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PODŁOGI GOTOWE NA KAŻDE WYZWANIE

Zrób krok do świata

W MODULEO .
STAWIAMY WYZWANIA.
GŁÓWNIE SOBIE. BY DZIAŁAĆ
INNOWACYJNIE. BY TWORZYĆ.
PODŁOGI O WYJĄTKOWYCH
WZORACH. WYTRZYMAŁE.
ELEGANCKIE. CICHE.
ZAPEWNIAJĄCE UCZUCIE
MIĘKKOŚCI. ZAAWANSOWANE
TECHNOLOGICZNIE. PONIEWAŻ
WIERZYMY, ŻE KIEDY DESIGN
I INNOWACJA IDĄ W PARZE,
DZIEJE SIĘ COŚ WIELKIEGO.
NOWA PODŁOGA. GOTOWA
NA WSZELKIE WYZWANIA.
SPEŁNIAJĄCA WSZELKIE
OCZEKIWANIA. PODŁOGA,
KTÓRA FASCYNUJE. BYĆ JEJ
WŁAŚCICIELEM – TO SAMA
PRZYJEMNOŚĆ.
®

WŁAŚNIE TAKIE SĄ
PODŁOGI LAYRED .
®

3.

4.

LayRed® to kolekcja podłóg winylowych od Moduleo®:
wytrzymalszych niż kiedykolwiek, zapewniających uczucie
miękkości i dobre właściwości akustyczne, stworzonych,
by nie ugiąć się nawet w ekstremalnych warunkach.
Podłoga LayRed® klasy premium, ze zintegrowaną warstwą
spodnią w charakterystycznym czerwonym kolorze
– gotowa na każde domowe wyzwanie.

Podłogi gotowe na wszelkie
wyzwania.

5.

Wyzwanie.
W Moduleo® tworzymy innowacje
z myślą o Tobie. Ponieważ
wierzymy, że rozwiązania dla
podłóg są inteligentne tylko
wtedy, gdy wpasowują się w Twój
styl życia i wychodzą naprzeciw
Twoim pragnieniom i potrzebom
współczesnych domów.

.52

Inne kolekcje
Moduleo®

.42

Innowacja

.12

Kolekcja

.08

Wyzwanie

6.

.62

Odkryj Moduleo®
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O firmie
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Konserwacja

Wykończenie

Instalacja

S
P
I
S

T
R
E
Ś
C
I

7.

.64
.68

SPOSÓB TWOJEGO
ŻYCIA INSPI UJE
NAS DO WPROWADZANIA
INNOWACJI
02
Zawsze stawiamy sobie wyzwanie
opracowania takich rozwiązań dla
podłóg, które będą odpowiadać
Twoim oczekiwaniom i stawią
czoła różnorodnym wyzwaniom
związanym z tworzeniem, budową lub
remontem domu. Z LayRed® – naszą
pierwszą podłogą zaawansowaną
technologicznie – wchodzimy
w nowy wymiar innowacji
w podłogach winylowych.

Doskonałe
podczas remontu

01

8.

Zaawansowane
technologicznie
podłogi winylowe
LayRed® to wielowarstwowa podłoga
łącząca piękne wzory i najwyższy
komfort z wytrzymałością, która
nie ma sobie równych. Zatrzaskowe
podłogi winylowe są tworzone tak,
by przetrwać nawet w ekstremalnych
warunkach: wytrzymałe niczym
twarde drewno, ale doskonale stabilne
w każdych okolicznościach
i zdolne zaadaptować się do dowolnej
przestrzeni, otoczenia i stawiającej
wyzwania sytuacji w domu.

ze zintegrowanym podkładem
Zaawansowane technologicznie
podłogi winylowe LayRed® wyposażone są w zintegrowany podkład.
Gwarantuje on łatwiejszą instalację
i lepsze tłumienie dźwięku oraz
skuteczniejszą niwelację
nierównych powierzchni.

Nierówne powierzchnie mogą
stanowić wyzwanie podczas
przeprowadzania remontu domu.
Jednak nie dla LayRed®. Dzięki
dużej wytrzymałości rdzenia
i zintegrowanemu podkładowi,
LayRed® niweluje luki i nierówności
w już istniejących podłogach.
To doskonałe rozwiązanie
dla Twojego domu.

04

Miękkie i ciche

do
-21 dB

03

Wytrzymałe
i stabilne

05

Odporne na
zarysowania
i plamy
Od zaawansowanych
technologicznie podłóg winylowych
oczekujesz dużej wytrzymałości,
ale nie kosztem wyglądu? Bez
obaw, z LayRed® nie musisz iść
na kompromis. Nasze podłogi
zapewniają uczucie miękkości
i ciepła pod stopami. Warstwa
sprężysta i zintegrowany podkład
zapewniają doskonałe właściwości
akustyczne: podczas chodzenia
nie słychać skrzypienia paneli ani
irytującego klikania. Podłogi LayRed®
gwarantują również redukcję
przenikania dźwięków. Jeśli chodzi o
komfort, LayRed®
bije konkurencję na głowę.
Duże okna zapewniają piękno
i obfitość naturalnego światła.
Z drugiej strony wnętrza podlegają
wahaniom temperatur. LayRed®
radzi sobie w takiej sytuacji bardzo
dobrze. Podłoga zachowuje
stabilność wymiarów we
wszelkich możliwych warunkach
temperaturowych: nie reaguje
zmianą kształtu - ani na ciepło,
ani na zimno.

Szukasz podłogi, która poradzi
sobie z pułapkami codzienności?
Podłogi LayRed® są odporne
na zarysowania i plamy dzięki
jedynej w swoim rodzaju warstwie
ochronnej TwinGuard, która chroni
przed zarysowaniami i penetracją
brudu, co gwarantuje utrzymanie
podłogi w doskonałym stanie.

9.

07

Piękne wzory

06

Wodoodporne

LayRed® wyglądem i wrażeniami
imituje przyrodę. Kolekcja LayRed®
może się poszczycić 40 różnymi
wzorami, od dębowego drewna
po kamienie. Wszystkie inspiracje
czerpiemy z natury. Stworzone dla
wspaniałego wyglądu: doskonale
widoczne szczegóły, niewielka ilość
powtórzeń oraz pięknie
wytłoczone detale.

10.
Jedną z wielu zalet podłóg
winylowych jest ich odporność
na działanie wody. Nie musisz się
zatem martwić o to, że coś rozlejesz lub rozchlapiesz. Są też
o wiele łatwiejsze w utrzymaniu.
Nie przejmuj się, taka jest właśnie
idea LayRed®: podłogi na każdą powierzchnię, od salonów po kuchnie,
od sypialni po łazienki.

DZIĘKI TAK WIELU
MOCNYM STRONOM
PODŁOGI LAYRED®
ZDECYDOWANIE
URZEKNĄ
KAŻDEGO

Dotyk czerwieni
LayRed® to podłogi wyjątkowe, które
dysponują szeroką gamą fantastycznych
cech. Ale jest coś jeszcze…
Zintegrowany podkład jest
w kolorze czerwieni, która jest znakiem
rozpoznawczym marki. Kolekcja
LayRed® będzie zapewne
znana pod hasłem „podłoga
z czerwonym spodem”.

08. Łatwe w montażu deski zatrzaskowe
z zabezpieczającym profilem zamykającym
09. Łatwe w utrzymaniu
10. Kompatybilne z ogrzewaniem podłogowym
11. Dożywotnia gwarancja

A WIĘC… Z CZYM MASZ PROBLEM?
NIERÓWNE POWIERZCHNIE?
DUŻA WILGOTNOŚĆ W POMIESZCZENIU?
MIEJSCE NARAŻONE NA ZMIANY TEMPERATUR?
OBECNOŚĆ W DOMU ZWIERZĄT DOMOWYCH
LUB DZIECI?
LAYRED® NA PEWNO SOBIE PORADZI.

Blackjack Oak 22215

Kolekcja.
12.

Zobacz kolekcję LayRed®
w pełnym blasku i zachwyć
się jej pięknem. 64 różne
kolory, od efektów drewna,
do efektów kamienia, które
sprawdzą się w każdym
pomieszczeniu w Twoim domu.
Spójrz tylko…

DREWNO
BRIO OAK S.14
COUNTRY OAK S.16
MIDLAND OAK S.18
CLASSIC OAK S.22
BLACKJACK OAK S.24
SHERMAN OAK S.26
VERDON OAK S.28
COUNTRY OAK EIR S.30
LAUREL OAK EIR S.32
MOUNTAIN OAK EIR S.34
SIERRA OAK EIR S.36

KAMIEŃ
CANTERA S.38
JETSTONE S.40
DESERT STONE S.42
HOOVER STONE S.44
JERSEY STONE S.46

PRZEGLĄD KOLEKCJI S.48

13.

22877

22927

MODULEO® LAYRED®

14.

Brio Oak

22237

22247

22917

Dąb zaczerpnięty z natury.
Od odcieni jasnych do szarych.

Luksusowe winylowe panele zapewniające uczucie delikatności. Odporne na zużycie, zarysowania i plamy. Doskonałe rozwiązanie podłogowe,
jeśli masz w domu bawiące się wokół dzieci.
Sprawdzi się w mieszkaniu, domu, rezydencji…
LayRed® zagwarantuje Ci, że Twój dom będzie
wyglądał jak pałac. Zapewni Ci spokój umysłu.

DESKA
SZER. 18.90 cm
DŁ. 131.70 cm

4-STRONNE
SUBTELNE V-FUGI

15.

Brio Oak 22917

16.

Country Oak 24842

24130

24456

MODULEO® LAYRED®

Country Oak

24958

24277

24842

Surowsza strona natury.
Wyraźnie
zaznaczone sęki.

4-STRONNE
SUBTELNE V-FUGI

DESKA
SZER. 18.90 cm
DŁ. 131.70 cm

Pełne wdzięku i charakteru. Podłoga winylowa, która chce Ci opowiedzieć wspaniałą
historię. Świetlana przyszłość Twojego
wnętrza. Dotyk elegancji zmieszany z
szykownymi odcieniami. Ale zawsze i
wszędzie piękny. Na długie lata. Country Oak
jest gotowy na to, by przetrwać próbę czasu.

17.

Midland Oak 22240

22821

22240

MODULEO® LAYRED®

Midland Oak

22110

22231

Eleganckie drewno.
Naturalne kolory.
Od odcieni jasnych do ciemnych.

4-STRONNE
SUBTELNE V-FUGI

DESKA
SZER. 18.90 cm
DŁ. 131.70 cm

Wiosenne odświeżenie. Ciepłe i przytulne.
Doskonałe rozwiązanie podłogowe, którym
możesz przykryć starą, wysłużoną podłogę
podczas remontu domu. Nieważne,
czy to skromny domek czy imponująca
rezydencja – kiedy wrócisz, będziesz pod
wrażeniem efektu.

19.

20.

Midland Oak 22821

24844

24864

24837

24235

MODULEO® LAYRED®

22.

Classic Oak

24234

Czyste drewno.
Pięknie zmatowiony.
Ciepło, które widać i czuć.

Classic Oak wprowadzi do Twojego
wnętrza naturalne wrażenie komfortu.
Jednocześnie kontrastuje i uzupełnia się
z innymi elementami wystroju wnętrza.
Podłoga, która przetrwa nawet w często
uczęszczanych miejscach, tam gdzie od
czasu do czasu coś może się rozlać.

DESKA
SZER. 18.90 cm
DŁ. 131.70 cm

4-STRONNE
SUBTELNE V-FUGI

23.

Classic Oak 24844

22215

22220

22246

MODULEO® LAYRED®

24.

Blackjack Oak

22937

Klasyka i delikatność wzoru.
W najpopularniejszych odcieniach.

Natura w najczystszej postaci. Delikatne
słoje podbijają efekt prawdziwej deski.
Wśród 4 najpopularniejszych odcieni
drewna z pewnością znajdziesz swoją
idealną podłogę. Design i najwyższa
odporność mogą iść ze sobą w parze.

DESKA
SZER. 18.90 cm
DŁ. 131.70 cm

4-STRONNE
SUBTELNE V-FUGI

25.

Blackjack Oak 22220

22221

22232

22841

MODULEO® LAYRED®

26.

Sherman Oak

22941

Gładkość wzoru w nowoczesnym stylu.
Idealna baza Twojego domu.

Luksus, gładkość, elegancja - to najlepiej
oddaje wygląd i teksturę kolekcji.
Brak wyraźnych cieniowań ujednolica efekt
podłogi, nadając wnętrzu nowoczesnego
charakteru. To stonowana baza Twojego
domu, do której bez problemu dobierzesz
kolejne elementy dekoracyjne.

DESKA
SZER. 18.90 cm
DŁ. 131.70 cm

4-STRONNE
SUBTELNE V-FUGI

27.

Sherman Oak 22221

24232

MODULEO® LAYRED®

28.

Verdon Oak

24962

Szarość bez cienia nudy.
Chłodny odcień podłogi
z ciepłym uczuciem pod stopami.

Szarość króluje we współczesnych wnętrzach.
Wybierając podłogę w tej tonacji podążasz za
trendami nie tracąc przy tym funkcjonalności.
Jeśli Twoje wnętrze wpisuje się w styl loftowy,
skandynawski lub glamour, Verdon Oak będzie
najbardziej trafionym wyborem.

DESKA
SZER. 18.90 cm
DŁ. 131.70 cm

4-STRONNE
SUBTELNE V-FUGI

29.

Verdon Oak 24232

54285
54945

54935

54875
54991

MODULEO® LAYRED®

30.

Country Oak EIR

54265

Najbardziej naturalny
i rustykalny efekt
w naturalnych odcieniach drewna.

Country Oak to największe możliwe zbliżenie
do natury. Słoje, sęki, żłobienia, delikatne
przetarcia - dzięki tym akcentom,
nie odróżnisz panela od prawdziwej drewnianej
podłogi. Od jasnego do ciemnego koloru,
aby dać Ci pełną dowolność aranżacyjną.

DESKA
SZER. 20.90 cm
DŁ. 149.40 cm

4-STRONNE
SUBTELNE V-FUGI

31.

Country Oak EIR 54991

51104
51914

51864

51282
51992

MODULEO® LAYRED®

32.

Laurel Oak EIR

51230

Gładkość, harmonia i spokój.
Tak w kilku słowach można
podsumować efekt, który uzyskasz dzięki tej kolekcji.

Jeśli poszukujesz podłogi, która będzie
spokojną, mało agresywną bazą Twojego
wnętrza, kolekcja Laurel Oak będzie idealnym
wyborem. Delikatne słoje podkreślą charakter
drewnianej deski i nie zdominują efektu we
wnętrzu. Będzie pięknie.

DESKA
SZER. 20.90 cm
DŁ. 149.40 cm

4-STRONNE
SUBTELNE V-FUGI

33.

Laurel Oak EIR 51864

56112
56275

56238

56220
56869

MODULEO® LAYRED®

34.

Mountain Oak EIR

56213

Klasyczne, naturalne odcienie,
to dekory najchętniej wybierane
przez klientów.

Stonowana kolorystyka i delikatne sęki
to najczęstszy wybór do nowoczesnych
wnętrz. Doskonale to rozumiemy. Drewno
nadaje pomieszczeniom ciepłego charakteru,
a średnie odcienie brązów można dopasować
do wszystkich stylów wnętrzarskich.

DESKA
SZER. 20.90 cm
DŁ. 149.40 cm

4-STRONNE
SUBTELNE V-FUGI

35.

Mountain Oak EIR 56112

58228
58847

58268

58248
58933

MODULEO® LAYRED®

36.

Sierra Oak EIR

58239

Jasna podłoga rozświetli każdą przestrzeń.
Musisz wybrać jedynie między ciepłymi
lub chłodnymi odcieniami.

Kolekcja Sierra Oak bazuje na jasnych,
naturalnych odcieniach drewna. Specjalnie
dobrany kolor i struktura panela dodadzą
wnętrzu świeżości i efektu czystości. To wybór
bezpieczny, który nie wprowadzi do wnętrza
chaosu i poczucia przytłoczenia.

DESKA
SZER. 20.90 cm
DŁ. 149.40 cm

4-STRONNE
SUBTELNE V-FUGI

37.

Sierra Oak EIR 58268

Cantera 46990

MODULEO® LAYRED®

Cantera

46990

46930

Imponujące.
Surowe i ciepłe zarazem.

4-STRONNE
SUBTELNE V-FUGI

PŁYTKA
SZER. 30.30 cm
DŁ. 61.00 cm

Subtelny design. Marmurowe detale.
Niewątpliwie stylowy minimalizm. Doskonale
sprawdzi się w nowoczesnych domach.
Zamontuj ją w sąsiedztwie dużych okien, gdzie
będzie zapraszać świat zewnętrzny do Twojego
wnętrza. Odporna na zmiany temperatury.
Łatwiejsza w utrzymaniu niż prawdziwy kamień.

39.

MODULEO® LAYRED®

40.

Jetstone

46982

46942

Wytrzymała niczym stal.
Przetrwa każde warunki.
Doskonała mimo nieregularności.

Piękno tkwi w niedoskonałości. Surowe,
z industrialną nutą. Wpasowują się
w charakter budynku. Jetstone
doskonale nadaje się dużych,
przestronnych przestrzeni. To podłoga
klasy premium, idealnie wpisująca się
w Twoje plany remontowe.

PŁYTKA
SZER. 30.30 cm
DŁ. 61.00 cm

4-STRONNE
SUBTELNE V-FUGI

41.

Jetstone 46982

Desert Stone 46950

Desert Stone
MODULEO® LAYRED®

46950

Zimny, kamienny wyraz.
Z naturalną finezją.

4-STRONNE
SUBTELNE V-FUGI

PŁYTKA
SZER. 30.30 cm
DŁ. 61.00 cm

Płytki winylowe w prawdziwie włoskim stylu.
W piękne, betonowe wzory. Wywołujące wrażenie
ciepła pod stopami. Właśnie to, czego pragniesz,
kiedy bierzesz kąpiel. Nie musisz się martwić, że
nachlapiesz. Podłoga jest wodoodporna.

43.

46916

46269

MODULEO® LAYRED®

44.

Hoover Stone

46957

Przetarty beton.
Nadąży za szybkim
tempem wnętrza.

Efekt przetartego betonu najlepiej prezentuje się
na rozległych przestrzeniach w pomieszczeniach
komercyjnych. Restauracje, siłownie, biura
– to miejsca stworzone dla podłogi Hoover Stone.
Najwyższa odporność i najlepsze parametry
techniczne pozwalają na montaż w miejscach
o wzmożonym ruchu.

PŁYTKA
SZER. 30.30 cm
DŁ. 61.00 cm

4-STRONNE
SUBTELNE V-FUGI

45.

Hoover Stone 46916

MODULEO® LAYRED®

46.

Jersey Stone

46156

46913

46976

Marmurowa elegancja.
Najmodniejszy wzór
ostatnich sezonów.

Nowoczesny marmur. Naturalnie
żyłkowany wzór, który oddaje istotę
i prawdziwą strukturę kamienia. Nadaje
wnętrzu spokój i harmonię. Wybieraj
spośród całego przekroju kolorów
– od najjaśniejszego po ciemny.

PŁYTKA
SZER. 30.30 cm
DŁ. 61.00 cm

4-STRONNE
SUBTELNE V-FUGI

47.

Jersey Stone 46913

48.

49.

Sierra Oak 58847

Innowacja.
50.

Widziałeś je już od zewnątrz.
Teraz pora odkryć, co jest
w środku, analizując wiele
warstw i właściwości, które
sprawiają, że kolekcja LayRed®
jest tak innowacyjna.
Witaj w laboratorium LayRed®.

®

LABORATORIUM

51.

Kierownik Działu Badań i Rozwoju

Kristof Van Vlassenrode

52.

GOTOWI NA
WSZELKIE
WYZWANIA
Jak stworzyć piękną
podłogę, przyjazną dla
prac remontowych, bez
utraty wysokiego poziomu
komfortu, z jakiego znane
są podłogi winylowe?
To było wyzwanie.
To historia innowacji,
w której ważną rolę odegrał
Kristof Van Vlassenrode,
kierownik Działu Badań
i Rozwoju firmy Moduleo®.

Rynek mieszkaniowy jest nasycony,
istnieje konieczność remontu już
istniejących obiektów. To było
proste olśnienie, które zainicjowało
historię marki LayRed®. „Rzucono
nam wyzwanie opracowania
rozwiązania dla podłóg winylowych,
które odpowiadałoby na problem
nierówności już istniejących podłóg,
bez konieczności ich wyrównywania.
Pierwsza myśl, która przyszła mi do
głowy, to stwierdzenie, że muszą być
one wytrzymałe i sztywne.”
„Nie jest tak trudno stworzyć sztywną
podłogę winylową o wytrzymałości
twardego drewna lub ceramiki,
czy też laminat ją pokrywający.
Prawdziwym wyzwaniem jest
natomiast wzmocnienie jej w
taki sposób, by nie traciła ona na
właściwościach akustycznych i
delikatności, z jakich znane są nasze
podłogi. To jednak, co wydawało się
najpierw czymś niemożliwym, szybko
przerodziło się w „mission possible”.
„Przemyśleliśmy to. Zdecydowaliśmy,
że potrzebujemy większej ilości
warstw. Narodził się nowy produkt,
najpierw na papierze. Do stworzenia
wielowarstwowej podłogi winylowej,
o której myśleliśmy, potrzebowaliśmy
nowej linii produkcyjnej.” Widząc

zatem duży potencjał w opracowaniu
zaawansowanych technologicznie
podłóg winylowych, nasza firma
zainwestowała w nową fabrykę.
„Nasze podłogi winylowe spełniają
wszelkie oczekiwania i sprostają
wszelkim wyzwaniom, jakie stwarza
remont domu. Łączą luksusowy
design i dobre właściwości użytkowe,
są odporne na zużycie oraz na
działanie wody, mają niezrównaną
wytrzymałość i zapewniają doskonały
komfort wnętrz – to pierwszy taki
produkt na rynku. Żadnemu z naszych
konkurentów nie udało się nigdy
połączenie tych wszystkich korzyści
w jednej podłodze, tak jak zrobiliśmy
to my w winylach LayRed®.”
Nie musimy wspominać o tym,
że jesteśmy dumni z wprowadzenia
dziś na rynek zaawansowanych
technologicznie podłóg winylowych.
„Opracowana przez nas kolekcja
naprawdę się wyróżnia. Z jednej
strony dzięki swoim cechom: są to
wielowarstwowe podłogi winylowe,
łączące wytrzymałość, komfort,
design i właściwości użytkowe.
Z drugiej – i tu niespodzianka –
wszystkie nasze deski mają tył koloru
czerwonego, który jest wizytówką
marki: jest to zintegrowany podkład.”
Stąd nazwa: LayRed®.

WYTRZYMAŁOŚĆ
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DOLNE WARSTWY
GWARANTUJĄ
SZTYWNOŚĆ
I WYTRZYMAŁOŚĆ
PODŁÓG MARKI LAYRED®.

KOMFORT
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ŚRODKOWA WARSTWA
ZAPEWNIA UCZUCIE
DELIKATNOŚCI
I DOBRE WŁAŚCIWOŚCI
AKUSTYCZNE.

DESIGN
I WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWE
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GÓRNA WARSTWA
ŁĄCZY DESIGN INSPIROWANY NATURĄ I DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWE.
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JEDNA DESKA,
DWANAŚCIE WARSTW,
TRZY KORZYŚCI:
DESIGN
I WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWE
Odporne na
zarysowania i plamy
KOMFORT
Delikatne i ciche
WYTRZYMAŁE
Sztywna podłoga winylowa ze zintegrowanym
podkładem

Podłogi LayRed® składają się z 12 warstw,
reprezentujących wytrzymałość, komfort, design
i właściwości użytkowe. Dwanaście warstw, które
łączą się w jeden, superwytrzymały, wyjątkowo
trwały produkt.

MOCNIEJSZE NIŻ
KIEDYKOLWIEK

niwelowanie
nierównych
powierzchni

WYTRZYMAŁOŚĆ TO ICH ATUT
Podłogi LayRed® są sztywne,
w przeciwieństwie do designerskich
elastycznych podłóg firmy Moduleo®.
Dolne warstwy sprawiają, że są one
niezmiernie wytrzymałe i nadają się do
każdej powierzchni i każdej lokalizacji.
Mimo że jest to wytrzymałe rozwiązanie
podłogowe dla każdego domu, to
produkty marki LayRed® są przede
wszystkim inteligentną innowacją dla
projektów remontowych – mają tylko
6 mm grubości oraz zintegrowany
podkład, nie trzeba się więc już martwić
o demontaż starej podłogi, a można
jedynie umieścić na niej LayRed®.
6 mm grubości (ze zintegrowanym podkładem)

DOSKONAŁE NA NIERÓWNE
POWIERZCHNIE

54.
niewrażliwe na
zmiany temperatury

wytrzymały
rdzeń

Dzięki wytrzymałemu i niemarszczącemu
się rdzeniowi LayRed® niweluje przerwy
i niewielkie nierówności w powierzchniach.
Nie jest potrzebne wyrównywanie podłoża.
Zintegrowane podkłady kryją wszelkie
niedoskonałości, wystające części oraz
bruzdy. Warstwa twarda natomiast chroni
przed marszczeniem się, co oznacza,
że wybrzuszenia i wgłębienia nie będą
przebijały się na powierzchnię.

DESIGN I WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
KOMFORT
WYTRZYMAŁOŚĆ

STABILNOŚĆ W KAŻDYCH
WARUNKACH

DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ,
DŁUGA GWARANCJA

Twarde drewno i laminaty to podłogi,
które żyją. LayRed® gwarantuje
niezmienność wymiarów przy wahaniach
temperaturowych (jeżeli przestrzegane
są szczeliny dylatacyjne) lub wilgotności
powietrza. Poza tym unikalna technologia
włókna szklanego stabilizuje rdzeń,
co gwarantuje, że podłoga jest w pełni
płaska, nawet na wrażliwej na zmiany
temperatury powierzchni.

Podłogi LayRed® są wyjątkowo
wytrzymałe, jeżeli odpowiednio
o nie dbasz. Dlatego Moduleo®
oferuje Ci dożywotnią gwarancję.

WYTRZYMAŁOŚĆ

.01

55.

ODPORNOŚĆ NA WGNIECENIE

G

W

AR

A

Dożywotnia
ANC

J

Nasze zaawansowane technologicznie
podłogi są odporne na wgniecenia: górna
warstwa wytrzymałego rdzenia jest tak
skonstruowana, by zapobiegać wgnieceniom
spowodowanym obcasami lub nogami
mebli. Ten efekt „pamięci kształtu” oznacza,
że podłoga po prostu powraca do swojego
wcześniejszego stanu, kiedy zmniejsza się
obciążenie lub nacisk.
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KOI TWOJE
ZMYSŁY
ODCZUWALNY KOMFORT

UCZUCIE MIĘKKOŚCI I CIEPŁA

Jedną z wielu zalet podłóg winylowych
jest oferowany przez nie komfort. Ale czy
zaawansowana technologicznie podłoga
winylowa może być porównywana z bardziej
elastycznymi alternatywami? Oczywiście.
Stąpanie po naszej podłodze nowej generacji
LayRed® wpływa pozytywnie na Twoje
samopoczucie: daje uczucie naturalnego
ciepła pod stopami i redukuje dźwięki
do absolutnego minimum.

Warstwa akustyczna LayRed® daje Ci również
uczucie miękkości i ciepła pod stopami. Dzięki
swojej elastyczności jest przygotowana na
uniesienie ciężaru Twojego ciała, co sprawia,
że podłogi LayRed® są bardziej miękkie niż
wszelkie zaawansowane technologicznie
alternatywy. Stosowany przez nas materiał
ma lepsze właściwości izolacyjne i utrzymuje
temperaturę na komfortowym poziomie przez
cały rok. Nie straszne Ci zmarznięte stopy,
nawet na zaawansowanej technologicznie
podłodze winylowej imitującej
wyglądem ceramikę.

56.
LayRed® to zaawansowana technologicznie podłoga, dająca uczucie
maksymalnej miękkości pod stopami. To dlatego podłogi LayRed®
są tak unikalne!

Potrzebujesz jeszcze więcej ciepła?
Produkty LayRed® są kompatybilne
z ogrzewaniem podłogowym.

DESIGN I WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
KOMFORT
WYTRZYMAŁOŚĆ
DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI
AKUSTYCZNE
W świecie, w którym jesteśmy przytłoczeni hałasem,
szczególnie cenimy sobie ciszę, zwłaszcza w domu.
Środkowa warstwa akustyczna wytłumia odgłosy
chodzenia: podczas stąpania po LayRed® nie słychać
skrzypienia między deskami ani irytujących odgłosów
klikania. Zintegrowany podkład gwarantuje również
redukcję przenikania dźwięków. Zadowoli to zarówno
Ciebie, jak i Twoich sąsiadów.

Właściwości pochłaniania hałasu, którymi mogą się
poszczycić podłogi LayRed®, są wyraźnie lepsze niż
możliwości, które oferuje twarde drewno, ceramika,
laminaty (nawet ze specjalnymi podkładami) oraz inne
zaawansowane technologicznie produkty winylowe.
Zróbmy test…

Do
-21 dB

KOMFORT

.02
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57.

Poproś swojego sprzedawcę o przeprowadzenie
testu dźwięku na podłodze
LayRed®.

Odgłos chodzenia
Ceramika

Laminat

Twarde
drewno

Zaawansowane
technologicznie
podłogi winylowe

WYGLĄDA
WSPANIALE,
DZIAŁA JESZCZE
LEPIEJ

Pragniesz podłogi, która połączy
naturalne piękno twardego drewna lub kamienia z praktycznymi
zaletami odpornego na zużycie
winylu? LayRed® daje Ci najlepsze
z tego, co mogą zaoferować te
dwa światy.

DESIGN IMITUJĄCY NATURĘ

WODOODPORNE

Kolekcja LayRed® obejmuje 40 wzorów, które
opracowaliśmy i nadrukowaliśmy wewnętrznie
w naszej firmie, wszystkie one są inspirowane
drewnem i kamieniem. Każdy wzór ma doskonale
widoczne szczegóły oraz niewielką ilość powtórzeń,
co sprawia, że Twoja podłoga wygląda naturalnie
wyjątkowo. Z pewnością znajdziesz podłogę, która
spełni Twoje pragnienia. Jedyną różnicą są lepsze
właściwości użytkowe podłóg LayRed®, które
przewyższają cechy naturalnych odpowiedników.

Winyl odpycha cząsteczki wody, a ochronna
warstwa poliuretanowa TwinGuard wzmacnia ten
efekt, dzięki czemu konserwacja podłóg LayRed®
jest jeszcze łatwiejsza. Oznacza to, że możesz
cieszyć się Twoją podłogą LayRed® przez całe
życie, bez obaw.

NATURALNA STRUKTURA
Podłogi LayRed® wyglądają realistycznie. Proces
tłoczenia nadaje teksturze realizm oraz autentyczny
wygląd i fakturę. Dwie warstwy lakieru tworzą piękne
matowe wykończenie gotowej powierzchni.

4-STRONNE SUBTELNE V-FUGI
Subtelne V-fugi w różnych odcieniach
podkreślają naturalny wygląd i wrażenia, które
wywołują podłogi LayRed®. Każda deska ma
swoje unikalne fugi, dostosowane do charakteru
drewna. Również płytki mają ze wszystkich stron
fugi, które wyznaczają ich kontury.

4-STRONNE
SUBTELNE V-FUGI

ODPORNE NA PLAMY I ZARYSOWANIA
LayRed® bije wszystkich na głowę. Dzięki warstwie
użytkowej o 0,4 mm oraz 0,55 mm grubości, nasze
podłogi winylowe są jedyne w swoim rodzaju.
Podłogi LayRed® są odporne na zarysowania i plamy
dzięki jedynej w swoim rodzaju ochronnej warstwie
poliuretanowej TwinGuard, która chroni przed
zarysowaniami i penetracją brudu, co gwarantuje
utrzymanie wzoru w doskonałym stanie.

DESIGN I WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
KOMFORT
WYTRZYMAŁOŚĆ

DESIGN
I WŁAŚCIWOŚCI
UŻYTKOWE
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59.

Lakier TwinGuard oraz
wytłoczenia nadają powierzchni piękne matowe
wykończenie i realistyczny
wygląd.

Inne kolekcje Moduleo.
60.

Firma Moduleo® to więcej niż podłogi
LayRed®. Oto małe wprowadzenie
do pozostałych kolekcji. Przyjrzyj się
designerskim podłogom Moduleo®
i odkryj studio kreatywne Moods.

D Moduleo® Moduleo Design Floors
Dzięki trzem kolekcjom wzorów
i nowoczesnej ofercie winyli
Moduleo® prezentuje pełną gamę
podłóg designerskich, z których
każda ma swój własny charakter.
Moduleo® Moods
Daj się ponieść kreatywności i spraw
z Moduleo® Moods, by Twoja
podłoga była naprawdę unikalna.
Po prostu zrób to po swojemu,
wybierając spośród wielu kolorów,
kształtów i wzorów.

61.

SZUKASZ
CZEGOŚ
INNEGO?

Designerskie podłogi Moduleo®

Z MIŁOŚCI DO
Modna kolekcja designerskich podłóg
Moduleo® obejmuje swoją gamą czyste,
zdecydowane odcienie drewna oraz
eleganckie, bardziej charakterystyczne
kamienie o wariantach kolorystycznych
jasnych i ciemnych, a także pośrednich.
Tym, którzy kochają duże rozmiary,
oferujemy deski oraz płytki XL. Z kolei
miłośnikom bardziej subtelnego designu
polecamy również wzór w jodełkę.

D

62.

Venetian Stone 46949
/ SELECT

SELECT
PO PROSTU OŻYWCZY
DESIGN
Dzięki podłogom winylowym
Moduleo®Select nie będziesz już musiał
wybierać pomiędzy formą i funkcją.
W kolekcji prezentujemy wzory o
ponadczasowym pięknie inspirowanym
przez bogactwo natury, perfekcyjnie
dopasowanym do burzliwego
nieraz życia rodzinnego.

E

Blackjack Oak 22937
/ TRANSFORM

TRANSFORM
WIĘCEJ, LEPIEJ,
ODWAŻNIEJ

S

Czy mógłbyś wybrać pomiędzy
wyglądem, jakością i wygodą?
Na szczęście nie musisz.
Luksusowe podłogi winylowe
z kolekcji Transform oferują wartość
dodaną w każdym wymiarze:
są piękne, odporne na zużycie
i łatwe w konserwacji.

I

G

IMPRESS
NATURALNIE
IMPONUJĄCE PODŁOGI

Nazwa Impress od razu wyjaśnia, co reprezentuje
sobą kolekcja: naprawdę unikalne wrażenia.
Między innymi dzięki technologii wytłoczeń
uzyskano naturalny wygląd i wrażenie realizmu
we wszystkich wzorach serii.

N U
Country Oak 54991
/ MOODS

63.

Country Oak 54852
/ PARQUETRY

PARQUETRY
KOLEKCJA WZORÓW
W JODEŁKĘ
Santa Cruz 59823
/ IMPRESS

Potrzebujesz więcej informacji? Zapytaj o broszurę designerskich podłóg Moduleo®
lub odwiedź stronę internetową moduleo.com

Poszukujesz naprawdę
subtelnego, klasycznego
wyglądu? Dzięki Parquetry
Moduleo® dodaje do swojej
kolekcji podłóg współczesną
ofertę wzorów w jodełkę:
11 modnych kolorów,
dostępnych ze wzorem w
jodełkę w rozmiarze krótkim
lub małym. Dostępne tylko
dla instalacji Dryback.

Moduleo® Moods

64.

ZRÓB
TO PO
SWOJEMU
NOWE WZORY,
RÓŻNE FORMATY,
NIESKOŃCZONE
MOŻLIWOŚCI
Czy masz ochotę na coś naprawdę
unikalnego?

Moduleo® Moods to studio kreatywne,
które łączy różne oryginalne fomaty
z kolekcji Transform oraz Impress,
sięgającą ponad 150 wzorów.
Od klasycznej elegancji po dziką
dynamikę, każdy model emanuje
jakością gwarantowaną przez
firmę Moduleo®.

Potrzebujesz więcej informacji? Zapytaj o broszurę designerskich podłóg Moduleo®
lub odwiedź stronę internetową moduleomoods.com

Instalacja.
66.

LayRed® to elastyczne rozwiązanie,
łatwe w instalacji. Deski oraz
płytki można montować, stosując
łatwy system fast click. Co więcej,
zaawansowane technologicznie
podłogi winylowe LayRed®
wyposażone są w zintegrowane
podkłady. Żebyś nie musiał się
trudzić.

Zaawansowane technologicznie
podłogi winylowe ze zintegrowanym
podkładem
Zintegrowane podkłady od LayRed® są dołączone
do produktu. Gwarantuje to łatwiejszą i szybszą
instalację, lepsze tłumienie dźwięku oraz
skuteczniejszą niwelację nierównych powierzchni.
Odgłosy trzeszczenia, spowodowane zalegającym
pod spodem brudem lub ziarenkami piasku,
są całkowicie pochłaniane.

67.
Zintegrowane
podkłady

Nasz kątowy system zatrzaskowy wykazuje
najlepsze parametry techniczne na rynku:
zatrzask zapewnia superwytrzymałe
i wodoodporne łączenia oraz łatwą,
wygodną instalację.

Szczegółowe wskazówki instalacji znajdziesz na
stronie internetowej: moduleo.com.
Możesz też zeskanować kod QR.

Wykończenie.
68.

Produkty LayRed® wykazują
doskonałą kompatybilność
z akcesoriami od Xtrafloor®:
dopasuj listwy przypodłogowe
oraz profile, aby uzyskać
piękne wykończenie.

Listwy przypodłogowe

Standardowe listwy przypodłogowe
Nasze standardowe listwy
przypodłogowe wpasowują się
w każde wnętrze, bezproblemowo
łącząc podłogę ze ścianą. Unikalna,
opatentowana technologia zapewnia
wykończenie identyczne pod
względem designu, koloru i tekstury
między listwami podłóg Moduleo®
a listwami przypodłogowymi Xtrafloor®.
Są łatwe w instalacji:
przyklej je do ściany, bez wysiłku,
bez klipsów i gwoździ.

Identyczne połączenie z
podłogą LayRed®

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

Dopasuj kolor listwy przypodłogowej do Twojej ściany.

Profile
Profil wielofunkcyjny
Łączy Twoją podłogę
LayRed® z wyższymi lub
niższymi powierzchniami.
Do różnicy wysokości
nawet 12 mm.

Profil regulujący
Łączy Twoją podłogę
LayRed® z wyższymi lub
niższymi powierzchniami.
Zapewnia szybkie
i płynne przejście.

Profil dylatacyjny
Obejmuje dylatacje łączące
dwie stykające się podłogi
na tym samym poziomie.

Profil końcowy
Zapewnia wytrzymałe
wykończenie między
podłogą LayRed® a ścianą,
podwyższonym progiem
drzwi, oknem lub szafkami.

69.

Konserwacja.
70.

Tak łatwa w czyszczeniu
i konserwacji. Dbaj o swoją
podłogę LayRed®, a będziesz
się nią cieszyć przez całe życie.
Czyszczenie i konserwacja?
Zostawiamy ją Tobie
– to bułka z masłem.

Czyszczenie
i konserwacja

Dokładne wskazówki dotyczące
czyszczenia i konserwacji znajdziesz
na stronie internetowej moduleo.com.

Odpowiednie czyszczenie i właściwa
konserwacja pomagają uchronić wygląd
i trwałość Twojej podłogi LayRed®.
Częstotliwość czyszczenia zależy od
tego, z jaką intensywnością podłoga jest
eksploatowana, jak wielu ludzi po niej
chodzi, jak bardzo jest zabrudzona
oraz jakiego jest koloru i typu.
Podłogi LayRed® mają zapewnioną
dodatkową ochronę dzięki górnej
powłoce poliuretanowej TwinGuard na
powierzchni warstwy użytkowej. Lakier
chroni przed zabrudzeniami i ułatwia
czyszczenie. Dzięki opatentowanej
technologii, Twoje podłogi LayRed®
nie muszą być poddawane obróbce
wstępnej środkiem ochronnym.

CZYŚĆ REGULARNIE
Codzienne zabrudzenia
usuwaj za pomocą:
• Miotły
• Ściereczki
• Odkurzacza
Plamy usuwaj za pomocą:
• Wilgotnej szmatki
• Podkładu absorpcyjnego
(nie druciaka)
Czyść na mokro za pomocą:
• Wilgotnego mopa z mikrofibry
• Zwykłego mopa
(możliwie jak najbardziej suchego)
• Nieagresywnych
środków czyszczących,
np. Xtrafloor®
(www.xtrafloor.com)

71.

?
Zapytaj sprzedawcę
Moduleo® o więcej
informacji o naszych
rozwiązaniach do
konserwacji Xtrafloor®

O firmie.
72.

LayRed® to kolekcja zaawansowanych
technologicznie podłóg firmy
Moduleo®. Autentyczna belgijska
jakość, w całości zaprojektowana
i opracowana w naszym przyjaznym
środowisku zakładzie produkcyjnym
w Avelgem w Belgii.
Poznaj Moduleo®…

Badania
i rozwój

Projektowanie

Produkcja

Pakowanie

Dystrybucja

73.

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

74.
Dzięki zróżnicowanej gamie
trwałych, stylowych produktów
oraz wygodnemu rozwiązaniu
typu „wszystko w jednym”
a także doskonałej obsłudze
klienta i niezrównanym
ekologicznym systemom,
firma Moduleo® jest dumna
z tego, że się wyróżnia.
Produkty Moduleo®
są wytwarzane w naszej
pionowo 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 podłóg
winylowych Grupy IVC,
światowego lidera w dziedzinie
ich projektowania i produkcji.
Od 2015 roku Grupa IVC jest
częścią Mohawk Industries Inc.,
światowego lidera na rynku
podłóg.

Bycie eko jest tak
logiczne, że wierzymy,
iż idzie ono w parze
z ekonomią
Wybór Moduleo® to wybór przyjazny
dla środowiska na 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.

75.
Produkcja zielonej energii
Nasza fabryka w Avelgem jest
wyposażona w trzy turbiny wiatrowe,
które spełniają surowe 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 zaspokajają jedną trzecią
zapotrzebowania fabryki na energię.

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 dla instalacji.

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.

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

Jeśli szukasz trwałego
rozwiązania podłogowego,
pomyśl najpierw o Moduleo®!

Avelgem (BE)

Odkryj Moduleo®.
76.

Firma Moduleo® to więcej niż
podłogi LayRed®: poznaj nasze
inne podłogi winylowe, uwolnij
swoją wyobraźnię i ożyw swoje
pomysły online.

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

77.

Broszury

Inspiracja

Znajdź i pobierz nasze broszury na moduleo.
com. Obejmują one pełną gamę wykończeń
z drewna i kamienia w naszych niesamowitych
kolekcjach podłóg: Select, Transform, Impress
i Parquetry, nasze kreatywne studio Moods
i naszą kolekcję zaawansowanych
technologicznie 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 już swój wybór do kilku wzorów? Teraz pewnie zechcesz zobaczyć, jak będzie wyglądać
podłoga w Twoim wnętrzu. Świetny pomysł. Chętnie
zaoferujemy Ci trzy darmowe próbki podłóg.
Zamów je na moduleo.com.

OBSERWUJ
NAS NA

Wybierz inspirację według pomieszczenia lub rodzaju wykończenia.

78.

Znajdź najbliższego sprzedawcę
w Twojej okolicy.
Jesteś całkowicie przekonany, że chcesz mieć
Moduleo® w swoim domu? A może wolisz najpierw
zobaczyć podłogi na żywo?
Znajdź najbliższego sprzedawcę w Twojej okolicy.

www.moduleo.com
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