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W VOX wierzymy, że prawdziwa wolność zaczyna się w domu, a we wnętrzach
bardziej niż określona stylistyka liczą się osobiste potrzeby i styl życia
domowników. Dlatego naszym celem jest inspirowanie, doradzanie
i dostarczanie kompleksowych rozwiązań wnętrzarskich – dopasowanych
do siebie kolekcji mebli, drzwi, podłóg i systemów ściennych.
Urządzanie domu zwykle zaczyna się od podłogi. To ona nadaje wnętrzu
indywidualny styl i charakter. Powinna odpowiadać na nasze potrzeby,
być odporna i łatwa w użytkowaniu. Z tą myślą powstają nasze podłogi
winylowe – wynik współpracy stylistów i ekspertów VOX z najlepszymi
producentami.

WYBRANE
PRZEZ STYLISTÓW,
POLECANE
PRZEZ EKSPERTÓW

W VOX o każdym wnętrzu myślimy kompleksowo, dlatego na równi z parametrami
technicznymi stawiamy stylistyczne cechy naszych produktów.
Nasza stylistka, Katarzyna Zając, mówiąc o stosowanych na całym świecie panelach
LVT (ang. Luxury Vinyl Tiles), wskazuje na ich wyjątkowy design i właściwości.
„To bardzo nowoczesny produkt, który wiele oferuje: modny efekt betonu,
ciepło naturalnej drewnianej podłogi czy właściwości podobne do tych, którymi
charakteryzują się płytki ceramiczne. Wszystkie te cechy są teraz dostępne
w kolekcji Viterra. Nasze podłogi winylowe to także znakomite rozwiązanie
dla wszystkich pragmatyków, ceniących jakość i łatwość utrzymania w czystości.
Dodatkowo tłumią odgłosy kroków i są ciepłe w dotyku”.
Piotr Szczęśniak, ekspert techniczny VOX, podkreśla inne zalety podłóg Viterra:
elastyczność, wysoką odporność na ścieranie i uszkodzenia, wodoodporność
oraz antypoślizgowość. „To szczególnie ważne, jeśli żyjemy np. w domu pełnym
dzieci i zwierząt. Kolekcja Viterra świetnie sprawdza się również w przypadku wnętrz
łączących salon z aneksem kuchennym. Co istotne, podłogi winylowe VOX można
układać na posadzkach z ogrzewaniem podłogowym. Dodatkowym atutem jest
łatwość montażu i docinania, dlatego jest to produkt wysoko ceniony przez ekipy
montażowe. To prawdziwa podłoga do zadań specjalnych”.
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KATARZYNA ZAJĄC
PIOTR SZCZĘŚNIAK

PODŁOGI
WINYLOWE
VITERRA

KOMFORT
TO ZA MAŁO

WNĘTRZE VOX:
PODŁOGA – Viterra, Natural Oak | LISTWA – Espumo 301 | DRZWI – Doppio 8, Inovo 5 | MEBLE – kolekcje Simple i Nature

PODŁOGI WINYLOWE VITERRA.
STWORZONE DLA CIEBIE

— NAJBARDZIEJ DOPASOWANE
W VOX zawsze podążamy za potrzebami użytkowników.
Dlatego nasze podłogi winylowe oferują wiele
ciekawych wzorów i kolorów, wiernie odwzorowujących
drewno lub beton. Bez trudu dopasujesz je do
oczekiwań wszystkich domowników.

— PODŁOGA DO ZADAŃ SPECJALNYCH
Ta podłoga zniesie dużo więcej, niż panele czy drewno.
Jest wyjątkowo odporna na wgniecenia, zarysowania
i działanie wody, a więc świetnie sprawdzi się w nawet
najbardziej wymagających pomieszczeniach, takich
jak łazienka, kuchnia czy przedpokój.

— DLA TWOJEJ WYGODY
Podłogi winylowe Viterra są łatwe do utrzymania
w czystości, nie przyciągają kurzu i mają właściwości
antyalergiczne. Są ciepłe w dotyku, chodzi się po nich
wyjątkowo cicho i komfortowo. Przy ogrzewaniu
podłogowym dużo szybciej i wydajniej oddają ciepło.
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PODŁOGA – Viterra, River Oak

PODŁOGI WINYLOWE VITERRA
SUROWOŚĆ BETONU
99 ZŁ/M 2

LIGHT CONCRETE

CONCRETE INSCRIPTION

610 x 305 mm

610 x 305 mm

DARK CONCRETE

HARD CONCRETE

610 x 305 mm

610 x 305 mm

PODŁOGA
WODOODPORNA

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

GRUBOŚĆ

WARSTWA
ŚCIERALNA

SYSTEM
ŁĄCZENIA CLICK

GWARANCJA

PODŁOGA – Viterra, Light Concrete
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PODŁOGI WINYLOWE VITERRA
PIĘKNO DREWNA
99 ZŁ/M 2

CREME OAK

WHITE OAK

LIGHT GREY OAK

KNOTTY OAK

1220 x 180 mm

1220 x 180 mm

1220 x 180 mm

1220 x 180 mm

GREY OAK

RIVER OAK

OLD OAK

AMERICAN OAK

1220 x 180 mm

1220 x 180 mm

1220 x 180 mm

1220 x 180 mm

PODŁOGA
WODOODPORNA
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OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

GRUBOŚĆ

WARSTWA
ŚCIERALNA

SYSTEM
ŁĄCZENIA CLICK

GWARANCJA

ASIAN OAK

NATURAL OAK

1220 x 180 mm

1220 x 180 mm

DARK OAK

NUT

1220 x 180 mm

1220 x 180 mm

PODŁOGA – Viterra, River Oak

9

PORADNIK VOX
Aby jak najlepiej dobrać powierzchnię do indywidualnych potrzeb,
warto dowiedzieć się więcej o budowie podłogi winylowej.

JAK ZBUDOWANE
SĄ PODŁOGI WINYLOWE?
WARSTWA
DEKORACYJNA

WARSTWA
WIERZCHNIA
Trwała powłoka z poliuretanu
chroni podłogę przed
uszkodzeniami i plamami,
nadaje jej naturalny wygląd
i zapewnia łatwą pielęgnację

Prezentuje precyzyjnie
nadrukowany, niezwykle
autentyczny wzór
np. drewna lub betonu

WARSTWA
STABILIZUJĄCA
Dzięki wyjątkowo gęstym
włóknom szklanym, zapewnia
podłodze stabilność wymiarową
i odporność na zmiany
temperatury
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RDZEŃ
WINYLOWY
PODŁOŻE
WINYLOWE
Wytrzymała i wodoodporna
warstwa, która zapobiega
wypaczaniu się i wyginaniu
desek podłogowych

Ten wyjątkowo wytrzymały,
odporny na wodę oraz
dźwiękochłonny rdzeń
gwarantuje trwałość podłogi
na wiele lat użytkowania

LISTWY ESPUMO.
IDEALNE WYKOŃCZENIE
W VOX myślimy kompleksowo o wnętrzach, dlatego podłogom winylowym Viterra
dedykujemy kolekcję listew przypodłogowych Espumo. Wykonane w innowacyjnej
technologii Kerracore, są lekkie i niezwykle wytrzymałe. Z racji swojej
wodoodporności, duet ten idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach narażonych
na działanie wilgoci. Dodatkowo, listwy Espumo można malować, dzięki czemu
wnętrze zyska bardziej indywidualny charakter.

MODELE ESPUMO
Długość listew 250 cm

8 cm

8 cm

ESP202

ESP203

ODPORNOŚĆ
NA WILGOĆ

MOŻLIWOŚĆ
MALOWANIA

ESP401

8 cm

ESP205

8 cm

8 cm
ODPORNOŚĆ
NA UDERZENIA

ESP301

10 cm

ESP201

6,5 cm

ESP101

MONTAŻ
NA KLEJ

AKCESORIA
WYKOŃCZENIOWE

LISTWA – Espumo 401
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vox.pl

Katalog ten nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny.
Zastrzegamy sobie prawo do błędów i zmian.
Rzeczywiste kolory mogą różnić się od pokazywanych w katalogu.
Zdjęcia na okładkach: podłoga Viterra, Light Concrete.

MIEJSCE NA
PIECZĄTKĘ SALONU

