
Parchet laminat



Faceți primul pas spre o nouă casă

Nimic nu va schimba aspectul casei sau al apartamentului 

tău, ca o pardoseală nouă.  Dacă vrei rezultate deosebite și 
soluții practice, atunci alege parchetul laminat Vilo.  Este 
simplu de montat și ușor de menținut curat.  

Modernul lor, inspirat de estetica lemnului de stejar, va 

construi climatul interior - mai cald sau mai rece, în funcție de 
nuanța aleasă. Datorită parametrilor panourilor vă veți bucura 
de acest parchet ani de zile.



Alege modelul care ți se potrivește

Parchetul laminat Vilo are multe opțiuni de finisare. O caracteristică comună a tuturor modelelor este durabilitatea, iar caracteristicile 

rămase vă vor ajuta să obțineți un efect specific și să satisfaceți nevoile specifice. Alegeți panouri standard sau cu îmbinare cu rost în 

V și o metodă de asamblare mai convenabilă - 1clic2go sau Twin Clic.

Îmbinarea cu rost în V este o margine specială de-a lungul panourilor.  După conectarea plăcilor de parchet, între acestea 
rămâne un rost vizibil, imitând aspectul de podea din plăci de lemn masiv.

Asocierea panourilor cu metoda 1clic2go nu necesită abilități de montaj deosebite. Fiecare panou este montat separat, prins 
de partea superioară a panoului anterior, prin îmbinareanut și feder. 

În metoda de îmbinare a panoului Twin Clic, podeaua este așezată în rânduri (panourile sunt unite de-a lungul laturilor mai 

scurte) prin montarea unui rând în altul. Dacă camera este mai spațioasă, asigurați-vă cineva vă poate ajuta.

Clasa de trafic este o modalitate simplă de a determina rezistența la uzură a panourilor.  Clasa AC4 înseamnă că panourile 
Vilo vă vor asigura mulți ani de utilizare acasă fără probleme.
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Strat de protecție
Protejează placa împotriva coroziunii, 
a razelor UV și a substanțelor 
chimice.

Strat suport

Crează o bază rezistentă și durabilă a 
plăcii.

Strat inferior de rezisteță
Elimină presiunea și tensiunea și 
ajută la menținerea formei rigide a 
plăcii.

Strat decorativ

Conferă efectul vizual și accentuează
modelul plăcii.



O gamă diversificată de decoruri

Colecția de parchet laminat

Texturi, decoruri și culori.  Alege decorul de parchet laminat care se potrivește cel mai bine interiorului casei tale.  Pentru un efect 

optim, alege plintele Vilo potrivite.  Nu uita nici de gama noastră de izolații pentru parchet. 
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Bucurați-vă de efectul de lemn! Veți găsi o gamă variată de nuanțe 
de stejar - de la nuanțe naturale la tonuri calde sau de la nuanțe de 
gri până la alb.  Datorită îminării cu rost în V, pardoseala arată ca și 
cum ar fi realizată din plăci de lemn masiv.



Alpine Oak
8 x 192 x 1285 mm

Salt Lake Oak
8 x 192 x 1285 mm

Polish Oak
8 x 192 x 1285 mm

Arctic Oak
8 x 192 x 1285 mm

Craft Grey Oak
8 x 192 x 1285 mm
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Îmbinare cu rost în V

Clasă de trafic

GARANȚIE

1 CLICK 2 GO



Cauți ceva care să se potrivească stilului tău? Farmecul aparte al 
lemnului se potrivește camerelor amenajate în diferite stiluri și 
pentru diferite scopuri. Poți alege atât culoarea, cât și finisajul de 
suprafață - natural sau lucios.
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European Oak
8 x 192 x 1285 mm

Natural Oak
8 x 192 x 1285 mm

Pyrenean Oak
8 x 192 x 1285 mm

Cremona Oak
8 x 192 x 1285 mm
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Clasă de trafic GARANȚIETWIN CLICK



Canyon Oak
7 x 192 x 1285 mm
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Clasă de trafic GARANȚIETWIN CLICK



Depozitați panourile timp de 48 de ore în condițiile în care acestea vor fi așezate. Temperatura
aerului în timpul montării trebuie să fie 20 ° C și umiditate - de la 50 la 70%.

Curățați suprafața și corectați neregularitățile șapei mai mari de 3 mm pe 1 m. Verificați dacă 
umiditatea șapei respectă recomandările indicate pe ambalaj.
Nu instalați panouri pe șapă folosind adeziv sau șuruburi. Așezați panourile pe izolația specială 
pentru podea. 

Începeți montajul din colțul din stânga al camerei. Punctați prima placă cu îmbinarea în direcția 
peretelui, și păstrați o distanță de 15 mm de perete. Dacă este necesar, tăiați plăcile la lungimea 
necesară.
Urmăriți tutorialele online pentru a vedea cum să îmbinați plăcile1clic2go sau Twin Clic.
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Multumim


