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JEDNODUŠE PRVOTŘÍDNÍ. 
VŽDY PRÉMIOVÁ KVALITA.

LAMINÁTOVÉ PODLAHY

EXCELLENT
SIMPLY
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Pečlivě vybrané a dokonale navzájem 
sladěné kolekce, udržitelná výroba 
laminátové podlahy wineo − to je rozdíl. 
Každý den Stále znovu. V jakémkoli 
prostoru. Vysoká kvalita, výkon a design.

NĚMECKÁ VÝROBA
Vyvinuto a vyrobeno v Lippe − na 

východě Vestfálska.

VYNIKAJÍCÍ KVALITA
Vysoká kvalita a dlouhá životnost  

proto poskytujeme záruku až na25 let.

KREATIVNÍ DESIGN
Skvělé individuální dekory, vhodný design 

pro každý vkus.

SKVĚLÉ VLASTNOSTI
Trvanlivost, odolnost proti vlhkosti a 

snadná pokládka − univerzální použití.

SIMPLY

THE
LAMINATE
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VHODNOST K INSTALACI DO PROSTOR 
S MOKRÝM PROVOZEM 
Díky nosné desce HDF s nízkou bobtnavostí a novým 

těsněním hran jsou laminátové podlahy optimálně 

chráněny proti vlhkosti. 

ODOLNOST PROTI VLHKOSTI 
Těsnící hrany profilů laminátových podlah Aqua-Stop 

chrání podlahu proti působení tekutin a vlhkosti. 

Minimální bobtnavost - až čtyřikrát nižší než u 

stávajících laminátových podlah.

Výhody produktu  07

VÝHODY PRODUKTU
Laminátové podlahy wineo vycházejí z kombinace jednoduchého 
životního stylu a nejlepších vlastností produktu. Použité nosné 
vysoce hutněné dřevovláknité desky nejen šetří zdroje, ale zároveň 
jsou velmi trvanlivé a odolné.

ODOLNOST 
Laminátové podlahy wineo jsou odolné proti 

skvrnám. Žádné stopy na nich nezanechá ani 

nábytek ani kolečka kancelářských židlí.

SNADNÁ ÚDRŽBA 
Díky nepropustné povrchové úpravě z melaminové 

pryskyřice lze designovou podlahu snadno a 

hravě vyčistit.

ODOLNOST VŮČI UV ZÁŘENÍ 
Laminátové podlahy mají vysokou odolnost vůči 

UV záření, proto nevykazují žádné změny ani 

při vystavení slunečním paprskům.

ANTISTATICKÉ VLASTNOSTI 
Snižuje se statický náboj na povrchu, například 

vlivem suchého vzduchu a proto na podlaze 

neulpívá prach.

VHODNÁ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ 
V kombinaci s vhodnou podložkou může 

být laminátová podlaha položena i na 

podlahové vytápění.



Oblasti použití  0908  

OBLASTI POUŽITÍ
Laminátové podlahy jsou použitelné téměř ve všech 
prostorách. Na podklad jsou kladeny poměrně nízké nároky, 
proto se laminátové podlahy dají položit téměř na jakýkoli 
podklad, který může dokonce vykazovat drobné nerovnosti. 
Stejně jednoduchá jako pokládka je i demontáž laminátových 
podlah, lamely lze v případě potřeby použít znovu.

i
Všechny laminátové podlahy 
wineo jsou vhodné do prostor 
s mokrým provozem.

PUBLIC + EDUCATION

HOME + LIVING RETAIL + FAIR

HOTEL + HOSPITALITY

HOME + LIVING



6  Těsnění profilů Aqua-Stop 
 Speciální těsnící povrchová úprava hran profilu 

 chrání celý podlahový systém proti vlhkosti.

7  Zpětný tah 

 Melaminová pryskyřice odolává zpětnému 

 tahu garantuje rovinnost a vysokou 

 rozměrovou stálost.

8  Akustická izolační podložka 

 Integrovaná: wineo 300 je na požádání k 

 dispozici také s vybavením integrovanou 

 izolační podložkou noiseREDUCT.* 

 Jako příslušenství: Ke všem produktů jsou 

 samostatně k dispozici izolační podložky proti 

 hluku z PU: soundSTOP (pouze pro wineo 500) 

 nebo soundPROTECT, při jejich použití 

 poskytujeme navíc +5 let na všechny 

 standardní záruky.

Skladba produktu  1110  
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SKLADBA PRODUKTU
wineo 550

1  Povrchová úprava 

 Různá povrchová úprava zajišťuje buď matný 

 vzhled nebo vysoký lesk.

2  Nášlapná vrstva 

 Krycí lak je základem pro zařazení do 

 odpovídající zátěžové třídy.

3  Dekor 
 Tenká vrstva dekoračního laku umožňuje 

 použití pestrého výběru designů.

4  Nosná deska 

 Nosná deska HDF s vysokou hustotou 

 je chráněna proti nabobtnání.

5  Zámkový spoj 
 Díky osvědčenému zámkovému systému 

 LocTec® lze profily snadno zacvaknout.

6  Zpětný tah 

 Kraftový (sulfátový) papír odolává zpětnému 

 tahu a garantuje rovinnost a vysokou 

 rozměrovou stálost.

7  Izolační podložka 

 Jako příslušenství: Ke všem produktům je 

 samostatně k dispozici izolační podložka 

 proti hluku z PU soundPROTECT, při jejím 

 použití poskytujeme navíc +5 let na všechny 

 standardní záruky.
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i
wineo 300 a wineo 500 se systémem Aqua-Stop (str. 13)

1  Povrchová úprava 

 Různá reliéfní struktura povrchu zajišťuje 

 maximální autentičnost.

2  Nášlapná vrstva 

 Vysoce odolná melaminová pryskyřice 

 Overlay je základem pro zařazení do 

 odpovídající zátěžové třídy.

3  Dekor 
 Papírová vrstva dekoru umožňuje 

 použití bohatého výběru designů.

4  Nosná deska 

 Nosná deska HDF s vysokou hustotou 

 je chráněna proti nabobtnání.

5  Zámkový spoj 
 Díky osvědčenému zámkovému systému 

 LocTec® lze profily do sebe snadno zacvaknout. 

 Kromě toho má wineo 500 na kratší straně 

 profilu sklopný zámek Fold-Down.

wineo 300 | wineo 500

Fold-Down

Install
Ready

*
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1  Povrchová úprava 

 Různá reliéfní struktura povrchu zajišťuje 

 maximální autentičnost.

2  Nášlapná vrstva 

 Vysoce odolná melaminová pryskyřice 

 Overlay je základem pro zařazení do 

 odpovídající zátěžové třídy.

3  Dekor 
 Papírová vrstva dekoru umožňuje 

 použití pestrého výběru designů.

4  Nosná deska 

 Nosná deska HDF s vysokou hustotou 

 je chráněna proti nabobtnání.

5  Zámkový spoj 
 Sklopný zámek Fold-Down zajišťuje 

 velmi snadnou a rychlou pokládku.

6  Těsnění profilů Aqua-Stop 
 Speciální těsnící povrchová úprava hran profilu 

 chrání celý podlahový systém proti vlhkosti.

7  Zpětný tah 

 Melaminová pryskyřice odolává zpětnému 

 tahu garantuje rovinnost a vysokou 

 rozměrovou stálost.

8  Podložka soundSTOP 
 Všechny produkty jsou vybaveny  

 integrovanou izolační podložkou proti hluku 

 soundSTOP vč. ochranného filmu. 

 Po odstranění ochranného filmu se 

 podložka pevně přilepí na podklad, čímž 

 se mnohonásobně sníží kročejový hluk 

 (je o 50 % tišší než dosavadní 

 laminátové podlahy).

wineo Rock'n'Go

Sound-Stop
TECHNOLOGIE SOUND-STOP 
Fixace akustické izolační podložky soundSTOP přímým nalepením na 

podklad patří k nejmodernějším postupům a podlaha je pak o 50 % tišší 

než běžný laminát. Do produktu wineo Rock'n'Go je izolační podložka sound-

STOP již přímo integrována. Aby byla zvláště tichá i jakákoli jiná laminátová 

podlaha se systémem sklopných zámků Fold-Down, je podložka soundSTOP 

k dispozici také samostatně. 

INSTALL READY
Produkty s označením „Install Ready“ lze díky integrované izolační 

podložce položit přímo na připravený povrch.

Install
Ready

Fold-Down

Install
Ready

* TECHNOLOGIE AQUA-STOP 
Technologie utěsnění hran profilů Aqua-Stop chrání laminátové podlahy 

proti působení tekutin a vlhkosti. Jedná se o komplexní utěsnění profilu, 

které chrání celý podlahový systém a v kombinaci s vysoce kvalitními 

nosnými deskami umožňuje použití ve vlhkých místnostech, jako jsou 

kuchyně, koupelny nebo prostory pro wellness. Laminátové podlahy 

wineo vybavené systémem Aqua-Stop mají zanedbatelnou bobtnavost, 

která je až čtyřikrát nižší než u běžných laminátových podlah.



Povrchy  1514  Formáty

POVRCHY
Designové podlahy wineo mají různé povrchy, které jsou individuálně 
přizpůsobeny jednotlivým dekorům. Reliéfní struktura dřeva zajistí, 
aby vaše podlaha působila velmi reálným dojmem. Odkaz na příslušný 
povrch najdete pod obrázky jednotlivých dekorů na stránkách 
kolekce podlah.

FORMÁTY

Jemná struktura dřeva Hrubá struktura dřeva Matná rustikální struktura dřeva

Hedvábně matný povrch Struktura surového řeziva

Povrch s vysokým leskemMatný povrch

Kartáčaovaná matná struktura

Struktura OSB desek

wineo 300
  M | 1288 × 195 mm

wineo 500

wineo 550

  tile | 853 × 331 mm

wineo Rock'n'Go
Fold-Down   M | 1288 × 195 mm

Fold-Down   M | 1290 × 195 mm

Fold-Down

 L | 1522 × 246 mm

XXL | 1847 × 246 mm
Fold-Down
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wineo 300

JEDNODUCHÝ ZÁKLAD. 
VŽDY PRÉMIOVÁ 
KVALITA.

Optimální vstup do světa laminátů − 
wineo 300 vás přesvědčí harmonickým 
formátem dílců, atraktivním poměrem vý-
kon a cena, vynikající kvalitou a 
skvělými vlastnostmi produktu. 
Inovativní technologie Aqua-Stop zaručí, 
že laminátová podlaha je velmi dobře 
vyzbrojena do boje s vlhkostí.

Podlahu wineo 300 si můžete objednat 
také s integrovanou akustickou izolační 
podložkou noiseREDUCT, díky které může 
být podlaha ihned položena a zároveň je 
optimálně redukován kročejový hluk.BASIC

SIMPLY

M | 1288 × 195 mm

LAMINATE



Classic Oak LA010N | LA010NC*

3-lamelová | Jemná struktura dřeva 

Natural Walnut LA012N | LA012NC*

3-lamelová | Jemná struktura dřeva 

Classic Beech LA004N | LA004NC*

3-lamelová | Jemná struktura dřeva  

wineo 300

15
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

AC3

Canadian Maple LA001N | LA001NC*

3-lamelová | Jemná struktura dřeva 

noise
REDUCT

*

Canadian Maple 
wineo 300 | LA001N | LA001NC*

wineo 300  19

Formát: M

1288 × 195 mm

Tloušťka výrobku: 7 mm | 9 mm (s integrovanou izolační podložkou noiseREDUCT*)

Počet lamel / m2 v balení: 10 / 2,51m² | 8 / 2,01m² (s integrovanou izolační podložkou noiseREDUCT*)



California Oak LA144N | LA144NC*

1-lamelová | Matná rustikální struktura dřeva 

Sun Oak LA145N | LA145NC*

1-lamelová | Matná rustikální struktura dřeva 

London Oak LA150N | LA150NC* 

1-lamelová | Matná rustikální struktura dřeva 

Traditional Oak Brown LA024N | LA024NC*

1-lamelová | Matná rustikální struktura dřeva 

Moon Oak LA142N | LA142NC*

1-lamelová | Matná rustikální struktura dřeva 

wineo 300

Ascona Pine Grey LA018N | LA018NC*

1-lamelová | Matná rustikální struktura dřeva 

Welsh Dark Oak LA009N | LA009NC*

1-lamelová | Struktura surového řeziva 

Welsh Pale Oak LA008N | LA008NC*

1-lamelová | Struktura surového řeziva 

London Oak 
wineo 300 | LA150N | LA150NC*

wineo 300  21
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wineo 500

JEDNODUŠE DUB. 
VŽDY PRÉMIOVÁ 
KVALITA.

Moderní, přesto nadčasově krásná 
podlaha wineo 500 překvapí 25 vzájemně 
sladěnými dekory dubu v nejlepší kvalitě, 
v pěti reliéfních strukturách od klidné po 
rustikální, v různých odstínech od světlého 
po tmavý. Tři různé formáty se zajímavou 
spárou V4 a praktickým systémem 
Aqua-Stop, zvýrazní každý prostor. 
Kromě toho je podlaha wineo 500 díky 
svému zvláště odolnému povrchu 
vhodná pro třídu zatížení 33. Dokonale 
promyšlený systém poradenských služeb 
zahrnuje design, kvalitu i pokládku. 
Navždy jen dub

M | 1290 × 195 mm

L | 1522 × 246 mm

XXL | 1847 × 246 mm

LAMINATE
OAK
SIMPLY
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Wild Oak Darkbrown
wineo 500 | LA187MV4

wineo 500  25

JEDINEČNÝ SYSTÉM DEKORŮ

SMOOTH OAK FLOWERED OAK BALANCED OAK WILD OAK STRONG OAK

W
HITE

BEIGE
BROW

N
DARKBROW

N
GREY

TM
AV

Ý
SV

ĚT
LÝ

KLIDNÝ RUSTIKÁLNÍRELIÉFNÍ

B
A

RE
VN

Ý

5 RELIÉFŮ DUBU V 5TI BAREVNÝCH ODSTÍNECH

CESTA KE
SPRÁVNÉ PODLAZE!
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Smooth Oak Darkbrown M: LA167MV4

1-lamelová | Hedvábně matný povrch L: LA167LV4

XXL: LA167XXLV4

Smooth Oak Grey M: LA168MV4

1-lamelová | Hedvábně matný povrch L: LA168LV4

XXL: LA168XXLV4

Smooth Oak White M: LA164MV4

1-lamelová | Hedvábně matný povrch L: LA164LV4

XXL: LA164XXLV4

Smooth Oak Beige M: LA165MV4

1-lamelová | Hedvábně matný povrch L: LA165LV4

XXL: LA165XXLV4

wineo 500 smooth oak

Smooth Oak Brown M: LA166MV4

1-lamelová | Hedvábně matný povrch L: LA166LV4

XXL: LA166XXLV4

Smooth Oak White  
wineo 500 | LA164LV4

wineo
QualityAC5

Formát: M L XXL

1290 × 195 mm 1522 × 246 mm 1847 × 246 mm

Tloušťka výrobku: 8 mm 8 mm 8 mm

Počet lamel / m2 v balení: 9 / 2,26 m² 8 / 3,00 m² 6 / 2,73 m²

V4V4

V4V4

V4



Flowered Oak Darkbrown M: LA172MV4

1-lamelová | Hedvábně matný povrch L: LA172LV4

XXL: LA172XXLV4

Flowered Oak Grey M: LA173MV4

1-lamelová | Hedvábně matný povrch L: LA173LV4

XXL: LA173XXLV4

Flowered Oak White  M: LA169MV4

1-lamelová | Hedvábně matný povrch L: LA169LV4

XXL: LA169XXLV4

Flowered Oak Beige M: LA170MV4

1-lamelová | Hedvábně matný povrch L: LA170LV4

XXL: LA170XXLV4

wineo 500 flowered oak

Flowered Oak Brown M: LA171MV4

1-lamelová | Hedvábně matný povrch L: LA171LV4

XXL: LA171XXLV4

Flowered Oak Grey 
wineo 500 | LA173XXLV4

wineo 500  29

Formát: M L XXL

1290 × 195 mm 1522 × 246 mm 1847 × 246 mm

Tloušťka výrobku: 8 mm 8 mm 8 mm

Počet lamel / m2 v balení: 9 / 2,26 m² 8 / 3,00 m² 6 / 2,73 m²

wineo
QualityAC5

V4V4

V4V4

V4



Balanced Oak Darkbrown M: LA182MV4

1-lamelová | Kartáčovaná matná struktura L: LA182LV4

XXL: LA182XXLV4

Balanced Oak Grey M: LA183MV4

1-lamelová | Kartáčovaná matná struktura L: LA183LV4

XXL: LA183XXLV4

Balanced Oak White M: LA179MV4

1-lamelová | Kartáčovaná matná struktura  L: LA179LV4

XXL: LA179XXLV4

Balanced Oak Beige M: LA180MV4

1-lamelová | Kartáčovaná matná struktura L: LA180LV4

XXL: LA180XXLV4

wineo 500 balanced oak

Balanced Oak Brown M: LA181MV4

1-lamelová | Kartáčovaná matná struktura L: LA181LV4

XXL: LA181XXLV4

Balanced Oak Darkbrown  
wineo 500 | LA182MV4

wineo 500  31

Formát: M L XXL

1290 × 195 mm 1522 × 246 mm 1847 × 246 mm

Tloušťka výrobku: 8 mm 8 mm 8 mm

Počet lamel / m2 v balení: 9 / 2,26 m² 8 / 3,00 m² 6 / 2,73 m²

wineo
QualityAC5

V4V4

V4V4

V4
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Wild Oak Darkbrown M: LA187MV4

1-lamelová | Kartáčovaná matná struktura L: LA187LV4

XXL: LA187XXLV4

Wild Oak Grey M: LA188MV4

1-lamelová | Kartáčovaná matná struktura L: LA188LV4

XXL: LA188XXLV4

Wild Oak White M: LA184MV4

1-lamelová | Kartáčovaná matná struktura L: LA184LV4

XXL: LA184XXLV4

Wild Oak Beige M: LA185MV4

1-lamelová | Kartáčovaná matná struktura L: LA185LV4

XXL: LA185XXLV4

wineo 500 wild oak

Wild Oak Brown M: LA186MV4

1-lamelová | Kartáčovaná matná struktura L: LA186LV4

XXL: LA186XXLV4

Wild Oak White
wineo 500 | LA184XXLV4

Formát: M L XXL

1290 × 195 mm 1522 × 246 mm 1847 × 246 mm

Tloušťka výrobku: 8 mm 8 mm 8 mm

Počet lamel / m2 v balení: 9 / 2,26 m² 8 / 3,00 m² 6 / 2,73 m²

wineo
QualityAC5

V4V4

V4V4

V4



Strong Oak Darkbrown M: LA177MV4

1-lamelová | Kartáčovaná matná struktura L: LA177LV4

XXL: LA177XXLV4

Strong Oak Grey M: LA178MV4

1-lamelová | Kartáčovaná matná struktura L: LA178LV4

XXL: LA178XXLV4

Strong Oak White M: LA174MV4

1-lamelová | Kartáčovaná matná struktura L: LA174LV4

XXL: LA174XXLV4

Strong Oak Beige M: LA175MV4

1-lamelová | Kartáčovaná matná struktura L: LA175LV4

XXL: LA175XXLV4

wineo 500 strong oak

Strong Oak Brown M: LA176MV4

1-lamelová | Kartáčovaná matná struktura L: LA176LV4

XXL: LA176XXLV4

Strong Oak Beige
wineo 500 | LA175MV4

wineo 500  35

Formát: M L XXL

1290 × 195 mm 1522 × 246 mm 1847 × 246 mm

Tloušťka výrobku: 8 mm 8 mm 8 mm

Počet lamel / m2 v balení: 9 / 2,26 m² 8 / 3,00 m² 6 / 2,73 m²

wineo
QualityAC5

V4V4

V4V4

V4
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wineo 550

JEDNODUŠE STYLOVÝ. 
VŽDY PRÉMIOVÁ 
KVALITA.

Moderní matný nebo ušlechtilý vysoký 
lesk wineo 550 zaujme konstrukční 
výškou 8 mm a stylovými univerzálními 
dekory v efektním formátu dlaždic. 
Tato kolekce je ideální pro originální 
vnímání prostoru jak doma, tak v 
obchodě nebo na veletrhu.

STYLISH
SIMPLY

tile | 853 × 331 mm

LAMINATE
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wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

Umbra LA069CM-01

Matný povrch 

Traffic LA072CM-01

Matný povrch 

White LA068CM-01

Matný povrch  

wineo 550 matt

AC4

Black LA067CM-01

Matný povrch 

Traffic 
wineo 550 matt | LA072CM-01

wineo 550  39

Formát: tile

853 × 331 mm

Tloušťka výrobku: 8 mm

Počet lamel / m2 v balení: 8 / 2,26 m²



Formát: tile

853 × 331 mm

Tloušťka výrobku: 8 mm

Počet lamel / m2 v balení: 8 / 2,26 m²

wineo 550  41

White 
wineo 550 high gloss | LA068CH-01

Umbra LA069CH-01

Povrch s vysokým leskem 

Traffic LA072CH-01

Povrch s vysokým leskem 

White LA068CH-01

Povrch s vysokým leskem  

wineo 550 high gloss

Black LA067CH-01

Povrch s vysokým leskem 

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

AC4
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wineo Rock'n'Go

JEDNODUŠE 
ROCKERSKÝ. 
VŽDY PRÉMIOVÁ 
KVALITA.

Ještě praktičtější, ještě univerzálnější 
laminátová podlaha s kombinovaným 
systémem v sobě spojuje vše, co 
potřebujete. Laminátová podlaha ve 
zvláště kvalitním provedení, příjemně 
tichá díky integrované podložce 
soundSTOP a maximálně odolná proti 
vlhkosti díky technologii Aqua-Stop. 
Vše ve 12 rockerských dekorech s 
osobitými vzory dřeva, např. s výrazným 
dekorem dřevoštěpkových desek. 
Rock v jakémkoli prostoru!ROCKING

M | 1288 × 195 mm

SIMPLY

LAMINATE



Formát: M

1288 × 195 mm

Tloušťka výrobku: 9 mm (s integrovanou izolační podložkou soundSTOP)

Počet lamel / m2 v balení: 8 / 2,01 m²

V4

wineo Rock'n'Go  45

Paint it Black LA153SYS

Struktura OSB desek 

Knocking on heavens door LA148SYSV4

Matná rustikální struktura dřeva 

Dancing in the Dark LA149SYSV4

Matná rustikální struktura dřeva 

Born to be Wild LA151SYS

Struktura OSB desek 

Under Pressure LA152SYS

Struktura OSB desek 

ROCK'N'GO

Fold-Down

30
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

AC5
sound
STOP

Born to be Wild  
wineo Rock'n'Go | LA151SYS

V4V4



Whiskey in the Jar LA146SYSV4

Hrubá struktura dřeva 

Man on the Moon LA142SYSV4

Matná rustikální struktura dřeva 

I was made for loving you LA147SYSV4

Matná rustikální struktura dřeva 

Here comes the sun LA145SYSV4

Matná rustikální struktura dřeva 

London Calling LA150SYSV4

Matná rustikální struktura dřeva  

Hotel California LA144SYSV4

Matná rustikální struktura dřeva  

House of the rising sun LA143SYSV4

Hrubá struktura dřeva 

ROCK'N'GO

Hotel California
wineo Rock'n'Go | LA144SYSV4

wineo Rock'n'Go  47

V4

V4

V4

V4

V4

V4

V4



Příslušenství PERFECT FIT  4948  

IZOLAČNÍ PODLOŽKY Z PU 
K laminátovým podlahám wineo doporučujeme použít naše akustické izolační podložky soundSTOP, 

soundPROTECT a soundPROTECT PROFI. Základem je ecuran, kompozitní materiál s vysokou účinností, vyrobený 

převážně z rostlinných olejů, jako je řepkový nebo ricinový olej a samozřejmě z minerálních složek, např. z křídy.

 ■ rychlá a energeticky účinná distribuce tepla z podlahy
 ■ vynikající akustická izolace
 ■ dlouhá životnost, nejméně 30 let
 ■ recyklovatelnost téměř 100 %
 ■ trvale udržitelné suroviny
 ■ neobsahuje chlór, změkčovadla ani rozpouštědla
 ■ nejlepší kombinace pro redukci kročejového hluku
 ■ super tichá a efektivní, vhodná pro pevné spoje na pero a drážku na zacvaknutí

PŘÍSLUŠENSTVÍ PERFECT FIT

PROFILY
 ■ Profily Comfort (samolepicí profily) pro domácí provoz

 ■ Prémiové profily (šroubovací profily) pro profesionály

 ■ Typy profilů pro různé použití: 

 Přechodové, nastavovací a ukončovací profily, úhlové profily 

 a profily na hrany schodové hrany

PODLAHOVÉ LIŠTY (SOKLOVÉ LIŠTY)
 ■ odpovídající MDF podlahové lišty pro všechny podlahové krytiny wineo

 ■ univerzální MDF, plastové, hliníkové podlahové lišty

 ■ různé instalační výšky od 60 mm do 100 mm

 ■ plastové montážní spony jsou v sortimentu příslušenství; 

 alternativně lepení nebo upevnění sešívačkou

 ■ samolepicí rohové prvky − snadná montáž

IZOLAČNÍ PODLOŽKY Z PE 
Spolehlivá akustická ochrana.

 ■ tichá a lehká
 ■ používaná u podlahového 

 vytápění

noisePROTECT

Skvěle se hodí k podlahám 
wineo 300 | 550 
redukce kročejového hluku ~ 19 dB 
snížení emisí hluku z chůze ~ 20 % 
č. zboží UPE100

noiseREDUCT

Skvěle se hodí k podlahám 
wineo 300 | 550 
redukce kročejového hluku ~ 20 dB 
snížení emisí hluku z chůze ~ 14 % 
č. zboží UXPS100

insulationBOARD

Skvěle se hodí k podlahám 
wineo 300 | 500 | 550 
redukce kročejového hluku ~ 22 dB 
snížení emisí hluku z chůze ~ 11 % 
č. zboží UHF100

DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA 
(SOLOLIT) 
Silná izolační deska pro profesionály.

 ■ vyrovnávací, tepelně izolační, 
 s dlouhou životností

IZOLAČNÍ PODLOŽKY Z XPS 
Jednoduchá akustická izolační 

podložka.

 ■ tichá a lehká
 ■ používaná jako tepelná izolace

soundPROTECT PROFI

Skvěle se hodí k podlahám 
wineo 300 | 500 | 550  
redukce kročejového hluku ~ 20 dB 
snížení emisí hluku z chůze ~ 31 % 
č. zboží UPU100

soundPROTECT

Skvěle se hodí k podlahám 
wineo 300 | 500 | 550  
redukce kročejového hluku ~ 19 dB 
snížení emisí hluku z chůze ~ 28 % 
č. zboží UPU200

soundPROTECT SD

Skvěle se hodí k podlahám 
wineo 300 | 500 | 550  
redukce kročejového hluku ~ 19 dB 
snížení emisí hluku z chůze ~ 28 % 
č. zboží UPU200SD

S 

integrovanou 

PAROTĚSNOU 

ZÁBRANOU

TM

soundSTOP

Skvěle se hodí k podlaze wineo 500 
redukce kročejového hluku ~ 18 dB 
snížení emisí hluku z chůze ~ 50 % 
č. zboží UPU300

NOVÉ

Při použití příslušenství 
wineo PERFECT FIT 

PU podložky 
(soundPROTECT, soundSTOP) 
se správnou podlahou wineo 
je záruka prodloužena o 5 let.

G
U

ARAN T

E
E

+5
YEARS

i
Podrobné informace najdete v 
katalogu našeho příslušenství: 

č. zboží 20091021

Stáhnout nyní:

Skvěle se hodí k podlahám 
wineo 300 | 500 | 550  
redukce kročejového hluku ~ 20 dB 
snížení emisí hluku z chůze ~ 31 % 
č. zboží UPU100SD

soundPROTECT PROFI SD
S 

integrovanou 

PAROTĚSNOU 

ZÁBRANOU

noisePROTECT SD

Skvěle se hodí k podlahám 
wineo 300 | 550 
redukce kročejového hluku ~ 19 dB 
snížení emisí hluku z chůze ~ 15 % 
č. zboží UPE100SD

S 

integrovanou 

PAROTĚSNOU 

ZÁBRANOU

noiseREDUCT SD

Skvěle se hodí k podlahám 
wineo 300 | 550 
redukce kročejového hluku ~ 20 dB 
snížení emisí hluku z chůze ~ 14 % 
č. zboží UXPS100 SD

S 

integrovanou 

PAROTĚSNOU 

ZÁBRANOU



Servis  5150  

MARKETINGOVÁ PODPORA 
Informujte se o prezentaci produktu 

a podpoře prodeje na odd. POS, kde 

vám poskytnou širokou nabídku vzorků 

a prospektů. Je vám k dispozici 

přehled všech nástrojů pro prezentaci, 

od prospektů, až po počítačové 

prezentace, můžete si vzít i naši 

brožuru VKF „Reklama na wineo“. 

Po dohodě samozřejmě splníme také 

vaše individuální požadavky. 

Jednoduše se na nás obraťte!

TECHNICKÁ PODPORA 
Máte dotazy ohledně našich výrobků, 

prostoru pro jejich použití nebo 

ohledně pokládky? 

Obraťte se na náš tým 

specializovaných techniků:  

Tel.: +420 547 212 811

SERVIS SEMINÁŘE 
Využijte naší nabídky seminářů, abyste 

zlepšili své know-how, technologii 

pokládky nebo optimalizovali vaši 

obchodní strategii a mohli tak těžit 

z úspěšného partnerství. 

Školení o výrobcích wineo jsou 

plná informací, praktická a individuální, 

abyste byli připraveni pracovat 

s našimi podlahami. Podrobné 

informace o možnostech přihlášení 

naleznete rovněž na našich 

internetových stránkách.

NEWSLETTER − NOVINKY 
Zůstaňte v kontaktu s námi: je to 

snadné přihlaste se do vinařského 

zpravodaje na našem webu. 

To bude zaručeno že vám nic 

neunikne a bude vždy aktuální.

Jsme partnerem obchodníků, architektů, investorů a všech, 
kteří dokáží ocenit dobrou podlahu. Proto poskytujeme 
rozsáhlou nabídku servisních služeb. Pokud chcete být stále 
v obraze, sledujte nás jednoduše na YouTube, Facebooku, 
Twitteru u nebo na Pinterestu.

EN.WINEO.DE 
�Informace a reference s 

potřebnými dokumenty ke stažení 

přímo u každého produktu

�Všechny Top-reference s 

obsáhlým popisem

�Vyhledávání produktů podle jejich 

vlastností, odstínů, formátů, 

tloušťky jejich skladby nebo 

zátěžové třídy

�Vyhledání prodejce

�Videoportál s mnoha tipy a triky, 

např. s návody na pokládku



52  Mustertext Ocenění a kvalita  5358  

    NEJLEPŠÍ KVALITA 
JIŽ 70 LET
Vynikající kvalita pro nás znamená nejen dokonalý výrobek. 
Jako rodinný podnik ve 3. generaci máme vysokou sociální 
a společenskou odpovědnost. Proto vždy nabízíme nejvyšší 
úroveň transparentnosti. V důsledku toho také větší jistotu.

 ■  četné kontroly kvality od počátečního míchání přísad 
až do dokončení výrobku

 ■ možnost zpětně zjistit přesný čas výroby z potisku 
 na zadní straně výrobku

 ■ vynikající vlastnosti, především trvanlivost, 
 péče a bezpečnost

Blauer Engel (Modrý anděl)

Značka Modrý anděl je zárukou , že naše výrobky a služby splňují vysoké nároky na 
ochranu životního prostředí, zdravotní nezávadnost a uživatelské vlastnosti. Pro každou 
skupinu produktů byla vypracována kritéria, prověřovaná každé tři až čtyři roky federální 
agenturou pro životní prostředí.

PEFC

Značka PEFC vychází z velmi přísných předpisů pro 
trvale udržitelné hospodaření v našich lesích a 
garantuje používání dřeva z lesů s kontrolovaným 
způsobem pěstování. Celá výroba produktu − od 
suroviny po hotový konečný produkt − je certifikována 
a kontrolována nezávislými odborníky.

*

TFI-TÜV PROFICERT PREMIUM

Zkušebna TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) a TÜV Hessen hodnotí výrobky z hlediska 
kvality, zdravotní nezávadnosti a z ekologického hlediska. Zásadně mohou být certifikovány 
pouze výrobky, které jsou zdraví neškodné.

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 1601011
EN 14041:2004 / AC2006
1658- 19 -

≥ 0,10 W/(mK)

www.wineo.de

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0101010
EN 14041:2004 / AC2006
1658- 18 -

≤ 2 kV ≥ 0,07 W/(mK)

www.wineo.de

(platí pro wineo 550)
Certifikát CE

Tento certifikát / Osvědčení CE je potvrzením, že náš produkt byl testován a splňuje všechny 
platné požadavky EU na bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí.

A+

Stejně jako Blaue Engel (Modrý anděl) v Německu 
označuje značka A+ na francouzském trhu, že naše 
výrobky jsou šetrné k životnímu prostředí, zdravotně 
nezávadné a uživatelsky přívětivé.

 
 

*Ilustrace se vztahuje na vybrané produkty.



54  

FLOOR VIEWER
Náš prohlížeč podlah wineo umožňuje, abyste jedním pohybem ruky 
vytvořili simulaci podlahy ve vašem vlastním prostoru. Lze tak dobře 
posoudit, jak bude podlaha v daném prostoru působit. 
 
floorviewer.wineo.de



* = Odolnost proti oděru EN 15468, dodatek A      *² = LA149SYSV4 / Dancing in the Dark = AC4 / NK 23/32

Přehled kolekcí  56

Všechny zobrazené dekory jsou reprodukce. Společnost Windmöller GmbH si vyhrazuje právo na chyby, tiskové chyby a technické změny.

Kolekce wineo 300 wineo 500 M wineo 500 L wineo 500 XXL wineo 550 matt wineo 550 high gloss wineo Rock'n'Go

Způsoby pokládky Se zámkem      Se zámkem      Se zámkem      Se zámkem      Se zámkem      Se zámkem      Se zámkem      

Zámkový systém LocTec® Fold-Down Fold-Down Fold-Down LocTec® LocTec® Fold-Down

Nosná deska
Nosná deska s vysokou hustotou 

a těsněním profilů Aqua-Stop
Nosná deska s vysokou hustotou

Nosná deska s vysokou hustotou 
a těsněním profilů Aqua-Stop

Formát 1288 x 195 mm 1290 x 195 mm 1522 x 246 mm 1847 x 246 mm 853 x 331 mm 853 x 331 mm 1288 x 195 mm

Tloušťka výrobku 
s integrovanou izolační podložkou

7 mm 
9 mm

8 mm 
-

8 mm 
-

8 mm 
-

8 mm 
-

8 mm 
-

- 
9 mm

Počet lamel / m2 v balení 
s integrovanou izolační podložkou

10 / 2,51 m² 
8 / 2,01 m²

9 / 2,26 m² 
-

8 / 3,00 m² 
-

6 / 2,73 m² 
-

8 / 2,26 m² 
-

8 / 2,26 m² 
-

- 
8 / 2,01 m²

Počet balení / m2 na paletě 
s integrovanou izolační podložkou

52 / 130,52 m² 
52 / 104,52 m²

52 / 117,52 m² 
-

44 / 132,00 m² 
-

44 / 120,12 m² 
-

45 / 101,70 m² 
-

45 / 101,70 m² 
-

- 
48 / 96,48 m²

Autentický vzhled spár - Spára V4 Spára V4 Spára V4 - -
Spára V4 
(k vybraným dekorům)

k dodání i s integrovanou izolační podložkou noiseREDUCT - - - - - soundSTOP

Klasifikace podlah | EN ISO 10874 23 / 31 23 / 33 23 / 33 23 / 33 23 / 32 23 / 32 23 / 33*2

Odolnost proti otěru | EN 13329, dodatek E AC3 AC5 AC5 AC5 AC4 AC4* AC5*2

Odolnost proti nárazu | EN 13329, dodatek H
Malé kuličky ≥ 8 N  
Velké kuličky ≥ 500 mm 

Malé kuličky ≥ 15 N  
Velké kuličky ≥ 1000 mm

Malé kuličky ≥ 15 N  
Velké kuličky ≥ 1000 mm

Malé kuličky ≥ 15 N  
Velké kuličky ≥ 1000 mm

Malé kuličky ≥ 12 N  
Velké kuličky ≥ 750 mm

Malé kuličky ≥ 12 N  
Velké kuličky ≥ 750 mm

Malé kuličky ≥ 15 N  
Velké kuličky ≥ 1000 mm

Požární odolnost | EN 13501-1 Cfl – s1 Cfl – s1 Cfl – s1 Cfl – s1 Bfl – s1 Bfl – s1 Cfl – s1

Dynamický koeficient tření na suchém povrchu podlah | 
EN 13893

µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS µ ≥ 0,30 – DS

Antistatické vlastnosti | EN 1815 ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV ≤ 2 kV - - ≤ 2 kV

Odolnost proti skvrnám | EN 438 Skupina 1+2 Stupeň 5 / Skupina 3: Stupeň 4

Světelná stálost | EN ISO 105-B02 (Postup 2) ≥ 6

Penetrační zkouška (otlaky způsobené konstantním 
zatížením) | EN ISO 24343-1

Zjišťování deformace a trvalé deformace podlahových krytin ≤ 0,05 mm

Penetrační zkouška (otlaky způsobené nohami 
nábytku) | EN 424

Typ 0 − otlaky způsobené nohami nábytku − bez viditelných změn

Penetrační zkouška (otlaky způsobené kolečky 
kancelářských židlí)

25 000 otáček koleček nezpůsobilo žádné škody typ W

Vhodnost pro podlahové vytápění V kombinaci s vhodnými akustickými izolačními podložkami soundSTOP, soundPROTECT  nebo podložkami ve stejné kvalitě pro všechny druhy běžného teplovodního podlahového vytápění a pro regulované elektrické systémy do povrchové teploty 27 °C.

Tepelný odpor (m²K) / W | EN 12667 
s integrovanou izolační podložkou

0,053 
0,112

0,060 
-

0,060 
-

0,060 
-

0,060 
-

0,060 
-

- 
0,060

Útlum kročejového hluku | ISO 717-2 
a emise hluku z chůze pomocí integrované 
izolační podložky

~ 19 dB 
13 %

- - - - -
17 dB 
50 %

Emise formaldehydu | EN 717-1 E1

Stupeň nabobtnání po 24 hod. 
(dílenské měření v závodě Windmöller)

≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % - - ≤ 5 %

Poskytovaná záruka při použití pro soukromé účely 
podle záručních podmínek společnosti Windmöller

15 let 25 let 25 let 25 let 20 let 20 let 30 let

Prodloužení záruky při pokládce na podložnou 
rohož z PU

+5 let +5 let +5 let +5 let +5 let +5 let včetně

Dekory 12 25 25 25 4 4 12

Strana 16 – 21 22 – 35 22 – 35 22 – 35 38 – 39 40 – 41 42 – 47

PŘEHLED KOLEKCÍ



Symboly  57  

AC3

AC4

KLASIFIKACE PODLAHVLASTNOSTI VÝROBKU

ZÁRUKA

Fold-Down

Zámkový systém Fold-Down

V4
Autentický vzhled spár (V4)

Nosná deska HDF s nízkou bobtnavostí 
s novým těsněním hran Aqua-Stop 
vykazuje maximální odolnost proti vlhkosti

noise
REDUCT Izolační podložka noiseREDUCT

sound
STOP Izolační podložka soundSTOP

AC5

Odolnost proti otěru: 
AC3 (odpovídá třídě zatížení 23 / 31)

Odolnost proti otěru: 
AC4 (odpovídá třídě zatížení 23 / 32)

Odolnost proti otěru: 
AC5 (odpovídá třídě zatížení 23 / 33)

15
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

15 letá záruka (při soukromém použití)

20
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

20 letá záruka (při soukromém použití)

25
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

25 letá záruka (při soukromém použití)

SYMBOLY

Zámkový systém LocTec®

Zátěžová třída 23: 
Bytové prostory 
s intenzivním používáním

Zátěžová třída 31: 
Komerční prostory 
s malým nebo pouze občasným používáním

Zátěžová třída 32: 
Komerční prostory 
s trvalým používáním

Zátěžová třída 33: 
Komerční prostory 
s velmi intenzivním používáním

30
wineo
Quality
Certified
Guarantee

years
private

30 letá záruka (při soukromém použití)

Install 
Ready Install Ready 

Předáno: Windmöller GmbH 

Nord-West-Ring 21 

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0 

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309  

info@wineo.de

www.wineo.de
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