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Złoty Medal - podwójne 
„tak” dla innowacji!



6. Rodzaje wykończenia:

6 WARSTW LAKIERU + KORUND

SZLACHETNE DREWNO - FORNIR NATURALNY

WODOODPORNY KLEJ

KLEJ

KLEJ
FOLIA ZABEZPIECZAJĄCA

HDF - PŁYTA POWSTAŁA W WYNIKU ZMIELENIA DREWNA 
I SPRASOWANIA GO M.IN. Z ŻYWICAMI POD BARDZO WYSOKIM 
CIŚNIENIEM (ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ DESEK  
NA WGNIECENIA I WILGOĆ), GĘSTOŚĆ PŁYTY ≥ 900 kg/m³

DREWNO - FORNIR NATURALNY STABILIZUJĄCY PODŁOGĘ

PODKŁAD MINERALNY

Przewodzenie ciepła λ [W/m·K]
wyższy wynik = lepszy parametr

0,25

0,19

0,13
Venifloor standard

8,5 mm

0,255

Venifloor X 
10,5 mm

0,253

Lity dąb 
16 mm

0,184

Deska warstwowa 
15 mm

0,162

mniejszy wynik = lepszy parametr
Opór cieplny [m²·K/W]

0,08

0,10

0,06

0,04

0,02
Venifloor standard

8,5 mm
Venifloor X

10,5 mm
Lity dąb 
16 mm

Deska warstwowa
15 mm

0,033

0,044

0,087
0,092

Venifloor to podłoga Nowej Generacji łączy w sobie to co najlepsze w prawdziwym drewnie
- wysoką jakość oraz bardzo dobre parametry techniczne. Dedykowana na ogrzewanie podłogowe.

Skontaktuj się z nami i wybierz swoją wymarzoną podłogę!
Więcej szczegółów i informacji na stronie internetowej www.venifloor.com | biuro@venifloor.com

GŁÓWNE ZALETY PRODUKTU

1. Podłoga dedykowana na ogrzewanie podłogowe.

3. Podłoga o ponadprzeciętnej twardości.

4. EKO, CSR - biznes społecznie odpowiedzialny. 30 szlachetnych drzew na litą podłogę, 1 szlachetne drzewo na Venifloor.

5. Technologia - zgłoszenie patentowe ZIP Sp. z o. o., WIPO  ST 10/C PL431994.

7. Montaż FOLD-DOWN - deska po desce: zgłoszenie patentowe ZIP Sp. z o. o., OHIM nr 006303376.

2. Parametry akustyczne podkładu mineralnego:

• Lakier UV z KORUNDEM w tzw. średnim macie - bezbarwny i barwiony
• Szczotka + olejowosk - bezbarwny i barwiony

Opracowanie: dr inż. Valerjan Romanovski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna.

Test twardości metodą Brinella:
Podłoga Venifloor jest o 41% twardsza od warstwowej deski dębowej.

Deska dębowa warstwowa
(36,5 N/mm²)

Deska dębowa Venifloor
(51,5 N/mm²)

VENIFLOOR X
Innowacyjnym rozwiązaniem marki Venifloor jest podłoga fornirowana, zintegrowana z podkładem mineralnym. 
Przeznaczona do układania na posadzkach z ogrzewaniem podłogowym. Dodatkowa warstwa kleju z dołu służy do klejenia 
panelu do posadzki, co skutkuje wyeliminowaniem warstwy powietrza pomiędzy posadzką, a panelem pozytywnie wpływając na 
przepływ energii.
Przyklejenie panelu do podłoża poprawia również akustykę. Podłoga z podkładem przekłada się na niskie koszty montażu.
Podłogi fornirowane Venifloor to kompromis pomiędzy możliwością korzystania z naturalnej, drewnianej podłogi, a ekologią. 
Do ich produkcji zużywa się aż 30 razy mniej szlachetnego drewna, niż przy produkcji litych desek.

RWS dla obustronnie klejonego podkładu wynosi 51% - parametr opisujący tłumienie odgłosu kroków - czyli zapewnienie komfortu 
akustycznego w pomieszczeniu, w którym podłoga z podkładem są zainstalowane.

IS dla obustronnie klejonego podkładu wynosi 19 dB - parametr opisujący izolacyjność akustyczną - czyli tłumienie hałasu do 
pomieszczenia poniżej miejsca zainstalowania podłogi. Daje to ochronę dla budownictwa jednorodzinnego (np. podłoga w sypialni lub 
pokoju dziecka na piętrze - tłumienie odgłosów podłogi pomiędzy piętrami).

Co więcej, podkład podłogowy do integracji z podłogą Venifloor jest materiałem naturalnym, w ponad 90% ekologicznym i co ważne 
posiada klasę odporności ogniowej Bfl.


