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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 ścian dekoracyjnych. 

Podłoga często decyduje o charakterze wnętrza. Jako jeden 
z najbardziej eksploatowanych elementów domu musi być 
odporna i przyjazna w użytkowaniu. Z myślą o połączeniu 
najlepszego wzornictwa z maksymalną wytrzymałością, 
styliści i eksperci VOX stworzyli podłogę Rigio.



RIGIO.  
PODŁOGA ODPORNA  
NA WSZYSTKO

Urządzanie domu to przyjemność, ale też duże wyzwanie. 
W VOX wiemy, jak trudny jest to proces, dlatego przy 
projektowaniu nowej podłogi wzięliśmy pod uwagę zarówno 
walory estetyczne, jak i funkcjonalność. Rigio z unikatową 
technologią rigid core (twardy rdzeń z domieszką włókna 
mineralnego) to zaawansowana technologicznie podłoga 
o wysokich parametrach użytkowych. Rigio doskonale 
sprawdzi się w całym domu – od przedpokoju po kuchnię 
i łazienkę.

ODPORNOŚĆ 
NA TEMPERATURĘ

SYSTEM ŁĄCZENIA 
STRONG CLICK

ODPORNOŚĆ 
NA UDERZENIA
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GRUBOŚĆGWARANCJA CICHA 
PODŁOGA

WODOODPORNOŚĆ NA NIERÓWNE 
PODŁOŻA

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

PLAMOODPORNOŚĆ

V-FUGA KOMFORT 
CHODZENIA
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Ekspert techniczny VOX, Piotr Szczęśniak, nazywa Rigio podłogą 
nowej generacji: „Rigio zdecydowanie wyróżnia się na tle 
innych produktów, choć ma kilka cech wspólnych na przykład 
z panelami winylowymi – wodoodporność, elastyczność i łatwość 
montażu. Jej przewagą jest wzbogacony włóknem mineralnym 
twardy rdzeń (rigid core), dzięki któremu podłoga wykazuje 
zwiększoną odporność na uszkodzenia. Dziesięć warstw, z których 
jest zbudowana, przekłada się na świetne parametry techniczne. 
Wyśrubowane normy obowiązujące w zakładzie produkcyjnym 
w Belgii dają nam gwarancję, że Rigio to produkt najwyższej 
jakości”.

ILE POTRAFI 
PODŁOGA?

PIOTR SZCZĘŚNIAK
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Rigio to podłoga, po której przyjemnie jest chodzić boso. 
Bez zastanowienia możesz też zmienić ją w plac zabaw – 
materiały, z których powstaje, są ciepłe w dotyku. A jeśli 
potrzebujesz jeszcze więcej ciepła, Rigio świetnie współgra 
z ogrzewaniem podłogowym (za sprawą niskiego oporu 
cieplnego). Wśród 10 warstw podłogi znalazła się również 
ta odpowiedzialna za dźwiękochłonność.

CIEPŁO I CISZA

Jedno rozwiązanie w całym domu? Tak! Rigio możesz położyć 
nawet w łazience. Bezpośredni kontakt z wodą oraz wysoki poziom 
wilgotności nie wpływają na jej parametry. Dodatkowym 
zabezpieczeniem jest opatentowany zamek L2C, zapewniający 
idealne łączenie paneli i maksymalną szczelność podłogi.

WODOODPORNOŚĆ

WODOODPORNOŚĆ

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

KOMFORT 
CHODZENIA

CICHA 
PODŁOGA
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Plamy po posiłkach, pamiątki po dziecięcych zabawach 
lub rozlane wino to częste podłogowe wyzwania. 
Odpowiedzią na nie jest Rigio – podłoga, którą łatwo utrzymasz 
w czystości. Dzięki specjalnej powłoce jest ona odporna 
na zabrudzenia i najbardziej kłopotliwe plamy.

PLAMOODPORNOŚĆ

Sztywne warstwy rdzenia i włókna mineralnego gwarantują 
zachowanie wymiarów paneli bez względu na temperaturę 
otoczenia. Dlatego nie ma mowy o odkształcaniu się podłogi 
nawet w najbardziej nasłonecznionych miejscach. Z kolei 
odporna na działanie promieni UV warstwa dekoracyjna 
zapewnia trwałość koloru.

NIEZMIENNOŚĆ KSZTAŁTU I KOLORU

PLAMOODPORNOŚĆ

ODPORNOŚĆ 
NA TEMPERATURĘ
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Rigio zapewnia perfekcyjne odwzorowanie kolorystyki oraz 
struktury drewna i betonu. Dwuetapowa aplikacja lakieru 
i matowe wykończenie sprawiają, że podłoga wygląda bardzo 
efektownie. Dzięki specjalnej technologii tłoczenia i zastosowaniu 
V-fugi panele o strukturze drewna jeszcze bardziej przypominają 
autentyczne deski.

WZORNICTWO I STRUKTURA

Dzieci? Zwierzaki? Częste imprezy? W domu, w którym zawsze 
coś się dzieje docenisz niespotykaną dotąd w żadnej kategorii 
podłóg odporność na uderzenia, zarysowania i inne uszkodzenia 
mechaniczne. Dlatego Rigio sprawdzi się nawet w intensywnie 
użytkowanym przedpokoju.

GWARANTOWANA WYTRZYMAŁOŚĆ

ODPORNOŚĆ 
NA UDERZENIA

GWARANCJA

V-FUGA
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CONCRETE STONE DARK
303 x 609, 6 mm

CEMENT STONE
303 x 609, 6 mm

PODŁOGI RIGIO

129 ZŁ/M2

Podłoga Rigio, Cement Stone 9



WHITE OAK
189 x 1317 mm

NATURAL OAK 
189 x 1317 mm

MARSH OAK

MAJESTIC OAK 

189 x 1317 mm

189 x 1317 mm

EUROPEAN OAK
189 x 1317 mm

AGED OAK
189 x 1317 mm

ROYAL OAK
189 x 1317 mm

GREY OAK
189 x 1317 mm

PODŁOGI RIGIO

129 ZŁ/M2

ODPORNOŚĆ 
NA TEMPERATURĘ

SYSTEM ŁĄCZENIA 
STRONG CLICK

ODPORNOŚĆ 
NA UDERZENIA

5

GRUBOŚĆGWARANCJA CICHA 
PODŁOGA

WODOODPORNOŚĆ NA NIERÓWNE 
PODŁOŻA

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE

PLAMOODPORNOŚĆ V-FUGA KOMFORT 
CHODZENIA
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IMPERIAL OAK 
189 x 1317 mm

DARK GREY OAK
189 x 1317 mm

Podłoga Rigio, Natural Oak 11



NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

STRUKTURA BETONU STRUKTURA DREWNA

WYMIARY 303 x 609,6 mm 189 x 1317 mm

GRUBOŚĆ 5 mm 5 mm 

WARSTWA UŻYTKOWA klasa 33 / 0,55 mm klasa 33 / 0,55 mm

STRUKTURA Wierne odwzorowanie betonu Głęboka struktura drewna

LICZBA SZTUK  
W OPAKOWANIU

10 8

POWIERZCHNIA  
W OPAKOWANIU

1,85 m² 1,99 m²

WODOODPORNOŚĆ Można układać w pomieszczeniach narażonych na wilgoć i kontakt z wodą

GWARANCJA 20 lat gwarancji w pomieszczeniach prywatnych

OGRZEWANIE PODŁOGOWE Można stosować na ogrzewanie podłogowe wodne

OPÓR CIEPLNY 0,0154 m² K/W 0,0154 m² K/W

MONTAŻ
Pływająco lub na klej
System strong click

REKOMENDOWANE
LISTWY

Wodoodporna listwa Espumo
 Sprawdź str. 15

REKOMENDOWANE  
PODKŁADY

Max-Pod Alu Extreme
Sprawdź str. 15

Podłoga Rigio, Marsh Oak12



Niezwykle wytrzymała, zabezpiecza 
podłogę przed wgnieceniami, uderzeniami 
i innymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Dzięki podwójnemu wzmocnieniu 
konstrukcji gęstym włóknem mineralnym 
podłoga zachowuje stabilność wymiarową 
bez względu na zmiany temperatury.

Mimo swojej niewielkiej masy jest 
wyjątkowo odporny, gwarantując 
wieloletnią trwałość podłogi. Unikalna 
technologia produkcji z wykorzystaniem 
materiałów pochodzących z recyklingu 
przyczynia się do ochrony środowiska.

Ta specjalnie opracowana, wytrzymała 
warstwa dolna zapobiega deformacjom 
desek podłogowych. Umożliwia ich 
montaż na nierównym podłożu.

10 WARSTW GOTOWYCH NA WSZYSTKO

Podłoga przemyślana warstwa po warstwie. Każdy z poziomów odpowiada za inną właściwość, a ich współdziałanie daje efekt, 
jakiego jeszcze nie było — połączenie najlepszego wzornictwa, przyjemnej miękkości i niespotykanej wytrzymałości.

WARSTWA KOMPAKTOWA I

WŁÓKNO MINERALNE

TWARDY RDZEŃ (RIGID CORE)

WARSTWA KOMPAKTOWA II

Precyzyjnie drukowany i tłoczony wzór 
inspirowany drewnem lub betonem. 

Autorska technologia produkcji pozwala 
uzyskać mniejszą powtarzalność zadruku, 

co pogłębia wrażenie autentyczności.

WARSTWA DEKORACYJNA

Znacznie obniża poziom hałasu, 
tłumiąc odgłosy kroków i innych 

efektów akustycznych. 

WARSTWA AKUSTYCZNA

Sprawia, że produkt zyskuje 
najwyższą jakość wizualną 

i doskonałe parametry 
wytrzymałościowe.

WARSTWA ŚCIERALNA

Wyjątkowo odporna powłoka z poliuretanu 
chroni podłogę przed zarysowaniami 

i plamami oraz ułatwia pielęgnację. 
Specjalna technologia aplikacji lakieru 

i matowe wykończenie nadają jej naturalny 
wygląd i uwydatniają strukturę.

LAKIER PU
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Przy instalacji na wylewce betonowej 
rekomendujemy stosowanie dedykowanego 
podkładu, co dodatkowo pozytywnie wpłynie
na pochłanianie dźwięków.

Rigio kładzie się łatwo, szybko i bez bałaganu. Zastosowanie opatentowanego zamka ze wzmocnionym systemem łączenia pionowego 
daje te same efekty estetyczne, co montaż tradycyjny, ale w krótszym czasie i bez użycia kleju.

PROSTY MONTAŻ

Wielowarstwowość i właściwości twardego 
rdzenia powodują, że podłoga jest gruba 
i sztywna. Dzięki temu można montować 
ją bez wcześniejszego wyrównywania podłoża, 
na przykład instalacja na płytkach ceramicznych 
nie wymaga niwelowania fug.

Dylatacja to specjalna przerwa pozostawiona 
między podłogą i ścianą albo między 
pomieszczeniami, zamaskowana listwą progową. 
W przypadku Rigio dylatacje między pokojami 
nie są konieczne. Pozwala to położyć jednolitą 
podłogę w całym mieszkaniu.

NA ISTNIEJĄCEJ PODŁODZEBEZ DYLATACJI NA BETONIE
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W VOX myślimy o wnętrzu kompleksowo. Dlatego stworzyliśmy system podłogowy obejmujący, oprócz kolekcji podłóg, stylistycznie dopasowane listwy 
i wysokiej jakości podkłady.

SYSTEM PODŁOGOWY

MAX-POD ALU EXTREME
Trwale elastyczny podkład podłogowy z opatentowaną technologią RWS Barrier 
zapewniającą optymalne tłumienie odgłosów kroków. Przeznaczony jest do 
pomieszczeń narażonych na intensywne użytkowanie. Gwarantuje najwyższą 
efektywność ogrzewania podłogowego. To podkład dla najbardziej wymagających.

29,87 ZŁ/M2

1 x 8 m = 8 m²

ESPUMO
Listwy wykonane w innowacyjnej technologii Kerracore. Są nie tylko lekkie, 
ale także odporne na uderzenia. Z racji swojej wodoodporności bardzo dobrze 
sprawdzą się w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci. Dodatkowo 
można je malować. Długość listew – 250 cm.

OD 26 ZŁ/SZT.

Wszystkie modele i ceny znajdziesz na vox.pl

ESP401

ESP101 ESP201 ESP301

ESP203 ESP205

6,
5 

cm

8 
cm

8 
cm

10
 c

m

8 
cm

8 
cm

MONTAŻ
NA KLEJ

AKCESORIA  
WYKOŃCZENIOWE

ODPORNOŚĆ 
NA WILGOĆ

ODPORNOŚĆ
NA UDERZENIA

MOŻLIWOŚĆ 
MALOWANIA

CS =
400 kPa

ODPORNOŚĆ
NA OBCIĄŻENIA

OCHRONA
PRZED WILGOCIĄ

1,6 mm

GRUBOŚĆ

TR = 0,006 m² K/W

PRZEWODZENIE 
CIEPŁA

RWS 33%

ELIMINOWANIE 
ODGŁOSÓW

17 dB

IZOLACJA 
AKUSTYCZNA

EKO – 97% 
NATURALNYCH 
SKŁADNIKÓW
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