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PIELĘGNACJA
MONTAŻ
SPRZEDAŻ

Firma Weninger to ponad ćwierć wieku doświadczeń
zawodowych, ludzi ją reprezentujących. Wieloletnia praca
zespołu fachowców, cyklicznego wprowadzania nowości
produktowych i idące za tym osiągnięcia handlowe,
pozwalają nam na stały rozwój jak i promocję docenianych
przez rynek wyrobów marki Weninger. Nieprzerwanie
od wielu już lat, oferujemy Państwu najwyższej jakości
panele podłogowe, produkowane w naszych czołowych
fabrykach Europy Zachodniej. Obecny czas jest dla naszej
marki realizacją założonych celów i większych aspiracji,
czasem nowej identyfikacji i strategii marketingowej,
czasem innowacyjności produktowej. Zapewniamy jednak,
że każdego dnia, od wielu już lat pamiętamy o naszych
wartościach: stabilność, solidność, zaufanie i… dom.
Produkty Weninger cechuje trwałość, jakość, wzornictwo
i zaawansowana technologia, wszystko to z pełną
dbałością o nasze środowisko naturalne. Każdego dnia
nasi specjaliści tworzą panele podłogowe jak i pozostałe
produkty Weninger z pasją i zaangażowaniem. To dzięki
Wam jak i użytym materiałom, nasze produkty zyskują
najwyższe Państwa uznanie w kraju i za granicami Polski.
Nasze podłogi prócz szerokiej gamy parametrów
i kolorystyki, charakteryzują się dużą odpornością na nacisk
i zarysowania. Ponadto, podłogi laminowane Weninger
doskonale sprawdzają się przy wodnym ogrzewaniu
podłogowym, a naszym Klientom imponuje bezpieczny
i łatwy montaż oraz łatwość utrzymania czystości
w Państwa domu, mieszkaniu czy biurze.
Zapraszamy.

POSTAW NA WNĘTRZE
POSTAW NA WENINGER
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PARAMETRY PANELI

Struktura Synchroniczna 3D

S
3D

Występuje w kolekcji Premium

Struktura Heliochrome

Cr

Struktura Synchroniczna

S

Struktura Drewna

8 mm

Parametr opisujący o grubości
paneli, które mają od 7 do 12 mm.
Im panele grubsze, tym bardziej
stabilne i odporne na wszelkiego
rodzaju odkształcenia.

10mm
12 mm

Klasa użyteczności

33

Opisuje przeznaczenia jak i warunki użytkowania podłogi.
Klasa 32 pozwala na intensywne użytkowanie paneli
w lokalach mieszkalnych. Z kolei klasa przeznaczenia
33 wskazuje na możliwość użytkowania podłogi nawet
w budynkach użyteczności publicznej.

AC4

Klasa ścieralności

AC5
AC6

Cecha, która bezpośrednio wpływa na trwałość paneli.
Im wyższa klasa ścieralności, tym bardziej odporna
na zużycie jest górna warstwa paneli podłogowych.
Panele o najwyższej klasie AC5 czy AC6 z uwagi
na bardzo dużą odporność na ścieranie, często
montowane są w obiektach użyteczności publicznej.

4v

V-fuga

32

D

Występuje w kolekcji Smart, Linea +

Struktura Lakierowana

Struktura Glossy

G

6

Grubość

Występuje w kolekcjach Ambiance, Natural

Występuje w kolekcji De Lux

Występuje w kolekcji Natural Parquet

7 mm

Występuje w kolekcji Natural Gloss

Specjalistyczny zabieg frezowania krawędzi, która po
złożeniu paneli przypomina literę “V”, nazywana potocznie
V-fugą. Głównymi cechami V fugi z czterostronnym
fazowaniem jest imitacja naturalnych parkietów oraz
co istotne, znacznie dłuższa żywotność tak wykonanej
podłogi laminowanej.

7

NATURAL
PARQUET
PODŁOGA NATURALNIE

FORNIROWANA

Piękno i niepowtarzalność
natury, urok i ciepło drewna,
klasyka i komfort, to atrybuty
nowoczesnego spojrzenia na
podłogę, które wyróżniają
kolekcję Natural Parquet.
Postaw na naturę.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
■■ Klasa użyteczności: 31

■■ Przeznaczenie - budynki mieszkalne: mieszkania i domy

■■ Grubość: 8,5 mm

■■ Fornir – 7 warstw lakieru

■■ Wymiary [długość x szerokość]:

■■ Montaż bezklejowy. Opcjonalnie możliwość klejenia

1383 x 159 mm

do podłoża

■■ Opakowanie: 11 szt. / 2,420 m2

■■ Odporność na nacisk i zarysowania

■■ Gwarancja: 20 lat

■■ Przystosowanie do wodnego ogrzewania podłogowego
■■ Łatwość w pielęgnacji i utrzymaniu
■■ Podłoga naturalna, przyjazna dla środowiska

8

9

NATURAL PARQUET

Dąb Aksamitny

Dąb Biały

Dąb Zwyczajny

10

NOWOŚĆ

Dąb Parzony

POSTAW NA NATURĘ

NOWOŚĆ

Dąb Wędzony

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Dąb Select

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Dąb Scuro

NOWOŚĆ

11

DE LUX
Kwintesencja stolarstwa
tworzona przez mistrza przy
udziale najnowszej technologii,
estetyka, wytrzymałość,
dostojność i elegancja
to cechy kolekcji De Lux.
Postaw na niezawodność.

12 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
■■ Klasa ścieralności: AC6

■■ Przeznaczenie: mieszkania, pokoje hotelowe, biura

■■ Grubość: 12 mm

■■ Montaż bezklejowy

■■ Wymiary [długość x szerokość]:

■■ Odporność na nacisk i zarysowania

1286 x 214 mm, 1286 x 122 mm
■■ Opakowanie:

AC6

33

Cr

4v

■■ Przystosowanie do wodnego ogrzewania podłogowego
■■ Łatwość w pielęgnacji i utrzymaniu

6 szt. / 1,651 m i 0,941 m (tylko dla Dąb Fremont)
2

2

■■ Panele przyjazne dla środowiska

■■ Gwarancja: 30 lat

12

13

DE LUX

Dąb California

Dąb Syberyjski

Dąb Kanadyjski / Fremont *

14

12 mm

POSTAW NA NIEZAWODNOŚĆ

AC6

33

Cr

4v

Dąb Baleary

Dąb Sycylia

Dąb Arktyczny

*) Dostępne dwie szerokości deski - 214 mm oraz 122 mm.

Dąb Malaga

15

DE LUX
JODEŁKA

Piękno i harmonia,
ponadczasowość i komfort
to atuty kolekcji De Lux Jodełka.
Postaw na doskonałość.

12 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
■■ Klasa ścieralności: AC6

■■ Przeznaczenie: mieszkania, pokoje hotelowe, biura

■■ Grubość: 12 mm

■■ Montaż bezklejowy

■■ Wymiary [długość x szerokość]:

■■ Odporność na nacisk i zarysowania

640 x 143 mm

AC6

33

Cr

4v

■■ Przystosowanie do wodnego ogrzewania podłogowego

■■ Opakowanie:

■■ Łatwość w pielęgnacji i utrzymaniu

6 szt. / 1,190 m

2

■■ Gwarancja: 30 lat

■■ Panele przyjazne dla środowiska

WAŻNE
Wzory Jodełka De Lux układane są z desek lewych i prawych.
Należy zakupić dwa osobne artykuły.

16

17

DE LUX

JODEŁKA

Dąb Norweski

Dąb Alabama

Dąb Grenada

18

12 mm

POSTAW NA NIEZAWODNOŚĆ

AC6

33

Cr

4v

Dąb Havana

Dąb California

Dąb Sycylia

Dąb Arktyczny

Dąb Baleary

19

EXPERT
Niezawodność, profesjonalizm,
dbałość o detal, jakość,
wnętrze oraz rodzina to
wytyczne przekazane
technologom jak i cechy
opisujące nowatorską
kolekcję Expert.
Postaw na fachowość.

10mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
■■ Klasa ścieralności: AC6

■■ Przeznaczenie: mieszkania, pokoje hotelowe, biura

■■ Grubość: 10 mm

■■ Montaż bezklejowy

■■ Wymiary [długość x szerokość]:

■■ Odporność na nacisk i zarysowania

1286 x 172 mm
■■ Opakowanie:

AC6

33

S

4v

■■ Przystosowanie do wodnego ogrzewania podłogowego
■■ Łatwość w pielęgnacji i utrzymaniu

7 szt. / 1,548 m

2

■■ Panele przyjazne dla środowiska

■■ Gwarancja: 30 lat

20

21

EXPERT

10mm

POSTAW NA FACHOWOŚĆ

Dąb Cordoba

Dąb Costa

Dąb Vigo

Dąb Grenada

Dąb Alicante

Dąb Reus

22

AC6

33

S

4v

23

AMBIANCE
Perfekcyjne i estetyczne
podłogi wprowadzą do Twojego
nowoczesnego lub klasycznego
wnętrza głębię i wyjątkową
atmosferę na wiele lat.
Postaw na wzornictwo.

8 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
■■ Klasa ścieralności: AC5

■■ Przeznaczenie - mieszkania, pokoje hotelowe, biura

■■ Grubość: 8 mm

■■ Montaż bezklejowy

■■ Wymiary [długość x szerokość]:

■■ Odporność na nacisk i zarysowania

1286 x 192 mm, 1383 x 159 mm,

■■ Przystosowanie do wodnego ogrzewania podłogowego

1383 x 193 mm

■■ Łatwość w pielęgnacji i utrzymaniu

■■ Gwarancja: 25 lat

24

AC5

33

4v

S

D

■■ Panele przyjazne dla środowiska

25

AMBIANCE

8 mm

POSTAW NA WZORNICTWO

Dąb Drago

1383 x 193 mm
opakowanie: 9 szt / 2,402 m2

Dąb Pirenejski

struktura: synchroniczna

Dąb Dixon

1383 x 193 mm
opakowanie: 9 szt / 2,402 m2

1286 x 192 mm
opakowanie: 9 szt / 2,222 m2
struktura: synchroniczna

26

Dąb Norweski

1286 x 192 mm
opakowanie: 9 szt / 2,222 m2
struktura: synchroniczna

33

4v

Dąb Naturalny

struktura: synchroniczna

Congo

struktura: synchroniczna

Dąb Garda

1286 x 192 mm
opakowanie: 9 szt / 2,222 m2

AC5

1286 x 192 mm
opakowanie: 9 szt / 2,222 m2

1286 x 192 mm
opakowanie: 9 szt / 2,222 m2
struktura: synchroniczna

D

1286 x 192 mm
opakowanie: 9 szt / 2,222 m2
struktura: synchroniczna

Dąb Skandynawski

struktura: synchroniczna

Dąb Capri

S

1286 x 192 mm
opakowanie: 9 szt / 2,222 m2
struktura: drewna, połysk

Świerk Orlando

1383 x 159 mm

opakowanie: 10 szt / 2,200 m2

struktura: drewna, połysk

27

NATURAL
GLOSS
Innowacyjna technologicznie
i wzorniczo, rozświetlająca,
doskonale podkreśli charakter
eklektycznych i nowoczesnych
wnętrz, to wybrane zalety
kolekcji Natural Gloss.
Postaw na innowację.

10mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
■■ Klasa ścieralności: AC4

■■ Przeznaczenie - budynki mieszkalne: mieszkania i domy

■■ Grubość: 10 mm

■■ Montaż bezklejowy

■■ Wymiary [długość x szerokość]: 1383 x 116 mm

■■ Podłoga siedmiokrotnie lakierowana

■■ Opakowanie: 14 szt. / 2,246 m2

■■ Przystosowanie do wodnego ogrzewania podłogowego

■■ Gwarancja: 30 lat

■■ Łatwość w pielęgnacji i utrzymaniu

AC4

32

4v

G

■■ Panele przyjazne dla środowiska

28

29

NATURAL GLOSS

POSTAW NA INNOWACJE

10mm

AC4

32

4v

G

Dąb Wenecki

Orzech Stary

Dąb Bielony

30

31

PREMIUM
Piękna struktura, jakość,
trwałość i doskonałość natury,
odwzorowana na powierzchni
kolekcji Premium.
Postaw na piękno.

10mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
■■ Klasa ścieralności: AC4

■■ Przeznaczenie - mieszkania, pokoje hotelowe, biura

■■ Grubość: 10 mm

■■ Montaż bezklejowy

■■ Wymiary [długość x szerokość]: 1383 x 159 mm

■■ Odporność na nacisk i zarysowania

■■ Opakowanie: 8 szt. / 1,760 m2

■■ Przystosowanie do wodnego ogrzewania podłogowego

■■ Gwarancja: 25 lat

■■ Łatwość w pielęgnacji i utrzymaniu

AC4

32

4v

S
3D

■■ Panele przyjazne dla środowiska

32

33

PREMIUM

10mm

POSTAW NA PIĘKNO

Dąb Floryda

Dąb Burbon

Dąb Dakota

Dąb Boston

Dąb Dallas

Dąb Vienna

34

AC4

32

4v

S
3D

Dąb Palermo

Dąb Bawarski

35

SMART
Stabilna podstawa to
fundament domu i każdej
podłogi. Przemyślane
i ponadczasowe rozwiązania,
to cechy kolekcji Smart.
Postaw na wnętrze.

8 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
■■ Klasa ścieralności: AC4
■■ Grubość: 8 mm

AC4

32

4v

D

■■ Przeznaczenie - mieszkania, domy jednorodzinne,
pokoje hotelowe

■■ Wymiary [długość x szerokość]: 1383 x 193 mm

■■ Montaż bezklejowy

■■ Opakowanie: 9 szt. / 2,402 m2

■■ Odporność na nacisk i zarysowania

■■ Gwarancja: 15 lat

■■ Przystosowanie do wodnego ogrzewania podłogowego
■■ Łatwość w pielęgnacji i utrzymaniu
■■ Panele przyjazne dla środowiska

36

37

SMART

8 mm

POSTAW NA WNĘTRZE

Dąb Lyon

Dąb Belluno

Dąb Dijon

Dąb Georgia

Dąb Barry

Dąb Flamandzki

38

AC4

32

4v

D

39

SMART

8 mm

POSTAW NA WNĘTRZE

Dąb Kataloński

Pine Grizzly

Dąb Georgia Red

Dąb Villach

AC4

32

4v

D

Dąb Polarny

40

41

LINEA +
Klasyczne ciepło, autentyczne
i wyraziste odwzorowane
dębu te cechy w połączeniu
z urokliwą liniowością fugi
zapewni Waszym wnętrzom
kolekcja Linea +.
Postaw na panele.

7 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
■■ Klasa ścieralności: AC4
■■ Grubość: 7 mm

AC4

32

4v

D

■■ Przeznaczenie - mieszkania, domy jednorodzinne,
pokoje hotelowe

■■ Wymiary [długość x szerokość]: 1383 x 193 mm

■■ Montaż bezklejowy

■■ Opakowanie: 10 szt. / 2,669 m2

■■ Odporność na nacisk i zarysowania

■■ Gwarancja: 15 lat

■■ Przystosowanie do wodnego ogrzewania podłogowego
■■ Łatwość w pielęgnacji i utrzymaniu
■■ Panele przyjazne dla środowiska

42

43

LINEA +

7 mm

POSTAW NA PANELE

Dąb Torino

Dąb Napoli

Dąb Denver

Dąb Royal

Dąb Kanadyjski

44

Dąb Tyrolski

AC4

32

4v

D

Dąb Paco

Orzech Włoski

45

PIELĘGNACJA

MONTAŻ

podkład

płyn do mycia i pielęgnacji

PROFI PE

paneli podłogowych

Trwale elastyczny podkład akustyczny wykonany z pianki

Profesjonalny, specjalistyczny płyn do

polietylenowej o wysokiej gęstości. Zaprojektowany specjalnie

mycia i codziennej pielęgnacji podłóg

do pływającego montażu podłóg laminowanych i parkietów.

laminowanych Weninger.
Pojemność - 1 litr

Odpowiedni do ogrzewania podłogowego.
•
•
•
•
•

grubość - 2 mm
rolka zawiera - 12,5 m2
wsp. przewodności ciepła - 0,039 m2 K/W
wytrzymałość na ściskanie - 75 kPa
redukcja dźwięku (IS) - 20 dB

podkład
płyn do mycia i pielęgnacji

podłóg drewnianych

Profesjonalny, specjalistyczny płyn do mycia
i codziennej pielęgnacji podłóg drewnianych
Natural Parquet oraz podłóg lakierowanych.
Pojemność - 1 litr

MAX PROFI 3 in 1

paneli na wysoki połysk

Profesjonalny, specjalistyczny, antystatyczny
płyn do mycia i pielęgnacji podłóg w wysokim
połysku Natural Gloss, Weninger.
Pojemność - 1 litr

ochronne

podkładki filcowe

46

więcej na www.weninger.pl/profipe

NOWOŚĆ

Trwale elastyczny podkład wykonany z pianki polietylenowej o
wysokiej gęstości z warstwą folii polietylenowej 150 μm z zakładką
60 mm i taśmą samoprzylepną o szerokości 19 mm. Odpowiedni do
ogrzewania podłogowego.
•
•
•
•
•

grubość - 2 mm z folią
rolka zawiera - 12,5 m2
wsp. przewodności ciepła - 0,054 m2 K/W
wytrzymałość na ściskanie - 40 kPa
redukcja dźwięku (IS) - 19 dB

podkład
płyn do mycia i pielęgnacji

NOWOŚĆ

IDEAL PROFI

więcej na www.weninger.pl/maxprofi

NOWOŚĆ

Podkład o wysokiej gęstości składający się w 93% z naturalnych
surowców i spoiw poliuretanowych, laminowany dwiema
warstwami kontrolującymi odparowywanie wody. Odpowiedni
do ogrzewania podłogowego.
•
•
•
•
•

grubość - 2 mm + folia alu
rolka zawiera - 8 m2
wsp. przewodności ciepła - 0,009 m2 K/W
wytrzymałość na ściskanie - 220 kPa
redukcja dźwięku (IS) - 18 dB

więcej na www.weninger.pl/idealprofi

bezinwazyjny system

montażu

RST to innowacyjny, unikalny i cichy system bezinwazyjnego montażu.

Doskonały sposób na zabezpieczenie blatów, paneli

Łatwo zamontujesz na ścianie ramki ze zdjęciami, listwy czy akcesoria

oraz podłóg drewnianych. Samoprzylepne podkładki

w samochodzie (latarkę, dywaniki itd.) lub też poduszki na krześle.

Weninger to różnorodność wymiarów oraz kształtów.

System RST oszczędza miejsce i Twój czas.

1 komplet - 16 sztuk

więcej na www.weninger.pl/rst

47

SPRZEDAŻ
Sprawdź gdzie kupisz nasze produkty:
www.weninger.pl/sklepy

tel.: 533-055-574
manager ds. sprzedaży
w rynku tradycyjnym / hurtowym
zasięg:
pomorskie, zachodnio-pomorskie, podlaskie,
kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie,
podlaskie, wielkopolskie (część)
Notatki

tel.: 501-215-104
manager ds. sprzedaży
markety budowlane / DIY
zasięg:
pomorskie, zachodnio-pomorskie, podlaskie,
lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie,
dolnośląskie, opolskie, śląskie, łódzkie, mazowieckie

tel.: 660-218-082
manager ds. sprzedaży
w rynku tradycyjnym / hurtowym
zasięg:
małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
lubelskie, łódzkie, mazowieckie

tel.: 662-284-457
manager ds. sprzedaży
w rynku tradycyjnym / hurtowym
zasięg:
lubuskie, wielkopolskie (część),
dolnośląskie, opolskie, śląskie

48

Gorzyce, ul. Rybnicka 81
Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 17
tel.: +48 32 750 84 16
tel.: +48 32 750 84 18
fax: +48 32 750 01 32
www.weninger.pl

Niniejsze zestawienie nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa handlowego. Firma WENINGER jest właścicielem
marki Weninger ® i RST® oraz zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów zaprezentowanych w zestawieniu.
Zdjęcia przedstawionych produktów mogą się różnić kolorem, odcieniem i strukturą od produktów będących w sprzedaży.

