TO, JAK ŻYJESZ, INSPIRUJE NAS DO TWORZENIA

Witamy w

W MODULEO®.
TWORZYMY DESIGN.
3.
PIĘKNE PODŁOGI.
INSPIROWANE NATURĄ.
UDOSKONALONE DO
ŻYCIA. CZYSTY KOMFORT.
DELIKATNE I CICHE.
WE WSPÓŁCZESNEJ
KOLEKCJI LUKSUSOWYCH
PODŁÓG WINYLOWYCH
FORMA PODĄŻA ZA
FUNKCJĄ. DESIGNERSKIE
PODŁOGI MODULEO®
PRZEKRACZAJĄ WSZELKIE
OCZEKIWANIA.

06. 

Inspiracja

Przez cały czas zwracamy uwagę na
to, co dzieje się wokół nas: to, jak żyją
ludzie, inspiruje nas do tworzenia.

10. 

Studio projektowe

W podłogach Moduleo® chodzi przede
wszystkim o design.
Co czyni podłogi Moduleo® tak pięknymi?
Jakie są cechy luksusowych desek
winylowych i płytek?

4.

18. 

Kolekcja

Przejrzyj różne konfiguracje pokoju,
znajdź inspirację i wybierz swoją
ulubioną podłogę.

80. 

Przegląd dekorów

Podsumowanie kolekcji podłóg
Select, Transform, Impress i Parquetry.

92. 

Przegląd dekorów

Podsumowanie kolekcji podłóg
Select, Transform, Impress i Parquetry.

98. 

Instalacja

Łatwa. Podłogi Moduleo® można
zamontować za pomocą systemu
zatrzaskowego lub przykleić
specjalnym klejem (dryback).

100. 

Wykończenie

S
P
I
S
T
R
E
Ś
C
I

Twoja podłoga Moduleo® jest idealnie
dopasowana do odpowiednich
akcesoriów Xtrafloor®
- dla pięknego wykończenia

102. 

Konserwacja

Podłogi Moduleo należy regularnie
myć – łatwizna, uwierz – a będziesz
się nimi cieszyć przez całe życie.
®

104. 

Firma

Twoja podłoga Moduleo® została
w całości zaprojektowana
i wyprodukowana w Belgii.
Poznaj firmę, która za tym stoi.

108. 

Poznaj Moduleo®

Znajdź inspirację w naszej broszurze
lub na moduleo.com.
Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą
i ożyw swoje pomysły.

5.

O
W R

TO, JAK ŻYJESZ,
INSPIRUJE NAS
DO

6.

T

Trend wellness jest bardzo żywy
w architekturze.
Stale szukamy sposobów, aby
uczynić nasze domy bardziej
wydajnymi, łatwiejszymi w
utrzymaniu i lepszymi dla naszego
ogólnego samopoczucia.

Cocooning wznosi przytulność
na zupełnie nowy poziom.
Nowoczesne domy stały się
bezpieczną przystanią, z dala
od stresu codziennego życia.
Zapraszamy do naszych wnętrz
miękkość, cichy spokój i serdeczne
ciepło. Uwielbiamy też otaczać
się naturalnym światłem i zielenią.

Dawniej myśleliśmy
o pokojach jako
o odrębnych przestrzeniach,
z których każda pełniła
określoną funkcję.Obecnie
przestrzenie łączą się ze
sobą w sposób organiczny:
kuchnia jest częścią salonu,
a łazienka w głównej
sypialni nie stanowi
niespodzianki. Rozwiązania
podłogowe muszą być
w stanie odpowiadać
każdej sytuacji.

Z

I

E

N

Jeśli chodzi o podłogi, kluczowa
jest funkcjonalność.
Ale najważniejszy jest projekt.
Chcemy, żeby wyglądał dobrze.
Autentycznie. I był wierny naturze.
Preferujemy autentyczne materiały,
ale nie chcemy rezygnować z
wygody.
Dlatego wybieramy wzornictwo
inspirowane naturą, sprytnie
ulepszone, aby pasowało do
naszego pożądanego poziomu
komfortu.
Uwielbiamy bawić się kontrastami
– i słusznie, bo czyni to wnętrze
o wiele bardziej interesującym.
Mieszając i dopasowując materiały
oraz elementy projektu, budujemy
wyjątkowe i spersonalizowane
wnętrza. Podłoga odgrywa często
rolę drugoplanową, ale może być
także elementem przyciągającym
wzrok.

A co myśleć o powrocie
wzorów w jodełkę?
Nadają współczesny akcent
zarówno klasycznym, jak
i nowoczesnym wnętrzom.
I są tu na dobre.

7.

A

Z MIŁOŚCI
DO

8.

W
Z
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N
I
C
T
W
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W Moduleo® nieustannie szukamy
trendów, wzorów i wydajności, aby
stworzyć współczesną gamę pięknych,
praktycznych i trwałych podłóg, które
zaspokoją potrzeby i oczekiwania ludzi.

Zainspirowani tym, jak ludzie
obecnie żyją
Oto nasza siła. Projektujemy i rozwijamy
nasze podłogi całkowicie we własnym
zakresie. Jeśli chodzi o modę i design,
Belgia zawsze była na rozdrożu
Europy i stanowiła dobre miejsce dla
nowych pomysłów. To samo dotyczy
projektowania podłóg:
Belgijscy projektanci zachowują otwarty
umysł, bardzo szybko podchwytują
lokalne koncepcje rozwojowe i potrafią
przekształcić nowe tendencje w
przyszłościową, szeroką ofertę podłóg.

CINDY VAN MOORLEGHEM
Dyrektor Marketingu
Grupa IVC
Opierając się na niewątpliwym
sukcesie marki Moduleo®
i pierwszych kolekcji podłóg w 2012
r., Moduleo® wprowadza teraz na
rynek podłogi trzeciej generacji.
Co nowego?Oczywiście modny
design. Kolejną innowacją są nowe
dodatkowe rozmiary produktów.

Piękna designerska podłoga dla
każdego stylu i osobowości.
Ale to coś więcej niż sam design

Kluczowy jest piękny
i realistyczny design
Nasza nowa kolekcja podłóg jest
nowoczesna, obejmuje materiały od
czystych i wyrazistych gatunków drewna
po eleganckie i bardziej charakterystyczne
kamienie. Odmiany kolorów od jasnych
do ciemnych i wszystkie pośrednie.
Poprawiliśmy wygląd obowiązkowych
dębowych wzorów. Wzbogacamy ofertę
o nowe gatunki drewna. Nasza oferta
płytek obejmuje teraz więcej opcji.
Wprowadzamy też więcej „abstrakcyjnych”
wzorów, aby zapewnić, że deski i płytki
winylowe będą się wyróżniać jako
materiał o wyjątkowym wyglądzie.
Dla ludzi, którzy lubią widzieć rzeczy
wielkimi, mamy deski i płytki XL.
A dla tych, którzy preferują bardziej
wyrafinowany design, dostępny jest
wzór w jodełkę. Istnieje więc designerska
podłoga dla każdego stylu i osobowości.
Oferujemy szeroki wybór opcji do wyboru.

To prawda. Nie zapominajmy, że podłogi Moduleo® są również
świetne pod względem funkcjonalnym. We współpracy z działem
badawczo-rozwojowym podjęto nowe kroki w dziedzinie wellness,
akustyki i wydajności. Podłogi Moduleo® mają delikatny i ciepły
wygląd, wyróżniają się komfortem akustycznym i ulepszoną warstwą
ochronną, która czyni je bardziej odpornymi na zarysowania, plamy
i poślizg. Są wodoodporne i łatwe w utrzymaniu.
To wszystko argumenty, które domykają sprawę, prawda?

Nasze podłogi są ekologiczne.
Wybór Moduleo® to wybór przyjazny dla środowiska na przyszłość.
Nasza fabryka w Belgii jest wyposażona w trzy turbiny wiatrowe
i jest chłodzona wodą z pobliskiej rzeki Scheldt. Sam produkt jest
również przyjazny dla środowiska: Podłogi Moduleo® zawierają do
50% przetworzonego materiału o sprawdzonym pochodzeniu i same
nadają się do recyklingu.

9.

10.

Studio projektowe.
W podłogach Moduleo® chodzi przede
wszystkim o design – i nie tylko. Odkryj,
co sprawia, że nasze wzory są tak piękne,
i przyjrzyj się wyjątkowym właściwościom
luksusowych podłóg winylowych.
Witamy w studio projektowym Moduleo®.

KIEDY
DESIGN
SPOTYKA
INNOWACJĘ
.

RÓŻNORODNOŚĆ WZORÓW
Oryginalne drewniane deski nigdy nie są identyczne.
W projektach zawsze widać jakąś naturalną
różnorodność. Podłoga Moduleo® również jest
absolutnie wyjątkowa. Tworzymy autentyczne
podłogi bez prawie żadnych powtórzeń desek oraz
wzorów. Nasz bestsellerowy rozmiar ma w swoim
wzorze nie mniej niż 90 niepowtarzalnych desek.

Design.
12.

PROJEKT WIERNY NATURZE
Wzory drewniane i kamienne z kolekcji Moduleo® są
inspirowane naturą i są w całości zaprojektowane,
opracowane i wydrukowane przez nas. Każdy wzór
ma ostre detale, dzięki czemu podłoga wygląda tak
samo unikatowo jak naturalna.

Kolekcja obejmuje gamę od czystego
i wyraźniejszego drewna do eleganckiego i bardziej
charakterystycznego kamienia. Każdy wzór jest
pięknie zaprojektowany, więc na pewno znajdziesz
podłogę pasującą do Twoich oczekiwań i wnętrza.

ZAPROJEKTOWANE,
ABY UPIĘKSZAĆ
NATURALNY WYGLĄD I DOTYK
Podłogi Moduleo® inspirowane są naturą,
dlatego muszą tak wyglądać i zapewniać
odpowiednie wrażenia. Nie tylko dbamy
o wzory podłóg i zwiększamy ich realizm,
ale też poprawiamy ich teksturę: dodana
tekstura zapewnia naturalny wygląd
i prawdziwie autentyczne wrażenia dotykowe.

TECHNOLOGIA TŁOCZONA

NOWE DODATKOWE ROZMIARY

Jakie jest Twoje pierwsze wrażenie na temat
kolekcji Impress? Proces tłoczenia wzoru ożywia
najdrobniejsze szczegóły prawdziwego drewna:
tłoczona tekstura pozwala zobaczyć i poczuć
głębię drewnianych słojów i sęków.

Dla tych, którzy lubią duże rzeczy,
wprowadzamy deski i płytki XL w kolekcjach
Transform i Impress. Duże niekoniecznie musi
być lepsze, ale zdecydowanie jest piękne.
A może wolisz bardziej wyrafinowane
wzornictwo? Moduleo® wprowadza również
ekscytującą gamę wzorów w jodełkę z
krótkimi i małymi deskami w ekskluzywnej
kolekcji Parquetry.
PLANKS

XL

TILES

XL

XL

PARQUETRY

SHORT
PLANKS

SMALL
PLANKS

13.

POCZUJ
DELIKATNOŚĆ
I CICHOŚĆ

Podłogi Moduleo® zapewniają
naprawdę miękki dotyk pod stopami.
Dzięki temu podłogi winylowe
są naprawdę wyjątkowe!

14.

DELIKATNE I CIEPŁE W DOTYKU
Nawet jeśli o tym nie wiesz, Twoje
samopoczucie poprawia się, gdy chodzisz
po podłogach Moduleo®.
Sprężysta warstwa przyjmuje ciężar ciała,
oferując miękkość w dotyku.
Co więcej, podłoga jest też naturalnie
ciepła. Ponieważ podłogi Moduleo®
mają świetne właściwości izolacyjne, ich
temperatura pozostaje komfortowa o każdej
porze roku.

Delikatna.

Podłogi Moduleo® redukują odbijany
dźwięk chodzenia i przenikanie dźwięku
do bardzo komfortowego poziomu.

Cicha.
CICHA AKUSTYKA
Jedną z głównych zalet podłóg
Moduleo® jest ich komfort
akustyczny. Winyl jest sprężysty, więc
redukuje odbijany dźwięk chodzenia
i przenikanie dźwięku do bardzo
komfortowego poziomu.
To cenny atut zarówno dla Ciebie, jak
i Twoich sąsiadów z dołu.
Jeśli chcesz uniknąć denerwujących
hałasów wewnątrz, Moduleo® po
prostu oferuje najlepsze rozwiązanie
podłogowe.

15.

Chcesz jeszcze bardziej zadowolić
sąsiadów? Użyj podkładu Moduleo®,
aby uzyskać jeszcze lepszą redukcję
przenikania dźwięku.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Niewystarczająco ciepło?
Podłogi Moduleo® są doskonale
kompatybilne z ogrzewaniem podłogowym.

SPRAWDZA SIĘ
ŚWIETNIE RAZ
ZA RAZEM

Wydajna.

16.

W PEŁNI WODOODPORNE

GÓRNA WARSTWA OCHRONNA

Winyl odpycha wodę, dzięki czemu
podłoga Moduleo® jest idealnym
rozwiązaniem do kuchni i łazienek
– i na każdą przestrzeń w domu.
Podłoga jest odporna na wodę
i poślizgi, a także łatwa w utrzymaniu.

Twoja podłoga Moduleo® może dużo
wytrzymać – to bardzo dobra informacja,
prawda? Jest odporna na ścieranie,
zarysowania oraz plamy.
Warstwa użytkowa i opatentowana
powłoka Protectonite PU chroni
wzór, zapobiega zużyciu i ogranicza
zarysowania. Podłogi Moduleo® mogą
ozdobić każde miejsce. Dozwolone jest
intensywne użytkowanie. Nawet duży tłum
nie stanowi problemu.

Czy wiesz, że podłogi Moduleo®
to jedno z najtrwalszych dostępnych
rozwiązań podłogowych?
Gładzona laminacja różnych warstw
zapobiega rozwarstwieniu podłogi
z powodu wilgoci, dzięki czemu będziesz
cieszyć się swoją podłogą przez lata.

DOSKONAŁA STABILNOŚĆ

GWARANTOWANA JAKOŚĆ

Opatentowany system z bardzo mocną warstwą
włókna szklanego gwarantuje wysoką stabilność
wymiarową każdej podłogi Moduleo®, co skutkuje
minimalnym kurczeniem i rozszerzalnością ze
względu na zmiany temperatury lub wilgotności.

Właściwie zadbana podłoga Moduleo® jest
wyjątkowo trwała. Dlatego z przyjemnością
oferujemy przedłużoną gwarancję do 20 lat.

17.

ROZWIĄZANIA INSTALACYJNE

BRAK WGNIECEŃ

Zatrzaskowe podłogi Moduleo® wykorzystują
system zatrzaskowy do łączenia desek lub płytek
(podobnych do laminatu), natomiast klejone
podłogi Moduleo® wykorzystują klej
do przyklejania winylu do podłoża.
Oba systemy mają swoje zalety. Aby uzyskać
pomoc, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą:
doradzi Ci najlepsze rozwiązanie.

Chociaż podłoga Moduleo® jest odporna, nie ma
problemów z wgnieceniami.
Podłoga powraca do swojego pierwotnego stanu,
gdy ciężar lub nacisk (np. obcasów lub nóg mebli)
zostanie zmniejszony – to właśnie nazywamy
efektem pamięci.

Czy wiedziałeś? Gama Moduleo® Select
jest również dostępna w zaawansowanym
technologicznie wariancie LayRed®.

Nie jesteś wielkim fanem prac domowych?
Ochronna warstwa wierzchnia odpycha brud,
roztocza i inne alergeny. Wszelkie plamy można
usunąć w ciągu kilku sekund. Aby zachować
czystość i higienę podłóg Moduleo®, po prostu
zamieć je, przetrzyj mopem lub odkurz –
oszczędzając czas na zabawę.

NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA

18.

Kolekcja.
01. Drewno p. 20
02. Kamień p. 64

Select. Transform. Impress. Parquetry.
Kolekcje podłóg Moduleo® oferują
najpiękniejsze wzory drewna i kamieni.
Przeglądaj różne konfiguracje pokoju i
znajdź inspirację. Wybierz swoją ulubioną
podłogę, przeobraź swój dom od środka
i zachwyć każdego, kto przyjdzie w
odwiedziny.

19.

PODŁOGI
®
MODULEO
DLA KAŻDEGO
MIŁOŚNIKA
DESIGNU
.

20.

Jasne
Szare
Naturalne
Dzikie
Ciemne

01. Drewno
21.

Jasne s. 22

Szare s. 30

Dzikie s. 48

Ciemne s. 58

Naturalne s. 38

I STAŁA SIĘ

JA S

22.

Verdon
Oak
24117
/ TRANSFORM

Brio
Oak
22917

/ SELECT

Blackjack Oak 22937
/ TRANSFORM

Niezależnie od tego, jak duże
lub małe jest pomieszczenie,
kolor podłogi Moduleo®
zawsze będzie miał wpływ na
poczucie przestrzeni, w której się
znajdujesz. Jasne i białe podłogi
mają możliwość naprawdę
otworzyć pokój – nie trzeba
wyrzucać połowy mebli.

Blackjack Oak 22937
/ PARQUETRY

Jasne podłogi Moduleo
zapewniają poczucie spokoju
w domu: czysty wygląd ze
skandynawskim akcentem.
Jeśli obawiasz się, że biała
podłoga nie poradzi sobie z
wyzwaniami codziennego życia,
możesz mieć pewność, że
podłoga Moduleo® jest odporna
na plamy i łatwa w utrzymaniu.
®

Santa Cruz Oak
59143
/ IMPRESS

N

O

C
S

Latin Pine 24242
/ TRANSFORM

23.

Chester Oak 24948
/ TRANSFORM

Sierra Oak
58226
/ IMPRESS

Sherman Oak 22221
/ TRANSFORM

Midland Oak 22110
/ SELECT

Latin Pine 24242
/ TRANSFORM

Country Oak 24130
/ SELECT

24.

Ethnic Wengé 28160
/ TRANSFORM

Odcienie bieli.
Kontrastowe z akcentami.

Biała lub jasna podłoga Moduleo® to idealne
tło dla wnętrza pełnego kontrastów.
Odzwierciedla czysty luksus. Doskonale
komponuje się z innymi elementami
projektu i materiałami w pomieszczeniu.
Którą biel wolisz: klasyczny dąb,
wyrafinowaną sosnę czy efektowny wenge?

25.

Laurel Oak 51102 / IMPRESS

26.

Santa Cruz Oak 59143 / IMPRESS

PODNIEŚ
STAWKĘ

27.

Castle
Oak
55152
/ IMPRESS

Laurel
Oak
51222

Verdon
Oak
24232
/ TRANSFORM

/ IMPRESS

Bohemian
61144

/ IMPRESS

BIAŁYM
DREWNEM

Podoba Ci się projekt, ale wolisz inny kolor? Zapoznaj się z przeglądem kolekcji na stronie 84.

Blackjack Oak 22937 / TRANSFORM

Mountain Oak 56215
/ IMPRESS

Classic Oak 24228
/ SELECT

29.

Verdon Oak 24280
/ TRANSFORM

Country Oak 54225
/ IMPRESS

Classic Oak 24125
/ SELECT

Jest biała. Lekka. Jasna.
Czysta. Otwarta. Przewiewna.

Odkryj różne odzienie bieli, od delikatnych
tonów po wyblakłe drewno. Jeden po drugim,
każdy odświeżający niczym wiosna.
Wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć
oazę spokoju w swoim domu, przestrzeń
komfortu, w której z pewnością ukoisz umysł.

A

NIE MA NIC
NUDNEGO W

Sierra Oak 58956
/ IMPRESS

30.

Sherman Oak 22911
/ TRANSFORM

Szarość jest neutralna.
Reprezentuje pewność siebie.
Szare podłogi zachowują lekkość
i świeżość każdego wnętrza.
Są ponadczasowe i zapewniają
równowagę. Idealnie pasują do
miękkich odcieni bieli, ale tak
naprawdę sprawdzają się dobrze
z prawie każdą kolorystyką.
A możliwości dekoracyjne są
nieograniczone. Daj szansę szarości.
Szare podłogi Moduleo® często
odgrywają rolę drugoplanową:
pozwalają przemówić innym
częściom pokoju, niezależnie od
tego, czy są to designerskie meble,
dekoracyjna zieleń czy odważny
kolorowy akcent. W rzeczywistości
uzupełniają gamę kolorów, a nie
gryzą się z nimi.

S

Z

Classic Oak 24932
/ SELECT

Y

M

Laurel Oak 51942
/ IMPRESS

Brio
Oak
22917
/ SELECT

Brio
Oak
22927

/ SELECT

Brio Oak 22927
/ SELECT

31.

R

Verdon Oak 24936
/ TRANSFORM

Chester Oak 24948
/ TRANSFORM

Sierra Oak 58936

/ IMPRESS

Podoba Ci się projekt, ale wolisz inny kolor? Zapoznaj się z przeglądem kolekcji na stronie 82.

Brio Oak 22917 / SELECT

Laurel Oak 51942
/ PARQUETRY

Brio Oak 22927
/ SELECT

35.
Verdon Oak 24936
/ TRANSFORM

Verdon Oak 24984
/ TRANSFORM

Szare odcienie od
zwietrzałego drewna
po węgiel drzewny.

Wyblakłe drewno w stonowanych
odcieniach szarości nadaje pomieszczeniu
zrelaksowany, wręcz plażowy charakter.
Deski wyglądają tak, jakby starzały się od lat.
Pozwalają uzyskać zaskakująco
odświeżające, a jednocześnie bardzo
wyrafinowane wnętrze.
Kto powiedział o nudzie?

PIĘKNE

36.
Classic
Oak
24932

Verdon
Oak
24962

/ SELECT

Country
Oak
54925
/ IMPRESS

/ TRANSFORM

Sherman
Oak
22941
/ TRANSFORM

Midland
Oak
22929

Castle
Oak
55935
/ IMPRESS

/ SELECT

ODCIENIE SZAROŚCI

37.

Podoba Ci się projekt, ale wolisz inny kolor? Zapoznaj się z przeglądem kolekcji na stronie 84.

Chester Oak 24948 / TRANSFORM

U

POZOSTAŃ
WIERNY
SWOJEJ

N

Natura jest największym ze
wszystkich projektantów – bez
wątpienia. W Moduleo® zawsze
staramy się odtworzyć piękno natury
w najdrobniejszych szczegółach.
Z oszałamiającym sukcesem.
Nie musisz wierzyć w to, co
mówimy, po prostu rozejrzyj się
i sam się przekonaj.
Co najlepsze: podłogi Moduleo®
z efektem naturalnego drewna nie
wymagają szlifowania, polerowania
ani lakierowania. To idealnie trwałe
rozwiązanie podłogowe. Wystarczy
szybkie odkurzanie lub przetarcie
mopem, aby przez wiele lat
zachować naturalny wygląd podłogi.
Ciesz się nią.

38.

A

Bohemian
61264
/ IMPRESS

T

Baltic Maple 28230
/ TRANSFORM

Country Oak 24432
/ TRANSFORM

Brio Oak 22237
/ SELECT

Z
Chester
Oak
24418

Midland Oak 22231

Laurel Oak 51822

/ SELECT

/ IMPRESS

Classic
Oak
24844
/ SELECT

Country
Oak
24277
/ SELECT

R

E

/ TRANSFORM

Chester Oak 24229
/ TRANSFORM

Sierra Oak 58346
/ IMPRESS

Classic Oak 24235
/ TRANSFORM

39.

40.

Chester Oak 24418 / TRANSFORM

Mountain Oak 56440
/ IMPRESS

Country Oak 24842
/ SELECT

41.
Sierra Oak 58346
/ PARQUETRY

Classic Oak 24837
/ SELECT

Autentyczny look.
I naturalny w dotyku.

Każdy wzór deski inspirowany jest naturą,
od beżu i brązu do karmelu. Kolekcja Impress
zawiera tłoczoną teksturę: możesz zobaczyć
i poczuć słoje i sęki, tak jak w prawdziwym drewnie.
W pewnym sensie wygląda jakby Moduleo®
było bardziej realistyczne niż natura.

Blackjack Oak 22215
/ TRANSFORM

Blackjack Oak 22246
/ TRANSFORM

Blackjack Oak 22220
/ TRANSFORM

42.

Blackjack Oak 22229
/ TRANSFORM

Kiedy projekt wygląda
jak powrót do domu.

Czy zawsze marzyłeś o podłodze ze wzorem
w jodełkę? Fantazyjny pomysł
na współczesne wnętrze z eleganckim
i pełnym klasy akcentem. Wyrafinowana
faza podkreśla naturalny wygląd. A każda
deska ma swoją niepowtarzalną strukturę,
dostosowaną do charakteru drewna.

43.

Sherman Oak 22232 / TRANSFORM

44.

Midland Oak 22231 / SELECT

Podoba Ci się projekt, ale wolisz inny kolor? Zapoznaj się z przeglądem kolekcji na stronie 83.

CZAS POWITAĆ

45.
Laurel
Oak
51262
/ IMPRESS

Laurel
Oak
51332

/ IMPRESS

Classic
Oak
24234
/ TRANSFORM

Bohemian
61254

/ IMPRESS

W DOMU
NATURALNE PIĘKNO

Classic Oak 24438
/ TRANSFORM

Midland Oak 22240
/ SELECT

46.

Laurel Oak 51822
/ PARQUETRY

Styl w jodełkę.
Czysta elegancja.

Podłogi Moduleo® ze wzorem w jodełkę
z kolekcji Parquetry to prawdziwa sensacja
w każdym wnętrzu. Wybieraj spośród krótkich
lub małych desek. Możesz nawet połączyć
dwa wzory, aby uzyskać niepowtarzalny
wygląd. Oto czyste wyrafinowanie.
Nad tym się nie trzeba długo zastanawiać.

47.

Blackjack Oak 22220 & Blackjack Oak 22229 / PARQUETRY

POSTAW
NA

Z

Może więc warto rozważyć
bardzo wyraziste, drewniane
wzory Moduleo®. Są bogate
w szczegóły i mają autentyczne
pęknięcia i sęki, żywe kolory
i fascynujące kontrastujące
odcienie.

D

I

48.

Montreal
Oak
24825
/ TRANSFORM

Persian
Walnut
20444
/ TRANSFORM

Persian Walnut 20444
/ TRANSFORM

W czystym wnętrzu wyraziste
Moduleo® króluje na podłodze.
Na pewno zwróci uwagę gości
w Twoim domu - tak przy okazji,
uszczęśliwisz nas, jeżeli
wspomnisz wtedy o Moduleo®.
Więc jeśli masz wyrazisty
charakter, są to podłogi
designerskie, których szukasz ...

Sierra Oak 58876
/ IMPRESS

Country Oak 24918
/ SELECT

K
Country Oak 54852
/ PARQUETRY

S
O

Country
Oak
24958
/ SELECT

Latin
Pine
24874
/ TRANSFORM

49.
Fazino Maple 28920
/ TRANSFORM

Chester Oak 24838
/ TRANSFORM

Ethnic Wengé 28282
/ TRANSFORM

Brio Oak 22247
/ SELECT

C

50.

Santa Cruz 59823 / IMPRESS

Country Oak 24958
/ SELECT

Santa Cruz 59253
Castle Oak 55960

/ IMPRESS

/ IMPRESS

Classic Oak 24864
/ SELECT

51.

Country Oak 54852
/ IMPRESS

Imponujące wzory dębowe.
Pełne charakteru.

Z podłogą Moduleo® Impress w swoim wnętrzu nigdy
się nie nudzisz. Wygląda świetnie i jest prawdziwie
autentyczna dzięki procesowi wytłaczania. Każde
pęknięcie pokazuje głębię. Każdy sęk odzwierciedla
charakter. Teraz to Ty musisz znaleźć projekt, który
pasuje do Twojej osobowości.

Mountain Oak 56938
/ IMPRESS

Mexican Ash 20875
/ TRANSFORM

Mountain Oak 56870
/ IMPRESS

52.

Mexican Ash 20245
/ TRANSFORM

Sherman Oak 22841
/ TRANSFORM

W środku burzy.

Przy odrobinie wyobraźni niektóre podłogi
wyglądają jak sztormowa pogoda.
A ty jesteś kapitanem statku na środku
oceanu. Woda rozpryskuje się naokoło.
Wszystko jest przemoczone. A potem
powrót do rzeczywistości. Ale bez obaw,
podłoga Moduleo® poradzi sobie z Twoim
entuzjazmem, jest wodoodporna.

53.

Podoba Ci się projekt, ale wolisz inny kolor? Zapoznaj się z przeglądem kolekcji na stronie 85.

Mexican Ash 20965 / TRANSFORM

EGZOTYCZNA
CZĘŚĆ

54.
Midland
Oak
22821
/ SELECT

Fazino
Maple
28920

Country
Oak
24456

/ TRANSFORM

/ TRANSFORM

Persian
Walnut
20444

/ TRANSFORM

TWOJEGO
ŚWIATA

55.

Persian Walnut 20444 / TRANSFORM

Podoba Ci się projekt, ale wolisz inny kolor? Zapoznaj się z przeglądem kolekcji na stronie 82.

Brio Oak 22247 / SELECT

Mountain Oak 56230
/ IMPRESS

Castle Oak 55236
/ IMPRESS

Sierra Oak 58876
/ PARQUETRY

Brio Oak 22877
/ SELECT

57.

Dzikie i wolne.
Ale jednocześnie ciepłe i serdeczne.

Szalona dynamika w czystym wnętrzu
Podłoga Moduleo® staje się atrakcją
pomieszczenia. I słusznie. Dębowe podłogi
z serii Moduleo® naprawdę wyróżniają się
naturalnym wzornictwem. Są ciepłe i serdeczne.
I są dostępne w różnych kolorach.

R

JAK
KROK W

M
58.

Bohemian 61974
/ IMPRESS

Baltic
Maple
28884

/ TRANSFORM

Country
Oak
54991

Laurel Oak 51992
/ IMPRESS

/ IMPRESS

Ciemne wnętrza są obecnie
bardzo modne. Ciemna podłoga
w Twoim domu może nie
jest najbardziej oczywistym
wyborem, ale z pewnością
jest zaskakująco inteligentnym
rozwiązaniem, tworzącym
poczucie intymności wnętrza.
Ale czy ciemna podłoga nie
sprawia, że pokój wygląda na
mniejszy? Niekoniecznie.
Właściwie to piękny sposób na
rozjaśnienie wnętrza. Sztuką jest
znalezienie właściwej równowagi
między ciemnymi i jasnymi
elementami. Niech ciemna
podłoga kontrastuje z jasnymi
kolorami mebli, ścian i sufitu.
Warto powtórzyć ciemniejszy
akcent tu i ówdzie.

O
Country Oak 54991

Santa Cruz Oak 59963

/ PARQUETRY

/ IMPRESS

Bohemian
61974
/ IMPRESS

K
Latin Pine 24868
/ TRANSFORM

59.

Podoba Ci się projekt, ale wolisz inny kolor? Zapoznaj się z przeglądem kolekcji na stronie 89.

Laurel Oak 51992 / IMPRESS

Ethnic Wengé
28890
/ TRANSFORM

Country Oak
54880
/ IMPRESS

Country Oak
54991
/ IMPRESS

Czasami piękno
skrywa się
w cieniu.

Czy zauważyłeś, że różne
odcienie ciemnej podłogi
Moduleo® podkreślają
żywe słoje i sęki?
Każdy wzór jest bogaty
w szczegóły.
Drewniane akcenty
znacznie lepiej wychodzą
na ciemnej podłodze
Moduleo®. Więc może
czas odkryć swoją ciemną
stronę?

Laurel Oak 51852 / IMPRESS

62.

Bohemian 61974 / IMPRESS

Podoba Ci się projekt, ale wolisz inny kolor? Zapoznaj się z przeglądem kolekcji na stronie 88.

Classic Oak 24980
/ SELECT

Montreal Oak 24570
/ TRANSFORM

Baltic Maple 28884
/ TRANSFORM

63.

Country Oak 54880
/ PARQUETRY

Country Oak 24892
/ SELECT

Ciemna podłoga jest
przeznaczona dla śmiałych.

Trzeba przyznać, że ciemna podłoga jest
odważna. Ale także bardzo wyrafinowana i
ciepła. Z ciemną podłogą Moduleo® wnosisz
do swojego domu odrobinę luksusu.
Kontrast pomiędzy światłem a ciemnością
sprawia, że wnętrze staje się znacznie
ciekawsze.

64.

Czysty
Surowy

65.

02. Kamień

Czysty s. 66

Surowy s. 74

TRZYMAJ
SIĘ

P

66.

O
Hoover Stone 46916
/ TRANSFORM

Venetian Stone 46111
/ SELECT

Wyobraź sobie wygląd
naturalnego kamienia. I pomyśl
o płytkach w pięknych
organicznych kolorach
i o miękkim odcieniu, dzięki
którym uzyskasz minimalistyczne
wnętrze. Znajdź swój ulubiony
wzór w naszym szerokim
asortymencie. Jeśli wolisz czysty,
ale zdecydowany wygląd wnętrza,
wybierz jasną podłogę z płytek.
Chociaż kamienne podłogi
prezentują realizm naturalnego
kamienia, wyróżnia je niezwykły
komfort. W odróżnieniu od
twardej i zimnej powierzchni
płytek ceramicznych, podłogi
designerskie Moduleo® są bardziej
miękkie, cieplejsze i wygodniejsze
pod stopami.

R

S
Azuriet 46919
/ TRANSFORM

Z listwą funkcyjną 311S Białą

T

Venetian Stone 46981
/ SELECT

Hoover Stone 46926
/ PARQUETRY

O
Jura Stone 46935
/ TRANSFORM

T

Venetian Stone 46949
/ SELECT

Jura Stone 46820
/ TRANSFORM

Venetian Stone 46931
/ SELECT

Desert Stone
46210

Desert Stone
46915

Desert Stone
46920

Desert Stone
46950

Desert Stone
46970

/ TRANSFORM

/ TRANSFORM

/ TRANSFORM

/ TRANSFORM

/ TRANSFORM

Y

67.

68.

Venetian Stone 46111 / SELECT

Podoba Ci się projekt, ale wolisz inny kolor? Zapoznaj się z przeglądem kolekcji na stronie 83.

Hoover Stone 46979
/ TRANSFORM

Jura Stone 46956
/ TRANSFORM

Jura Stone 46110
/ TRANSFORM

69.
Hoover Stone 46957
/ TRANSFORM

Jura Stone 46191
/ TRANSFORM

Pięknie nakrapiane.
Od jasnego do szarego.

Wygląd naprawdę ma znaczenie.
Oprócz pięknej płytki szukasz także wyrafinowanej elegancji w ogólnym wyglądzie
swojej designerskiej podłogi. Użyj listew
funkcjonalnych, aby imitować wykończenie
fugą. Listwy są indywidualnie barwione, aby
idealnie pasowały do wzoru podłogi.

Z listwą funkcyjną 321S Beżową

Jura Stone 46214 / TRANSFORM

Podoba Ci się projekt, ale wolisz inny kolor? Zapoznaj się z przeglądem kolekcji na stronie 86

Azuriet 46919 / TRANSFORM

Z listwą funkcyjną 311S Białą

Czysty projekt.
I tak łatwe
w utrzymaniu.

Ceramiczna podłoga jest
tradycyjnie ulubionym wyborem
w gospodarstwie domowym
w kuchni i łazience, przynajmniej
dla tych, którzy nie słyszeli
o Moduleo®. Płytki winylowe
dorównują swoim ceramicznym
bliźniaczkom, jeśli chodzi
o odporność na wodę
i o konserwację. I w każdym
przypadku przebijają je na
poziomie komfortu.

Venetian Stone 46949 / SELECT

Hoover Stone
46926
/ TRANSFORM

Azuriet
46148

Azuriet
46860

Azuriet
46939

Azuriet
46959

Azuriet
46985

/ TRANSFORM

/ TRANSFORM

/ TRANSFORM

/ TRANSFORM

/ TRANSFORM

O

ŻYCIE
MOŻE BYĆ
NIECO
Konfrontacja z rzeczywistością?
Płytki Moduleo® wyglądają tak,
jakby były zebrane z natury,
dając szorstką podłogę o
zamglonym lub przetartym
wzorze. A najlepsze jest to,
że poradzą sobie z trudną
stroną życia: podłoga z płytek
winylowych jest całkowicie
wodoodporna i wytrzymała na
zużycie.

74.

Kamienny wygląd podłóg
designerskich Moduleo®
nadaje współczesny akcent,
który robi różnicę. Czyste
linie nadają wnętrzu bardzo
architektoniczny charakter.
Zwłaszcza gdy fugi kontrastują
z bardziej wyrazistymi wzorami
płytek w ofercie Moduleo®.

S

Z
Mustang Slate
70968
/ IMPRESS

Mustang Slate 70968
/ IMPRESS

R

Concrete 40986

Concrete 40945

/ TRANSFORM

/ TRANSFORM

Z listwą funkcyjną 399S Czarną

T

I

Jura Stone 46960
/ TRANSFORM

S

Jetstone 46942
/ SELECT

K

75.

Cantera 46990
/ SELECT

E

Z listwą funkcyjną 960S Jasnoszarą

Concrete 40986 / TRANSFORM

Z listwą funkcyjną 399S Czarną

Mustang Slate 70998
/ IMPRESS

Mustang Slate 70948
/ IMPRESS

Jura Stone 46975
/ TRANSFORM

Steelrock 46940
/ TRANSFORM

Jetstone 46982
/ SELECT

77.

Mustang Slate 70928
/ IMPRESS

Marmurkowe i podpalane.
Od szarego do ciemnego.

Płytki podłogowe Moduleo® są popularne
w kuchniach i łazienkach, ale stanowią ekscytujące
rozwiązanie podłogowe dla każdej przestrzeni
w Twoim domu. Bogate w szczegóły,
od pięknie marmurkowych kamieni z mętnymi
odcieniami kolorów po wyblakłe wzory skalne
z płomieniowanymi wykończeniami.
Zdecydowanie przyciąga wzrok.

Cantera 46990
/ SELECT

Concrete 40876
/ TRANSFORM

Cantera 46930
/ SELECT

78.

Elegancki wygląd.
A mimo to mocne i trwałe.

Podłogi ceramiczne są wieczne – tak się mówi.
Co się stanie, gdy garnek wyślizgnie Ci się z rąk?
Po co ryzykować popękane płytki, kiedy można
zainstalować podłogi winylowe, które wyglądają jak
ceramika? Podłoga Moduleo® jest idealnie odporna na
zarysowania i plamy. I kto teraz jest najsilniejszy?

79.

Jetstone 46942 / SELECT

80.

Przegląd dekorów.
Dzięki trzem kolekcjom
i nowoczesnej kolekcji Parquetry,
Moduleo® prezentuje pełną
i zróżnicowaną gamę designerskich
podłóg. Każda kolekcja ma swoje
charakterystyczne cechy.

Moduleo® Select
Podłogi Select łączą naturalną
elegancję drewna i kamienia
z praktycznymi zaletami odpornych
na zużycie podłóg winylowych
Sprawdzają się również w strefach
mokrych.

Ożyw swoje
pomysły dzięki naszemu
wizualizatorowi wnętrz
na moduleo.com

Moduleo® Transform
Gotowy do przeobrażenia swojego
domu? Wytrzymałe podłogi z naszej
największej kolekcji są ozdobą
każdego wnętrza. Są idealne do
intensywnego użytkowania.
Moduleo® Impress
Odkryj piękne podłogi z naturalnym
tłoczeniem w kolekcji Impress. Dla
autentycznego wyglądu i miękkości.
I trwałego pierwszego wrażenia.
Moduleo® Parquetry
Szukasz wyrafinowanego wzoru w
jodełkę? Stwórz elegancki wygląd
parkietu z krótkimi i małymi deskami
z kolekcji Parquetry Moduleo®.

81.

GOTOWY ABY
WYBRAĆ
SWOJĄ
DESIGNERSKĄ
PODŁOGĘ?

Select
PROSTY
ODŚWIEŻAJĄCY
WZÓR

DREWNO
19.6 x 132 cm
2.35 mm grubości
19.1 x 131.6 cm
4.5 mm grubości

✔ 15-letnia gwarancja

82.

Dzięki designerskim
podłogom Moduleo® Select
nie musisz już wybierać
między formą
a funkcjonalnością.
Kolekcja prezentuje wzory
o ponadczasowym pięknie,
inspirowane bogactwem
przyrody i doskonale
nadające się do wyzwań
życia rodzinnego. Dekory
z gamy Select są również
dostępne w zaawansowanym
technologicznie
zatrzaskowym wariancie
winylowym w kolekcji
LayRed® (patrz s. 96).

Brio Oak

22237
p.38

22247

22877

p.49/56

22917
p.34

22927
p.31

Classic Oak

24125

24932

24228

24864

24837

24844

24842

24918

24958

24892

s.30

Country Oak

24130

24277

s.48

24980

Midland Oak

22110

22231

22240

22929

22821

s.39/44

KAMIEŃ
32.9 x 65.9 cm
2.35 mm grubości

Cantera

32.4 x 65.5 cm
4.5 mm grubości

Jetstone

46930

46990
s.75

46942

46982

s.75/79

Venetian Stone

46111
s.66/68

46931

46949
s.67/73

46981

83.

Transform
DREWNO

WIĘKSZE,
LEPSZE
I ŚMIELSZE
✔ Rozmiary XL
✔ 20-letnia gwarancja

19.6 x 132 cm
2.5 mm grubości
Dostępne w rozmiarze XL*:
21.4 x 149.8 cm
19.1 x 131.6 cm
4.5 mm grubości
Dostępne w rozmiarze XL*:
21 x 149.4 cm

Baltic Maple

Blackjack Oak

Czy potrafiłbyś wybrać między
wyglądem, jakością a wygodą?
Na szczęście nie musisz.
Luksusowe podłogi winylowe
w kolekcji Transform oferują
wartość dodaną na każdym
poziomie.

28230

22215

28884

22220

22229

22246

s.38

22937
s.22/28

Classic Oak

Chester Oak

84.

24229
s.39

24418
s.40

Country Oak

24432

24456

24838

24948
s.31/37

24234

24235
s.39

24438

Ethnic Wengé

28160

28282

Fazino Maple

28890

28920
s.49

Mexican Ash

Latin Pine

85.

24242

24868

24874

20245

s.23

20965
s.53

Montreal Oak

24825

20875

24570

Persian Walnut

20444
s.48/55

Transform
DREWNO
19.6 x 132 cm
2.5 mm grubości
Dostępne w rozmiarze XL*:
21.4 x 149.8 cm

Sherman Oak *

22221
s.23

22232

22841

s.43

19.1 x 131.6 cm
4.5 mm grubości
Dostępne w rozmiarze XL*:
21 x 149.4 cm

22911

22941

s.30

Verdon Oak

86.

24117

24232

24280

24936

24962

24984

KAMIEŃ
32.9 x 65.9 cm
2.5 mm grubości
Dostępny wybór w rozmiarze prostokątnym XL**
(tylko Desert Stone): 43.4 x 86.8 cm
32.4 x 65.5 cm
4.5 mm grubości

Azuriet

46148

46860

46919
s.66/72

46939

46959

46985

Concrete

40945

Desert Stone **

40876

40986

46210

46915

46920

46950

46970

s.74/76

Hoover Stone **

46916

46926

46957

46979

46191

46214

46820

87.

s.66

Jura Stone

46110

s.70

Steelrock

46940

s.67

46935

46956

46960
s.75

46975

Impress
WOODS

NATURALNIE
EFEKTOWNE
PODŁOGI
✔ Technologia tłoczona
✔ Cięcie zsynchronizowane
✔ Rozmiary XL
✔ 20-letnia gwarancja
Nazwa kolekcji Impress
nie jest przypadkowa.
Te podłogi naprawdę
robią wrażenie.
Technologia tłoczenia
przyczynia się do
autentycznego wyglądu
i miękkości podłóg
Moduleo® Impress.
Technologia cięcia
zsynchronizowanego
wykorzystuje unikalne
wzory, które są cięte
precyzyjnie na panele
i płytki, tak by stworzyć
indywidualny wzór
na podłodze.

19.6 x 132 cm
2.5 mm grubości
Dostępne w rozmiarze XL*:
21.4 x 149.8 cm
Bohemian rozmiar:
24.6 x 149.8 cm
19.1 x 131.6 cm
4.5 mm grubości
Dostępne w rozmiarze XL*:
21 x 149.4 cm

Bohemian

61144

61254

61264

61974
p.58/62

Castle Oak

55152

Country Oak

55935

55236

55960

56440

56230

54225

Mountain Oak

56938

56870

56215

54925

54852

54880

54991

Laurel Oak

51102

51222

51332

51262

s.25

51822
s.39

Santa Cruz Oak

51852
s.61

51942
s.31

51992
s.58/60

Sierra Oak *

89.

59253

59143
s.22/26

59823
s.50

59963

58226

s.59

58346

58876
s.48

58936

58956

s.32

KAMIEŃ
32.9 x 65.9 cm
2.5 mm grubości
Dostępne w rozmiarze XL:
43.4 x 86.8 cm

Mustang Slate

70928

32.4 x 65.5 cm
4.5 mm grubości

70948

70968
s.74

70998

Parquetry
DREWNO

NOWA KOLEKCJA
WZORÓW
W JODEŁKĘ
✔ Herringbone rozmiary
✔ 20-letnia gwarancja
Wzory w jodełkę to hit.
Jeśli szukasz parkietu
o wyrafinowanym wyglądzie,
to Twój szczęśliwy dzień.
Dzięki Parquetry, Moduleo®
dodaje do swojej kolekcji
podłóg współczesną ofertę
wzorów w jodełkę. Odkryj
kolekcję wspaniałych
wzorów Moduleo®:
11 modnych kolorów,
dostępnych ze wzorem
w jodełkę w krótkim lub
małym rozmiarze. Dostępne
tylko w technologii
montażu Dryback.

Krótkie deski
52.26 x 13.06 cm
2.5 mm grubości
Małe deski
26.13 x 6.53 cm
2.5 mm grubości

Country Oak - Impress

54991

54880

Sierra Oak - Impress

90.

58876

58346

Laurel Oak - Impress

51942

51822

54852

Blackjack Oak - Transform

22937
s.22

22220
s.47

22229
s.47

91.
KAMIEŃ

Hoover Stone - Transform

46926

Krótkie deski
52.26 x 13.06 cm
2.5 mm grubości
Małe deski
26.13 x 6.53 cm
2.5 mm grubości
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Realizacja.
Podłogi na wyższym poziomie –
na tym polega kreatywne studio
Moduleo®. Małe wprowadzenie
w nasze największe innowacje:
Moduleo® Moods i LayRed®.
Moduleo® Moods.

Moduleo® Moods
Daj upust swojej kreatywności
i uczyń podłogę naprawdę
wyjątkową dzięki Moduleo®
Moods. Po prostu zrób to po
swojemu w różnych kolorach,
kształtach i wzorach.
Moduleo® LayRed®
Szukasz podłogi przyjaznej
renowacjom? LayRed®
to kolekcja zaawansowanych
technologicznie podłóg
winylowych Moduleo®: idealne
rozwiązanie podłogowe dla
nierównych podłoży,
o doskonałych właściwościach
akustycznych.

93.

SZUKASZ
CZEGOŚ
INNEGO?

Moods

94.

ZRÓB
TO PO
SWOJEMU
NOWE WZORY,
RÓŻNE FORMATY, NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI
Masz ochotę na coś naprawdę
wyjątkowego?

Moduleo® Moods to kreatywne studio,
w którym możesz łączyć różne kreatywne
formaty z szeroką gamą tekstur kamiennych
i drewnianych z serii Transform i Impress,
aby stworzyć ponad 150 pięknych wzorów
podłóg, od klasycznie eleganckich po
szalenie dynamiczne, o typowej dla
Moduleo® jakości.

Więcej informacji? Poproś o broszurę Moods lub odwiedź stronę moduleomoods.com

95.

LayRed®
KOLEKCJA
ZAAWANSOWANYCH
TECHNOLOGICZNIE
PODŁÓG WINYLOWYCH
LayRed® to zaprojektowana przez Moduleo® kolekcja
winylowych podłóg: mocniejsza niż kiedykolwiek, miękka
w dotyku i z cichą akustyką, zaprojektowana,
aby wytrzymać w najbardziej ekstremalnych warunkach.
Najwyższej jakości podłoga ze zintegrowanym podkładem
– charakterystycznym czerwonym spodem LayRed®
– który sprosta każdemu wyzwaniu w domu.

PODŁOGI
NA KAŻDE
WYZWANIE

Moduleo® LayRed® ze zintegrowanym podkładem
to najlepszy produkt na rynku, łączący wyjątkową
wytrzymałość, komfort i wydajność.

96.

JEDNA DESKA,
12 WARSTW,
TRZY KORZYŚCI:

DESIGN
I WYDAJNOŚĆ
Odporność na plamy
i zarysowania
KOMFORT
Delikatne i ciche
WYTRZYMAŁOŚĆ
Sztywny winyl ze
zintegrowanym
podkładem

01. MOCNE

02. DELIKATNE I CICHE

03. PIĘKNE I ODPORNE
NA ZUŻYCIE

LayRed® to zaawansowany
technologicznie winyl, co czyni
go idealnym rozwiązaniem dla
projektów renowacyjnych. Dzięki
niemarszczącemu się rdzeniowi
LayRed® ma zdolność do niwelowania
szczelin i niewielkich nierówności
podłoża. Wysokie i niskie punkty nie
będą wystawać z powierzchni.

Warstwa akustyczna LayRed® zapewnia
uczucie miękkości i ciepła pod stopami.
Podłoga jest sprężysta i przyjmuje ciężar
ciała, co czyni ją bardziej miękką niż
sztywne alternatywy.

Kolekcja LayRed® obejmuje 40
własnych projektów, z których każdy
jest inspirowany drewnem
i kamieniem. Każdy wzór ma ostre
detale i niewiele powtórzeń dekoru,
dzięki czemu podłoga wygląda tak
samo unikatowo jak naturalna.

Co więcej, zintegrowany podkład
ukrywa wszelkie niedoskonałości.
Nie jest potrzebne wyrównywanie
podłoża. LayRed® jest łatwy w
instalacji, nie wymaga kleju. Podłogę
LayRed® instaluje się w mgnieniu oka
i może ona natychmiast być używana.

LayRed® jest również przyjemnie cicha.
Warstwa akustyczna wytłumia odgłosy
chodzenia: brak dźwięków pękania lub
irytujących odgłosów klikania podczas
chodzenia po LayRed®. Zintegrowany
podkład zmniejsza przenikanie
dźwięku o Lw 21 dB lub Llin 10 dB.
Dźwiękochłonne właściwości LayRed®
są wyraźnie lepsze niż w przypadku
innych zaawansowanych podłóg
winylowych.

Dzięki podwójnej warstwie ochronnej
TwinGuard PU, która chroni podłogę
przed zarysowaniami i wnikaniem
brudu, LayRed® jest odporna na
zarysowania i plamy, co zapewnia,
że wzór pozostaje w idealnym stanie.

Więcej informacji? Poproś o broszurę LayRed® lub odwiedź stronę moduleo.comcom

JA
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MOCNE.
A JEDNOCZEŚNIE
DELIKATNE I CICHE.

Dożywotnia
ARANC

Cicha akustyka
(21 dB Lw)

Ciepłe i miękkie
w dotyku
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Wodoodporne

Ze zintegrowanym podkładem

Idealne do nierównych
powierzchni

98.

Montaż.
Podłogi Moduleo® to łatwe w montażu,
inteligentne rozwiązanie podłogowe. Deski
i płytki można zamontować za pomocą
niezawodnego systemu zatrzaskowego lub
przykleić specjalnym klejem, aby zapewnić
bezbłędną instalację.

Instalacja podłóg Moduleo®
Click
Podłoga pływająca

Dryback
Tradycyjna instalacja

Deski i płytki są instalowane
w systemie podłogi
pływającej na stabilnej,
równej powierzchni lub
podłożu. To sprawia, że
klejenie jest nie potrzebne.

Jest to tradycyjna metoda
instalacji. Deski i płytki są
przyklejane specjalnym klejem
do dokładnie przygotowanej
powierzchni lub podłogi,
która jest twarda, sucha i bez
niedoskonałości.

Nasz kątowy system
zatrzaskowy wykazuje
najlepsze parametry
techniczne na rynku:
zatrzask zapewnia
supermocne i wodoszczelne
połączenie oraz łatwą
i wygodną instalację.

Dzięki bezrozpuszczalnikowemu
klejowi możesz zdecydować
się na trwałe rozwiązanie
podłogowe. Najpierw dokładnie
przygotuj podłoże, aż będzie
równe, twarde i suche.

Instalacja pływająca sprawia, że nie potrzebujesz kleju.
Możesz łatwo wpinać deski lub płytki razem.
Zapewnij sobie dodatkowy komfort dzięki podkładowi
Xtrafloor®. Możesz wygładzić drobne nierówności
i zredukować hałas otoczenia do 21 dB.

Zalecamy zainstalowanie podłogi przez sprzedawcę
Moduleo®. Znajdź najbliższego specjalistę od podłóg
Moduleo® pod adresem moduleo.com.

99.

Zapytaj o poradę swojego sprzedawcę/montażystę
Moduleo®.

Wybierz odpowiedni podkład
Zalecamy stosowanie podkładu
Xtrafloor® w celu dalszej
poprawy tłumienia dźwięku.

Jaki rodzaj podłogi Moduleo® wybrałeś?

Click

Więcej informacji na temat
produktów Xtrafloor®:
xtrafloor.com.
Wysokie wahania
temperatury

Dryback

Niskie wahania
temperatury

Akustyka
ważna

Akustyka
bardzo ważna

Łatwa
instalacja?
Premium

Podkład Base

Standard

Podkład Go

Podkład Silent

Podkład Flex Pro
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Wykończenie.
Podłogi Moduleo® są doskonale
kompatybilne z akcesoriami
Xtrafloor®: dopasowane listwy
przypodłogowe i profile
zapewniają piękne wykończenie.

Listwy przypodłogowe

Dopasuj kolor listew
przypodłogowych do
ścian

Identyczne
połączenie
z Twoją podłogą
Moduleo®

Standardowe listwy przypodłogowe
Nasze standardowe listwy przypodłogowe pasują do każdego
wnętrza, bezproblemowo łącząc podłogę ze ścianą.
Wyjątkowa opatentowana technologia zapewnia identyczne
wykończenie między podłogą Moduleo® a listwami
przypodłogowymi Xtrafloor® - jeśli chodzi o design, kolor
i teksturę. Są łatwe w montażu: przyklej je do ściany, bez
wysiłku, bez klipsów i gwoździ.

Malowane listwy przypodłogowe
Podobnie jak standardowe listwy przypodłogowe, listwy
przypodłogowe Xtrafloor® są odporne na zużycie
i wymagają niewielkiej konserwacji, a także mogą skutecznie
ukrywać przewody oraz kable. Dostarczane są w gotowej
pomalowanej wersji. Listwy przypodłogowe są dostępne
w dwóch wysokościach: 6 cm lub 10 cm.

101.
Listwy funkcjonalne
Stwórz naturalną fugę lub mocny efekt wizualny za pomocą
naszych listew funkcjonalnych. Listwy funkcjonalne Xtrafloor®
są indywidualnie barwione, aby uzupełnić naszą ofertę podłóg.
Stosuj je do naśladowania fugowego wykończenia posadzki z
płytek o wyrafinowanym wyglądzie w wykonaniu drewnianym.
Dostępne tylko dla instalacji dryback.

Profile
Profil wielofunkcyjny

Profil regulujący

Łączy podłogę Moduleo®
z wyższymi lub niższymi
powierzchniami. Do różnicy
wysokości nawet 12 mm.

Łączy podłogę Moduleo®
z wyższymi lub niższymi
powierzchniami. Zapewnia
szybkie i płynne przejście.

Profil dylatacyjny

Profil końcowy

Obejmuje dylatacje
łączące dwie stykające
się płaszczyzny na tym
samym poziomie.

Zapewniają mocne
wykończenie między
podłogą Moduleo® a ścianą,
podwyższonym progiem
drzwi, oknem lub szafkami.

Profil do klatki schodowej
(wewnętrzny narożnik)

Zapewnia płynne
przejście z piętra
na klatkę schodową.

Profil do klatki schodowej
(zewnętrzny narożnik)

Zapewnia płynne
przejście z piętra
na klatkę schodową.

102.

Konserwacja.
Dobrze dbaj o swoje nowe podłogi
Moduleo® i ciesz się nimi przez
całe życie. Czyszczenie
i konserwacja? Nic prostszego.

Czyszczenie
i konserwacja

Pobierz nasze instrukcje czyszczenia
i konserwacji na stronie
moduleo.com

Dobre czyszczenie i konserwacja pomagają
zachować wygląd i przedłużyć żywotność
podłóg designerskich Moduleo®.
Częstotliwość czyszczenia zależy od
intensywności użytkowania podłogi,
liczby chodzących po niej osób, stopnia
zabrudzenia, koloru i rodzaju.
Podłogi designerskie Moduleo®
otrzymują dodatkową ochronę dzięki
powłoce Protectonite PU na wytrzymałej
warstwie użytkowej. Lakier chroni przed
zabrudzeniami i ułatwia czyszczenie.
Dzięki opatentowanej technologii
Protectonite Twoje podłogi Moduleo®
nie wymagają wstępnej obróbki środkiem
ochronnym.
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?
CZYŚĆ REGULARNIE
Usuwaj codzienne zabrudzenia za pomocą:
• Zmiotki
• Ścierki do kurzu
• Odkurzacza
Usuwaj plamy za pomocą:
• Wilgotnej szmatki
• Chłonnej ścierki
(nie druciaka)
Przecieraj za pomocą:
• Wilgotnego mopa z mikrofibry
• Zwykłego mopa
(tak suchego, jak to możliwe)
• Nieagresywnego
środka czyszczącego,
takiego jak Xtrafloor®
(xtrafloor.com)

O więcej informacji na
temat naszych rozwiązań
konserwacyjnych
Xtrafloor® zapytaj swojego
sprzedawcę Moduleo®.
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Firma.
Dobry projekt jest trwały.
Podłogi Moduleo® zostały
w całości zaprojektowane
i opracowane w naszym
ekologicznym zakładzie
produkcyjnym w Avelgem
w Belgii. Poznaj Moduleo®…

Badania i Rozwój

Projekt

Produkcja

Opakowanie

Dystrybucja

Biznes z myślą
o przyszłości,
produkcja z myślą
o jakości
Moduleo® wyznacza standardy dla
przyszłych generacji luksusowych podłóg
designerskich. Z jednej strony łączy
zrównoważoną produkcję z łatwością
instalacji i konserwacji podłóg winylowych.
Z drugiej – Moduleo® naprawdę wyróżnia
się szeroką gamą wzorów i innowacji.

106.
Dzięki zróżnicowanej gamie
trwałych, stylowych
produktów oraz wygodnemu
rozwiązaniu typu „wszystko
w jednym”, a także
doskonałej obsłudze klienta i
niezrównanym
ekologicznym kwalifikacjom,
firma Moduleo® jest dumna z
tego, że się wyróżnia.
Produkty Moduleo® są
wytwarzane w naszej
wertykalnie zintegrowanej
fabryce w Avelgem w Belgii,
która jest specjalnie
skonstruowana, aby
umożliwić nam produkcję

podłóg w odpowiedzialny
sposób. Ponadto posiadamy
na miejscu w pełni
zautomatyzowany magazyn,
który może pomieścić 2 000
000 m2 podłóg Moduleo®.
W naszej fabryce nie tylko
wprowadzono dużą liczbę
rozwiązań umożliwiających
oszczędzanie energii
i redukcję odpadów, ale
w przeciwieństwie do innych
producentów, mamy też
pełną kontrolę nad
procesem projektowania,
produkcji i logistyki.To
pozwala nam zachować
całkowitą kontrolę na
każdym kroku.

Moduleo® to marka luksusowych
designerskich podłóg IVC Group,
światowego lidera w dziedzinie
projektowania i produkcji podłóg.
Od 2015 roku Grupa IVC jest częścią
Mohawk Industries Inc., światowego
lidera na rynku podłóg.

Bycie eko jest tak
logiczne, że wierzymy,
że idzie w parze
z ekonomią
Wybór Moduleo® to wybór przyjazny dla
środowiska, w trosce o przyszłość.
Praca w naszym specjalnie zbudowanym,
przyjaznym dla środowiska zakładzie
produkcyjnym w Avelgem (Belgia) to tylko
jeden z przykładów, jak inaczej podchodzimy
do różnych rzeczy, ale jest to nasz
najważniejszy wkład w piękniejsze środowisko.

107.
Produkcja zielonej energii
Nasza fabryka w Avelgem jest
wyposażona w trzy turbiny wiatrowe,
które spełniają restrykcyjne normy
bezpieczeństwa i higieny, dotyczące
hałasu i zanieczyszczenia wizualnego.
Turbiny mogą generować do 13,3 GWh/
rok (odpowiednik rocznego zużycia w
ponad 2000 gospodarstw domowych) i
zapewniają jedną trzecią
zapotrzebowania fabryki na energię.

Zastosowanie materiałów pochodzących z recyklingu
Podłogi Moduleo® zawierają do 50%
przetworzonego materiału o
sprawdzonym pochodzeniu i same
nadają się do recyklingu. Recykling
poprzemysłowy pozwala nam również
pozyskiwać wyjątkowo czysty rodzaj PVC
o zmniejszonym wpływie na środowisko.
Ponadto zawsze szukamy nowych
sposobów pakowania produktów i
ograniczania odpadów.

Pomysłowy system chłodzenia
Podczas produkcji wysokiej jakości
podłóg winylowych zimna woda jest
potrzebna do pochłaniania ciepła
w różnych fazach produkcji.
Opracowaliśmy oryginalne rozwiązanie
tego problemu, wykorzystujące wodę z
pobliskiej rzeki Scheldt jako chłodziwo
wtórne.Przy wykorzystaniu minimalnej
ilości energii, woda z rzeki jest
pompowana do zamkniętego układu
wody chłodzącej.

Jakość wykonana w Belgii
Wytwarzając nasze produkty jak najbliżej
klienta, minimalizujemy wpływ transportu
na środowisko. Pomaga to ograniczać do
minimum emisję CO2 i negatywny wpływ
na ekologię.

Jeśli szukasz trwałego rozwiązania
podłogowego, pomyśl najpierw o
Moduleo®!
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Poznaj Moduleo®.
Moduleo® to coś więcej niż
designerskie podłogi: poznaj
nasze podłogi z winylu, uwolnij
swoją kreatywność i nadaj życie
swoim pomysłom online.

Znajdź inspirację na
moduleo.com
Wizualizator pokoju
Ożyw swoje pomysły
Połącz zupełnie nowe formaty podłóg, aby stworzyć
unikalne wzory w kolorze drewna i kamienia
z wybranych produktów z serii Select, Transform,
Impress, Parquetry, Moods i LayRed®.
Zakres produktów od łagodnych po dzikie, od
klasycznie eleganckich po szalenie dynamiczne, daje
Ci pełną elastyczność tworzenia spersonalizowanych
podłóg, które odzwierciedlą Twój indywidualny styl.
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Broszury

Inspiracja

Znajdź i pobierz nasze broszury podłogowe
na moduleo.com. Obejmują one pełną gamę
wykończeń z drewna i kamienia w naszych
niesamowitych kolekcjach podłóg z kolekcji
Select, Transform, Impress i Parquetry, nasze
kreatywne studio Moods i naszą kolekcję
zaawansowanych podłóg winylowych LayRed®.

Nie ma nic lepszego, niż zobaczyć wiarygodną
wizualizację podłogi, więc zebraliśmy cały świat
inspiracji projektowych, aby dać Ci pomysły, których
potrzebujesz do realizacji Twoich marzeń.

Poproś o próbki
Zawęziłeś swój wybór do kilku wzorów.
Teraz pewnie zechcesz zobaczyć, jak będzie wyglądać
Twoja podłoga w Twoim wnętrzu. Świetny pomysł.
Z chęcią zaoferujemy 3 darmowe próbki podłogi.
Zamów swoje na moduleo.com.

OBSERWUJ NAS NA

Wybierz inspirację według pokoju lub wykończenia.

110.

Znajdź sprzedawcę w pobliżu
Jesteś całkowicie przekonany, że chcesz mieć
Moduleo® w swoim domu? A może wolisz najpierw
zobaczyć podłogi Moduleo® na żywo?
Znajdź sprzedawcę w pobliżu:

www.moduleo.com

www.moduleo.com
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