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VILIGNO STYLOWE PODŁOGI
Podłogi Viligno zostały stworzone z myślą o wystroju
wnętrza. Łączą one wszystkie korzyści winylu z naturalnym wyglądem, naśladującym autentyczne materiały.
Kolekcja Viligno obejmuję serię podłóg o fakturze
drewna lub płytki, których nie sposób odróżnić od
oryginału. Podłogi Viligno są odpowiednie zarówno
do montażu w nowych pomieszczeniach, jak i do renowacji starych, są łatwe w montażu, trwałe, cienkie, wy-

2,50mm

godne dla stóp, nie wymagające większych zabiegów
konserwacyjnych, wodoodporne oraz przyjazne dla
środowiska. Podłogi Viligno dodadzą Państwa mieszkaniu indywidulanego stylu oraz znacząco podwyższą
wartość Państwa posiadłości. Oprócz zastosowań
w pomieszczeniach mieszkalnych, podłogi Viligno
są także całkowicie odpowiednie do zastosowań w
obiektach użyteczności publicznej.
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VL3LO-1219 ( DRY BACK)

Jasny dąb
Nasza kolekcja „Jasny dąb” może rzeczywiście zachwycić osoby lubiące eleganckie wnętrza o prostych liniach,
które jednocześnie pragną zachować określone ciepło
wnętrza. Jasny odcień oraz delikatność naturalnego
dębu są ponadczasowe i dość neutralne, sprawiając, że
łatwo można zestawić je z różnymi stylami mebli oraz
różnorodnymi naturalnymi materiałami.

VL1TO-1244 ( UNICLIC )
VL3TO-1219 ( DRY BACK )

Tradycyjny dąb
Podłoga Viligno „Tradycyjny dąb” ma nieznacznie bardziej surowy wygląd i wyrazistą strukturę. Podłoga ta pasuje do stylu
rustykalnego i naturalnego. Jest doskonała w zestawieniu z meblami, akcesoriami lub drzwiami z surowego drewna oraz z tkaninami, poduszkami i
nakryciami z autentycznych, naturalnych materiałów, takich
jak np. len.

VL1CO-1244 ( UNICLIC )
VL3CO-1219 ( DRY BACK )

Klasyczny dąb
Model „Klasyczny dąb” cechuje ponadczasowość. Ta podłoga Viligno daje efekt trwałości, a solidne dębowe deski
zachowują swój typowy kolor i fakturę. „Klasyczny dąb” to
jedyny wybór dla każdego, kto poszukuje solidnego, a zarazem powściągliwego stylu. Ten niewyszukany, naturalny
wygląd pozwala na wystrój wnętrza na szereg różnych sposobów.

VL1DBO-1244 ( UNICLIC )
VL3DBO-1219 ( DRY BACK )

Dąb ciemny brąz
Model „Dąb ciemny brąz” dzięki swojej ciepłej, głębokiej
barwie i wyraźnej fakturze dodaje wnętrzu nieco nostalgicznej nuty. Dzięki tej ciepłej i stylowej podłodze Viligno,łatwo
uzyskać efekt intymnej, przytulnej atmosfery w Państwa
mieszkaniu. Szczególnie pasuje w połączeniu z obiciami
meblowymi z tkanin oraz z tkaninami lnianymi bądź bawełnianymi.

VL1RGO-1244 ( UNICLIC )
VL3RGO-1219 ( DRY BACK )

Dąb szary regenerowany
Ta
podłoga
Viligno
łączy
w
sobie
wygląd
wyblakłych, desek podłogowych z „odzysku”, z korzyściami w postaci nowej i trwałej podłogi. „Dąb szary regenerowany” wygląda tak jakby został wyciągnięty ze starej
graciarni lub opuszczonego magazynu. Podłoga najlepiej
prezentuje się w pomieszczeniach przestrzennych, z dużą ilością naturalnego światła. Idealny do wnętrza na poddaszu.

( UNICLIC ) VL1LGO-1244
( DRY BACK ) VL3LGO-1219

Dąb jasnoszary
„Dąb jasnoszary” to prawdziwy klasyk wśród podłóg Viligno.
Jego wyblakły, szarawy kolor i delikatna faktura pozwalają stosować
go swobodnie w każdym wnętrzu oraz przy dowolnym stylu mebli.
„Dąb jasnoszary” dobrze współgra z wnętrzami o delikatnych barwach, jak również z tymi gdzie zastosowano jasne, żywe kolory.
Idealny do dziecięcych pokoi.

( UNICLIC ) VL1DGO-1244
( DRY BACK )

VL3DGO-1219

Dąb ciemnoszary
„Dąb ciemnoszary” jest podłogą Viligno odpowiednią dla tych osób, które lubią elegancką architekturę. Ciemny kolor doskonale pasuje do pomieszczenia z minimalistycznym wystrojem, podkreślając
znajdujące się w nim nowoczesne meble i akcesoria.
Dla eleganckiego wystroju z nutą ciepła.

( UNICLIC ) VL2BG-607
( DRY BACK ) VL4BG-609

Beżowa płytka
Ta podłoga Viligno o strukturze płytek oraz o wyglądzie naśladującym naturalny kamień jest bardzo odpowiednia dla praktycznej i ładnie urządzonej łazienki.
Tak jak i nasze pozostałe podłogi, „Beżowa płytka” jest
w stu procentach wodoodporna i nie wymaga gruntownych zabiegów konserwacyjnych. Poczucie ciepła zimą i
chłodu latem.

( UNICLIC ) VL2LG-607
( DRY BACK )

VL4LG-609

Jasnoszara płytka
Dobranie właściwej podłogi do kuchni ciągle jest jeszcze trudnym zadaniem dla wielu osób. Czy podłoga
okaże się trwała i wytrzymała na zużycie wynikające z
użytkowania kuchni? Czy konserwacja i pielęgnacja podłogi będzie łatwa? Czy naprawdę jest odporna na brud i
zaplamienie? Dzięki podłodze „Jasnoszara płytka” oferowanej przez Viligno troski te odchodzą w niepamięć.

( UNICLIC ) VL2DG-607
( DRY BACK )

VL4DG-609

Ciemnoszara płytka
Podłoga Viligno „Ciemnoszara płytka” nadaje kuchni w stylu
wiejskim zupełnie nowego wymiaru. Jej kolor, faktura oraz
wygląd doskonale harmonizują z kuchennymi blatami wykonanymi z szarego, ciosanego kamienia lub granitu, z kranami
i kuchenką w stylu retro, malowanymi szafkami kuchennymi,
klasycznymi płytkami ściennymi oraz solidnymi, rustykalnymi meblami.

