,55 mm wraz z powłoką 
poliuretanową Protectonite® sprawiają,  
że ta trwała i łatwa do utrzymania  
w czystości podłoga staje się ozdobą każdego 
pomieszczenia. Panele podłogowe Moduleo® 
Transform są odporne na wilgoć i posiadają 
klasę antypoślizgowości R10.
	
Wartość dodana w Twoich 
pomieszczeniach
Wybieraj spośród 14 luksusowych wzorów: 
od nowoczesnych wzorów kamiennych, po 
klasyczny urok drewna. Niezależnie który 
z nich wybierzesz, każdy to gwarancja 
sukcesu. Moduleo® Transform gwarantuje 
wyjątkową jakość i ponadczasowe piękno 
dopasowane do Twoich inspiracji i wnętrz.

Moduleo® Transform

Gotowy na 
transformację?
Gdybyś musiał wybierać, postawiłbyś na jakość, wzornictwo czy wygodę?  
Na szczęście nie musisz. Luksusowe panele winylowe Moduleo® Transform 
to wartość dodana w każdym swoim aspekcie: odporności i trwałości, bardzo 
łatwej konserwacji i oczywiście piękna.
  

GW

ARANCJA

GWARANCJALAT

GW

ARANCJA

GWARANCJALAT

GW

ARANCJA

GWARANCJALAT

TRANSFORM W SKRÓCIE
ZASTOSOWANIE: DO KAŻDEGO POMIESZCZENIA  
W MIESZKANIU, W TYM ŁAZIENEK I KUCHNI,  
RÓWNIEŻ DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH

14
WZORÓW 

PANELI I PŁYTEK

GW
ARANCJA

GWARANCJA

LAT

GW
ARANCJA

GWARANCJA

LAT

PANEL: 191 x 1316mm
PANEL XL: 241 x 1494mm
PŁYTKA: 324 x 655mm
GRUBOŚĆ: 4.50mm

PANEL: 196 x 1320mm
PANEL XL: 246 x 1498mm
PŁYTKA: 329 x 659mm
PŁYTKA: 493 x 493mm
GRUBOŚĆ: 2.50mm

                       Twojego domu
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Imponujący
rozmiar 
deski!
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40945

Industrialny styl 
betonu zawsze 
wygląda dobrze 
we wszystkich 
wnętrzach. 40986

EfEkt 
MEtalu

Dostępne 
również 
w wersji 

klejonej Dryback, 

w formie 
kwadratowych 
płyt 493 x 493 mm.



Steelrock 46940

więcej inspiracji na
www.moduleo.pl
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Struktura synchroniczna
Kolekcja Impress odwzorowuje 
najdrobniejsze detale drewna, ukazując 
jego naturalne piękno. Dzięki specjalnie 
tłoczonej powierzchni w procesie 
„embossed in register” można  
dokładnie zobaczyć głębię i dotknąć 
zamkniętych w poszczególnych  
wzorach słojów i sęków.

Moduleo® Impress

Będziesz pod 
wrażeniem.
Nasza najnowsza kolekcja Moduleo® Impress robi wyjątkowe 
wrażenie dzięki specjalnemu procesowi tłoczenia „Struktura 
synchroniczna”, który jeszcze mocniej podkreśla naturalną  
strukturę drewna.

Inspirujące panele
Efektem zastosowania tego rodzaju 
tłoczenia w naszym procesie produkcji 
jest kolekcja 12 eleganckich wzorów 
o wyglądzie naturalnego drewna, które 
odpowiadają najnowszym trendom 
wnętrzarskim. Podłogi Moduleo® Impress 
to źródło inspiracji, które nada każdemu 
pomieszczeniu niepowtarzalny charakter.

Castle Oak 55960

IMPRESS W SKRÓCIE
ZASTOSOWANIE: DO KAŻDEGO POMIESZCZENIA  
W MIESZKANIU, W TYM ŁAZIENEK I KUCHNI,  
RÓWNIEŻ DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH

12
WZORÓW 

PANELI

GW
ARANCJA

GWARANCJA

LAT

GW
ARANCJA

GWARANCJA

LAT

PANEL: 191 x 1316mm
GRUBOŚĆ: 4.50mm

PANEL: 196 x 1320mm
GRUBOŚĆ: 2.50mm
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Przegląd paneli

tRaNSfORM 
Verdon Oak 
24117 - Str. 13

SElECt  
Midland Oak 
22110 - Str. 8

tRaNSfORM 
blackjack Oak 
22215 - Str. 12

IMPRESS 
Castle Oak  
55152 - Str. 18

SElECt  
Classic Oak 
24228 - Str. 7

SElECt  
Classic Oak 
24125 - Str. 7

tRaNSfORM 
latin Pine  
24142 - Str. 15

tRaNSfORM 
Verdon Oak 
24237- Str. 13

SElECt  
Midland Oak 
22231 - Str. 8

tRaNSfORM 
blackjack Oak 
22246 - Str. 12

SElECt  
Midland Oak 
22240 - Str. 8

tRaNSfORM 
blackjack Oak 
22937- Str. 12

IMPRESS 
Mountain Oak 
56938 - Str. 18

IMPRESS 
Scarlet Oak 
50915 - Str. 19

SElECt  
Midland Oak 
22929 - Str. 8

IMPRESS 
Country Oak 
54852 - Str. 17

SElECt  
Country Oak 
24277 - Str. 9

SElECt  
Classic Oak 
24864 - Str. 7

tRaNSfORM 
blackjack Oak 
22862- Str. 12

IMPRESS 
Scarlet Oak 
50274 - Str. 19

tRaNSfORM 
Montreal Oak 
24570 - Str. 12

IMPRESS 
Castle Oak  
55236 - Str. 18

IMPRESS 
Country Oak 
54225- Str. 17

tRaNSfORM 
latin Pine  
24580 - Str. 15

SElECt  
Classic Oak 
24877 - Str. 7

tRaNSfORM 
Persian Walnut 
20444 - Str. 13

SElECt  
Midland Oak 
22863 - Str. 8

IMPRESS 
Eastern Hickory 
57422 - Str. 19

tRaNSfORM 
Montreal Oak 
24825 - Str. 12

IMPRESS 
Eastern Hickory 
57885 - Str. 19

IMPRESS 
Country Oak 
54880 - Str. 17

SElECt  
Classic Oak 
24844 - Str. 7

SElECt  
Midland Oak 
22821 - Str. 8

IMPRESS 
Scarlet Oak 
50985 - Str. 19

IMPRESS 
Country Oak  
54991 - Str. 17

Przegląd płytek

tRaNSfORM  Concrete 40945 - Str. 14 tRaNSfORM  Concrete 40986 - Str. 14tRaNSfORM azuriet 46985 - Str. 11
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Instalacja  
Click 

Instalacja 
Dryback

Płytki i panele układane są jako 
podłoga pływająca na solidnej i równej 
powierzchni lub podłożu, do których nie 

trzeba ich przyklejać. 

LockXpress
Unikalny system LockXpress [LXP]® 
z praktycznymi łączeniami na pióro 
i wpust umożliwia łatwą i wygodną 
instalację.

Xtrafloor®
Zalecamy stosowanie podkładów Xtrafloor® do wyrównania podłoża  
i lepszego wygłuszenia posadzki. Więcej informacji na temat 
wyrobów Xtrafloor znajdziesz na stronie www.xtrafloor.com.

 ▶ Instalacja na wcisk  ▶ Instalacja na klej

1 2

Jest to tradycyjna metoda instalacji,  
w której płytki i panele przykleja się  
do starannie przygotowanego, twardego, 

suchego i równego podłoża lub podkładu.

Zalecenia dotyczące 

instalacji dostępne są na 

stronie www.moduleo.pl

Zalecamy zlecenie instalacji 

posadzki lokalnemu 

przedstawicielowi Moduleo®.

Instalacja 
na klej

Instalacja 
na wcisk
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 ▶ Regularnie zamiataj podłogę

 ▶ Rozlane płyny wycieraj lekko wilgotnym mopem.

Czyszczenie i konserwacja

Staranne czyszczenie i konserwacja podłogi 
Moduleo® pomaga zachować jej dobry wygląd  
i wydłuża jej życie.

Podłogi Moduleo® są dodatkowo chronione lakierem poliuretanowym 
Protectonite®, który chroni je przed zabrudzeniem, ułatwia czyszczenie  
i eliminuje konieczność zabezpieczania ich środkiem ochronnym.

Ważne

 ▶ Za każdym razem wycieraj rozlane płyny zanim wnikną one  
w posadzkę, powodując trwałe odbarwienia.

 ▶ Mokra podłoga Moduleo® może być śliska.

 ▶ W przypadku konieczności użycia neutralnego detergentu, 
przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących sporządzania roztworu 
i stosowanych ilości.

 ▶ Po czyszczeniu posadzkę należy wytrzeć w ciągu 2-3 minut, 
aby nie pozostawić na jej powierzchni żadnych resztek roztworu 
czyszczącego ani brudu.

Regularnie czyść podłogę!

Usuwaj codzienne zabrudzenia:
 ▶ Miotłą
 ▶ Zmiotką
 ▶ Odkurzaczem

Usuwaj plamy:
 ▶ Wilgotną szmatką
 ▶ Chłonną myjką (ale nie zmywakiem szorującym)

Myj podłogę:
 ▶ Wilgotnym mopem z mikrowłókien
 ▶ Zwykłym mopem (mocno odciśniętym)
 ▶ Nieagresywnym środkiem czyszczącym, np. Xtrafloor  
(www.xtrafloor.com)

Zalecenia dotyczące 
czyszczenia 
i konserwacji 
można pobrać 
na stronie  
www.moduleo.pl
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Często zadawane pytania
” Czy podłogi Moduleo®  
nadają się do łazienek?
Oczywiście. Panele Moduleo® mają wysoką 
odporność na wilgoć, przez co są wyjątkowo 
odpowiednie do pomieszczeń wilgotnych, 
takich jak łazienki (ale nie mokrych, np. saun 
czy kabin prysznicowych). Dodatkowo, są 
one ciepłe i miękkie w dotyku, dzięki czemu 
chodzenie po nich boso to czysta przyjemność!

” Czy podłogi Moduleo®  
nadają się do kuchni?
Oczywiście. Panele Moduleo® posiadają 
bardzo wytrzymałą warstwę wierzchnią  
i są odporne na wilgoć, co oznacza, że są 
one szczególnie odpowiednie do kuchni. 
Dodatkowo, bardzo łatwo się je czyści.

” Czy podłogi Moduleo® można 
instalować na ogrzewaniu 
podłogowym?
Oczywiście. Już same w sobie panele 
Moduleo® sprawiają przyjemne wrażenie 
ciepła, ponieważ szybko przyjmują 
temperaturę otoczenia. Niemniej instalacja 
na ogrzewaniu podłogowym musi być 
przeprowadzona profesjonalnie. Pokrycia 
podłogowe Moduleo® można również  
z powodzeniem stosować na podłogowych 
systemach chłodzenia.

” Czy podłogi Moduleo® 
wymagają skomplikowanych 
zabiegów pielęgnacyjnych?
Ani trochę! Pielęgnacja paneli Moduleo® 
jest bardzo prosta i – w przeciwieństwie do 
wielu innych rodzajów pokryć podłogowych 
– bardzo łatwo się je czyści. Warstwa 
ochronna Protectonite® eliminuje konieczność 
specjalnych zabiegów i czyszczenia od razu 
po instalacji. Jeżeli zauważysz, że Twoja 
podłoga robi się brudna, możesz ją dogłębnie 
wyczyścić środkiem Xtrafloor®.
 Podłogi Moduleo® łatwo się czyści zwykłą 
miotłą, ścierką z mikrowłókien, odkurzaczem 
lub wilgotną ścierką. Regularne czyszczenie 
sprawi, że Twoja podłoga dłużej zachowa 
piękny wygląd. Zawsze stosuj nieagresywne 
środki czyszczące.

” Czy podłogi Moduleo® można 
instalować na istniejących 
posadzkach? 
Tak. Pokrycia podłogowe Moduleo® można 
instalować na wielu rodzajach posadzek, 
m.in. na betonowych i twardych drewnianych 
(pod warunkiem, że są równe).
 Posadzki te muszą jednak być 
odpowiednio przygotowane w sposób 
zapewniający ich solidność, gładkość  
i równość oraz brak usterek.
 Dokładne zalecenia dotyczące instalacji 
pokryć podłogowych Moduleo® dostępne  
są na stronie www.moduleo.pl. Omówiono  
w nich wymagania dotyczące instalacji  
i przygotowania podłoża.

” Czy mogę zainstalować 
podłogę Moduleo® 
samodzielnie?
Jest to z pewnością możliwe, szczególnie  
w przypadku wersji „Click”. Pokrycia 
podłogowe Moduleo® są proste w obsłudze 
i łatwo się je tnie. Niezależnie od tego, 
zalecamy zlecenie instalacji lokalnemu 
przedstawicielowi Moduleo®, ponieważ 
zapewni to profesjonalne wykończenie 
podłogi i możliwość skorzystania z pełnej 
gwarancji.

Gdzie znajdę najbliższego 

przedstawiciela Moduleo®?

Adresy przedstawicieli 

Moduleo® podane są na 

stronie www.moduleo.pl

IVC Group 
Założona w 1997 r. IVC Group jest 
światowym liderem w projektowaniu 
i produkcji winylowych pokryć podłogowych. 
Posiada sześć zakładów produkcyjnych 
w Belgii, Luksemburgu i Stanach 
Zjednoczonych, w których zatrudnia 1500 
osób i wytwarza około sto milionów metrów 
kwadratowych pokryć podłogowych rocznie.

Oferta IVC Group obejmuje cztery 
marki produktów: Leoline® (wykładziny 
winylowe w rulonie do użytku domowego), 
Flexitec® (wykładziny winylowe w rulonie 
do użytku domowego sprzedawane na 

rynku amerykańskim), Itec® (obiektowe 
wykładziny winylowe w rulonie) i Moduleo® 
(wysokiej klasy modułowe winylowe 
pokrycia podłogowe obiektowe i do użytku 
domowego).

W 2015 r. IVC Group stała się częścią 
notowanej na giełdzie amerykańskiej 
spółki Mohawk Industries Inc., która jest 
światowym liderem 
na rynku pokryć 
podłogowych.
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EKO? Logiczne! 

Nasza ekologiczna działalność produkcyjna ma swoje korzenie 
w Belgii, gdzie wytwarzamy wszystkie nasze luksusowe winylowe 
pokrycia podłogowe w sposób odpowiedzialny wobec środowiska.

Produkcja z wykorzystaniem 
zielonej energii
Nasz zakład w Avelgem posiada trzy 
turbiny wietrzne, spełniające rygorystyczne 
wymogi dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia 
odnośnie hałasu i wpływu na krajobraz. 
Turbiny te są w stanie wygenerować do 
13,3 Gwh rocznie, co pokrywa jedną 
trzecią zapotrzebowania zakładu na energię 
elektryczną.

Rygorystyczna kontrola surowców
Moduleo® świadomie wybiera procesy produkcji 
spełniające światowe standardy. Wszyscy nasi 
dostawcy muszą spełniać wymogi REACH.

Made in Belgium
Wszystkie wysokiej klasy pokrycia podłogowe 
Moduleo® wytwarzane są w Belgii. Nasza 
działalność produkcyjna zlokalizowana jest 
jak najbliżej naszych odbiorców, dzięki czemu 
ograniczamy zanieczyszczenia powodowane 
transportem na duże odległości. Podjęliśmy 
tę decyzję świadomie, ponieważ chcemy 
zmniejszyć do minimum nasze emisje związków 
węgla i oddziaływanie na środowisko.

Do 50% materiałów z odzysku
Podłogi Moduleo® zawierają do 50% 
certyfikowanych materiałów pochodzących  
z recyklingu. Ponowne wykorzystanie odpadów 
przemysłowych pozwala nam również uzyskać 
szczególnie „czysty” rodzaj PCW, co znacznie 
ogranicza nasz wpływ na środowisko.

Wodorozcieńczalne farby  
i poliuretanowa warstwa ochronna 
We wszystkich procesach drukarskich stosujemy 
wyłącznie przyjazne środowisku wodorozcieńczalne 
farby i poliuretanową warstwę ochronną.	

Ograniczanie odpadów i recykling  
na szeroką skalę
Stale poszukujemy nowych sposobów pakowania 
wyrobów, ograniczania odpadów i korzystania  
w jak największym stopniu z recyklingu.

Wybieraj lokalnie! 

Wybieraj ekologicznie! 

Wybieraj jakość!

 ▶ Zielony zakład produkcyjny  

w Avelgem (BE)

 ▶ Mniej zanieczyszczeń 

powodowanych transportem

 ▶ Lokalne zarządzanie jakością
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Twoje notatki



Więcej inspiracji i informacji  
znajdziesz na stronie

www.moduleo.pl

W sercu domu
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