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Nepřekonatelně ekologická,  
neomezeně kreativní a extrémně 
odolná – to je nová kolekce  
wineo 1500.

Bio podlaha wineo PURLINE je pravděpo-
dobně nejekologičtější, trvale elastická 
podlahová krytina na trhu, bez chloru, 
změkčovadel a rozpouštědel. Kolekce bo-
duje nejen bezkonkurenční trvalou udržitel-
ností, nýbrž navíc svou extrémní odolností 
a širokou designovou rozmanitostí.

NEJLEPŠÍ  
INGREDIENCE  
PRO ORIGINÁLNÍ 
VÝSLEDKY

Supreme Oak Natural 
wineo 1500 wood L | PL068C
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Made with

6 Bio receptura ecuran

NEJLEPŠÍ INGREDIENCE  
PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY
Bio podlaha wineo PURLINE je vysoce kvalitní polyuretanová  
podlahová krytina z těch nejlepších ingrediencí. Základem je 
ecuran, vysoce kvalitní kompozitní materiál, který je vyráběn 
převážně z rostlinných olejů, jako je řepkový, nebo ricinový a v 
přírodě se vyskytujících minerálních komponent, jako je křída. 
Bio podlaha wineo PURLINE boduje především svou trvalou 
udržitelností, kombinovanou s extrémní odolností. Všechny 
výrobní procesy jsou „Made in Germany“.

Jedinečný bio polyuretan 4444 od firmy  
Windmöller se nyní jmenuje ecuran.

Ecuran je trvale udržitelný vysoce výkonný kom-
pozitní materiál, který se z velké míry skládá z 
rostlinných olejů jako je řepkový nebo ricinový 
olej a  v přírodě se vyskytujících minerálních 
komponent jako je křída. Podrobné informace k 
ecuranu najdete na www.ecuran.de.

ŘEPKOVÝ A RICINOVÝ OLEJ

Zcela přírodní – perfektní náhrada za 

změkčovadla a ropu. 

KŘÍDA

Bezpečná a obzvlášť jemná – 

optimální plnivo
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VÝBORNĚ ODOLNÁ
PROTI UV ZÁŘENÍ

Ve srovnání s ostatními podlahami své třídy má wineo 1500 velmi vysokou  
stálobarevnost ≥7. EN ISO 105 – B02 jí tak potvrzuje vynikající odolnost  
proti UV záření.

5 X LEPŠÍ

ABSOLUTNĚ 
BEZ ZÁPACHU

TÜV PROFiCERT potvrzuje, že wineo 1500 je během instalace 
a při používání absolutně bez zápachu. Nedochází k žádným  
rušivým zápachům.

MAXIMÁLNĚ
EKONOMICKÁ

Až 30 % úspora nákladů na čištění - díky její extrémně nízkým 
nákladům po celou dobu životnosti je wineo 1500 velmi ekonomické. 
To potvrzuje Institut Pfiff (strana 13).

NEJLEPŠÍ INGREDIENCE 
PRO MAXIMÁLNÍ VÝKONNOST

I trvale udržitelné může být neobyčejně výkonné – wineo 1500 
nejen že obsahuje ty nejlepší přísady, ale i mnohé vydrží.  
Je to vysoce výkonná podlaha pro silně namáhané oblasti 
použití.

EXTRÉMNĚ
ODOLNÁ

I po 25000 přejezdech s 500 kilogramovým nákladem při rychlosti 6 km/hod 
se na podlaze wineo 1500 vůbec nic neprojevuje. To také dokazuje odborná 
vysoká škola v Bielefeldu a potvrzuje tak možnost použití podlahy v lehkém 
průmyslu. Navíc vysoce výkonná krytina boduje svou vynikající paměťovou 
stálostí ~ 0,05 mm dle EN ISO 24343-1.

OBZVLÁŠŤ ODOLNÁ
PROTI KOLÍSÁNÍ TEPLOT

Wineo 1500 zvládá i silné působení horka např. při klimatických  
změnách prostoru. Podle EN ISO 23999 vykazuje velmi vysokou  
rozměrovou a teplotní stabilitu.
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NEJLEPŠÍ INGREDIENCE 
PRO OPTIMÁLNÍ VLASTNOSTI
wineo 1500 se osvědčuje nejenom v každé situaci,  
ale také mnoho vydrží. To Vás jistě přesvědčí.

SNADNÁ ÚDRŽBA
Velmi snadné čištění: díky  

polyuretanovému povrchu.

TICHÁ
Měkký povrch zajišťuje příjemnou  

akustiku prostoru.

NESTUDÍ
Příjemně temperovaný, perfektní 

pro bosou chůzi, hraní a život jako takový.

PROTISMYKOVÁ 
Bezpečnost na každém kroku: certifiko-

vaná a potvrzená odolnost proti skluzu.

CHRÁNÍ KLOUBY
Zdravý, trvale elastický povrch  

chrání klouby.

VHODNÁ DO VLHKÝCH PROSTOR
Vhodná do kuchyně nebo koupelny:  

Bio podlaha PURLINE všude prokazuje své 

nejlepší vlastnosti.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
Větší pohodlí: Na podlahovém topení 

zprostředkovává  bio podlaha dodatečné, 

útulné teplo.

MINIMUM KOUŘE
V případě požáru, podlaha nevylučuje 

žádné toxické plyny a téměř žádný dým.
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Náklady v eurech

PVC
zušlechtěné

Lino Kaučuk Polyolefin 
zušlechtěný

Náklady na 
čištění a zdroje

Náklady na zakoupení

Čísla se vztahují k 
časovému úseku 
20 let a ploše 100 m².

PVC Bio podlaha 
wineo 

PURLINE

Až

30% 
úspory
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NEJLEPŠÍ INGREDIENCE 
PRO NÍZKÉ NÁKLADY
Podlaha je odolná proti chemické a mechanické zátěži,  
ekologická a obzvlášť snadná na údržbu. Náklady za celou 
dobu životnosti bio podlahy wineo PURLINE jsou oproti všem  
ostatním krytinám, běžně na trhu, mnohem nižší. To potvrzuje  
také Institut Pfiff pro aplikovanou techniku čištění budov z 
Memmingenu.

Především ve velmi frekventovaných prostorách, jako jsou 
zdravotnická zařízení, supermarkety, školy, letiště a jiné veře-
jné budovy se bio podlaha wineo PURLINE ukazuje jako velmi 
odolná a ekonomická.

BIO PODLAHY 
PURLINE

12 Analýza nákladů v životním cyklu

TOTO TVRDÍ  
INSTITUT PFIFF:
■  mohou se bez problémů použít běžné čisticí prostředky

■  díky uzavřenému povrchu je čištění obzvlášť snadné

■  není nutné dodatečné leštění nebo péče

■ je možné použít veškeré plošné dezinfekční prostředky 

■  různé testy dokládají účinnou dezinfikovatelnost

■  kontrastní látky běžně používané v nemocnicích nezbarví 
PU bio podlahové krytiny

■  žádné otisky po nábytku po krátké regeneraci

■  žádné viditelné opotřebení mechanickým zatížením

■ extrémně vysoká odolnost proti slunečnímu záření

Zdroj: Institut Pfiff pro aplikovanou techniku čištění budov, leden 2013

Zdroj: Institut Pfiff pro aplikovanou techniku čištění budov, leden 2013
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NEJLEPŠÍ INGREDIENCE 
PRO KAŽDOU OBLAST POUŽITÍ
Vlastnosti vhodné pro každou oblast použití. Nezáleží na tom  
jestli máte zvláštní požadavky na hygienu, odolnost nebo design 
– wineo 1500 bude vždy perfektním partnerem a přesvědčí díky 
svým různorodým přednostem ve všech oblastech.

DOPORUČENO PRO

HOTEL + HOSPITALITY
DOPORUČENO PRO

HEALTH + CARE
DOPORUČENO PRO

RETAIL + FAIR
DOPORUČENO PRO

PUBLIC + EDUCATION

Innside-Hotel Wolfsburg 
wineo 1500 stone XL | Just Concrete

Univerzitní klinika Münster (UKM) 
wineo 1500 fusion ∞ | cool.one

Módní domy Vockeroth 
wineo 1500 stone XL | Just Concrete

Zernike College 
wineo 1500 chip ∞ | Silver Grey

Oblasti použití 15



i

wood ∞ 
chip ∞ 
fusion ∞ 
acoustic ∞ 
safety ∞

WINEO 1500  
JAKO ROLE

Podlahová krytina pro velké plochy - dodávaná ve 

standardním formátu 20 x 2 m a řeže se normální  

zahnutou čepelí. Pro optimální pokládku  

doporučujeme lepidla s vazbou vláken.

WINEO 1500  
VE FORMÁTU LAMEL 
A DLAŽDIC

wineo 1500 v lamelách nebo dlaždicích je optimální 

pro vytvoření individuálního vzhledu. Formáty XS, L  

a XL lze kombinovat a nabízejí tak maximum tvůrčího 

prostoru.

wood L

1200 × 200 mm

wood XS
600 × 100 mm

wood XL

1500 × 250 mm

stone XL | fusion XL

1000 × 500 mm

BIO PODLAHA  
SE STRUKTUROU
wineo 1500 má různé povrchy, které jdou ruku v ruce s  
designem. Výrazné struktury kamene a dřeva zajišťují vysokou 
míru věrohodnosti povrchu. Odkaz na příslušný povrch naleznete 
vždy pod ilustračním obrázkem dekoru.

WINEO 1500 PRO  

VĚTŠÍ BEZPEČNOST

Díky se své speciální povrchové 
struktuře nabízí R 10 maximální 
odolnost proti skluzu a bezpečný 
postoj v každé situaci.

Jemná struktura dřevaElegantní struktura dřeva

Struktura borovice Hladký povrch

R10

Struktura břidlice

2 × 20 m

16 Formáty Povrchy 17

SPRÁVNÝ FORMÁT  
PRO KAŽDÉ POUŽITÍ
Klasický formát v rolích nebo praktická lamela? 
Obě mají své výhody a díky své nízké konstrukční výšce  
a optimálním vlastnostem pro pokládku jsou ideální  
k rekonstrukci 



2 2

3 3

1 1
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STRUKTURY PRODUKTŮ
Samozřejmě, že jsou důležité i vnitřní hodnoty. A i zde Vás wineo 1500 
jistě přesvědčí ve všech směrech, díky nejlepším ingrediencím na bází 
organického materiálu ecuran. Alternativně lze k podlaze zakoupit  
vhodnou tlumicí podložku pro maximální potlačení hluku při chůzi.

1    Krycí prvek 

krycí PU vrstva s povrchovou strukturou, dekoračním papírem a stabilizace

2    Základní vrstva 
ecuran vysoce výkonný kompozitní materiál

3    Protitah 

integrovaný systém FleeceTEC-System® pro snadnou a pohodlnou pokládku

1    Krycí prvek 

krycí PU vrstva s povrchovou strukturou, dekoračním papírem a stabilizace

2    Základní vrstva 
ecuran vysoce výkonný kompozitní materiál

3    Tlumicí rohož 

integrovaná tlumící podložka acoustic pro redukci kročejového hluku až o 17 dB

Složení produktu 19

wineo 1500  
wood XS | wood L | wood XL | stone XL | wood ∞ | chip ∞ | fusion ∞ | fusion XL | safety ∞

wineo 1500  
acoustic ∞

Další informace k wineo 1500 acoustic ∞ najdete na straně 64.



Queen's Oak Amber 
wineo 1500 wood XL | PL096C

wineo 1500 
wood XS | L | XL

NEJLEPŠÍ  
INGREDIENCE  
PRO KREATIVNÍ  
VÝSLEDKY

wineo 1500 wood přesvědčuje 36 moderní-
mi a klasickými designy dřeva. Tři atraktivní 
formáty nabízejí velké množství kreativních 
možností pokládky, od rybí kosti až po 
neobvyklý proplétaný vzor.

wineo 1500 wood XS | L | XL 21



Druh pokládky: Lepení 

Formát: 600 × 100 mm 

Tloušťka: 2,5 mm 

Obsah balíku lamel/m2: 28 / 1,68 m² 

wineo 1500 wood XS

Garden Oak | Island Oak Moon 
wineo 1500 wood XS | PL005C
wineo 1500 wood XS | PL045C

22  

Pure White | PL025C | Elegantní struktura dřeva Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060432

Pure Black | PL194C | Elegantní struktura dřeva Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060598 

Garden Oak | PL005C | Elegantní struktura dřeva Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060411

Island Oak Moon | PL045C | Elegantní struktura dřeva Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060519

Položená plocha na příkladu dekoru Garden Oak a Island Oak Moon
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Druh pokládky: Lepení 

Formát: 1200 × 200 mm 

Tloušťka: 2,5 mm 

Obsah balíku lamel/m2: 20 / 4,8 m² 

Druh pokládky: Lepení 

Formát: 1200 × 200 mm 

Tloušťka: 2,5 mm 

Obsah balíku lamel/m2: 20 / 4,8 m² 

wineo 1500 wood L wineo 1500 wood L

24  

Uptown Pine | PL083C | Jemná struktura dřeva  Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060613Wild Wood | PL100C | Hladký povrch  Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060614

Položená plocha Wild Wood Položená plocha Uptown Pine

Položená plocha Noble Elm

Noble Elm | PL081C | Jemná struktura dřeva  Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060611
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wineo 1500 wood Lwineo 1500 wood L
Druh pokládky: Lepení 

Formát: 1200 × 200 mm 

Tloušťka: 2,5 mm 

Obsah balíku lamel/m2: 20 / 4,8 m² 

Druh pokládky: Lepení 

Formát: 1200 × 200 mm 

Tloušťka: 2,5 mm 

Obsah balíku lamel/m2: 20 / 4,8 m² 

Položená plocha Canyon Oak Sand

Canyon Oak Sand | PL075C | Elegantní struktura dřeva Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060606

Canyon Oak Honey | PL076C | Elegantní struktura dřeva Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060607

Classic Oak Winter | PL074C | Elegantní struktura dřeva Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060605

Classic Oak Autumn | PL073C | Elegantní struktura dřeva Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060604

Classic Oak Summer | PL072C | Elegantní struktura dřeva Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060603

Classic Oak Spring | PL071C | Elegantní struktura dřeva Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060602

Položená plocha Classic Oak Winter
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wineo 1500 wood Lwineo 1500 wood L

Supreme Oak Grey | PL070C | Jemná struktura dřeva  Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060601

Supreme Oak Silver | PL069C | Jemná struktura dřeva  Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060600

Supreme Oak Natural | PL068C | Jemná struktura dřeva  Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060599

Druh pokládky: Lepení 

Formát: 1200 × 200 mm 

Tloušťka: 2,5 mm 

Obsah balíku lamel/m2: 20 / 4,8 m² 

Druh pokládky: Lepení 

Formát: 1200 × 200 mm 

Tloušťka: 2,5 mm 

Obsah balíku lamel/m2: 20 / 4,8 m² 

Položená plocha Supreme Oak Grey Položená plocha Polar Pine

Položená plocha Pure Pine

Polar Pine | PL082C | Struktura borovice Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060612

Pure Pine | PL079C | Struktura borovice Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060610
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wineo 1500 wood L

Golden Pine Mixed (Položená plocha) | PL077C | Struktura borovice Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060608

Silver Pine Mixed (Položená plocha) | PL078C | Struktura borovice Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060609 

Druh pokládky: Lepení 

Formát: 1200 × 200 mm 

Tloušťka: 2,5 mm 

Obsah balíku lamel/m2: 20 / 4,8 m² 

Golden Pine Mixed 
wineo 1500 wood L | PL077C

Smíšené dekory = různé barvy 
lamel v jedné krabici 

30  
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Druh pokládky: Lepení 

Formát: 1500 × 250 mm 

Tloušťka: 2,5 mm 

Obsah balíku lamel/m2: 12 / 4,5 m²

Druh pokládky: Lepení 

Formát: 1500 × 250 mm 

Tloušťka: 2,5 mm 

Obsah balíku lamel/m2: 12 / 4,5 m²

wineo 1500 wood XL wineo 1500 wood XL

Položená plocha Native Ash | Zkosené hrany V4

Položená plocha Crafted Oak | Zkosené hrany V4

Položená plocha Crystal Pine | Zkosené hrany V4

32

Crystal Pine | PL098C | Elegantní struktura dřeva | Zkosené hrany V4 Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060628 Native Ash | PL099C | Elegantní struktura dřeva | Zkosené hrany V4 Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060629

Crafted Oak | PL080C | Elegantní struktura dřeva | Zkosené hrany V4 Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060630

V4 V4

V4
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Druh pokládky: Lepení 

Formát: 1500 × 250 mm 

Tloušťka: 2,5 mm 

Obsah balíku lamel/m2: 12 / 4,5 m²

Druh pokládky: Lepení 

Formát: 1500 × 250 mm 

Tloušťka: 2,5 mm 

Obsah balíku lamel/m2: 12 / 4,5 m²

wineo 1500 wood XL wineo 1500 wood XL

34

Fashion Oak Cream | PL092C | Elegantní struktura dřeva | Zkosené hrany V4 Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060622

Fashion Oak Natural | PL091C | Elegantní struktura dřeva | Zkosené hrany V4 Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060621

Fashion Oak Grey | PL093C | Elegantní struktura dřeva | Zkosené hrany V4 Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060623

Položená plocha Fashion Oak Cream | Zkosené hrany V4

Queen's Oak Pearl | PL097C | Elegantní struktura dřeva | Zkosené hrany V4 Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060627

Queen's Oak Amber | PL096C | Elegantní struktura dřeva | Zkosené hrany V4 Podlahová lišta 14,5 / 50:30060626

Položená plocha Queen's Oak Pearl | Zkosené hrany V4

V4 V4
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wineo 1500 wood XL wineo 1500 wood XL
Druh pokládky: Lepení 

Formát: 1500 × 250 mm 

Tloušťka: 2,5 mm 

Obsah balíku lamel/m2: 12 / 4,5 m²

Druh pokládky: Lepení 

Formát: 1500 × 250 mm 

Tloušťka: 2,5 mm 

Obsah balíku lamel/m2: 12 / 4,5 m²

36

Western Oak Cream | PL094C | Elegantní struktura dřeva | Zkosené hrany V4 Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060624

Western Oak Desert | PL095C | Elegantní struktura dřeva | Zkosené hrany V4 Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060625

Položená plocha Western Oak Cream | Zkosené hrany V4

Royal Chestnut Grey | PL084C | Jemná struktura dřeva | Zkosené hrany V4 Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060615

Royal Chestnut Desert | PL085C | Jemná struktura dřeva | Zkosené hrany V4 Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060616

Royal Chestnut Mocca | PL086C | Jemná struktura dřeva | Zkosené hrany V4 Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060617

Položená plocha Royal Chestnut Grey | Zkosené hrany V4

V4 V4



wineo 1500 wood XL
Druh pokládky: Lepení 

Formát: 1500 × 250 mm 

Tloušťka: 2,5 mm 

Obsah balíku lamel/m2: 12 / 4,5 m²

Village Oak Brown 
wineo 1500 wood XL | PL088C

38

Village Oak Grey | PL089C | Elegantní struktura dřeva | Zkosené hrany V4 Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060620

Village Oak Cream | PL087C | Elegantní struktura dřeva | Zkosené hrany V4 Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060618

Village Oak Brown | PL088C | Elegantní struktura dřeva | Zkosené hrany V4 Podlahová lišta 14,5 / 50: 30060619

Položená plocha Village Oak Grey | Zkosené hrany V4

V4



wineo 1500 
stone XL

NEJLEPŠÍ  
INGREDIENCE 
PRO VÍCE STYLU

Stylovou kolekci wineo 1500 stone XL 
tvoří osm dekorů s designem klasického 
mramoru, mědi, a dalších průmyslových  
vzhledů. Moderní formát dlaždic  
1000 x 500 mm vytvoří zcela unikátní  
atmosféru.

wineo 1500 stone XL 41

White Marble | Supreme Oak Grey 
wineo 1500 stone XL | PL090C 
wineo 1500 wood L | PL070C
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Druh pokládky: Lepení 

Formát: 1000 × 500 mm 

Tloušťka: 2,5 mm 

Obsah balíku lamel/m2: 10 / 5 m²

Druh pokládky: Lepení 

Formát: 1000 × 500 mm 

Tloušťka: 2,5 mm 

Obsah balíku lamel/m2: 10 / 5 m²

wineo 1500 stone XL wineo 1500 stone XL

Timeless Travertine (Položená plocha) | PL106C | Hladký povrch Raw Industrial (Položená plocha) | PL104C | Hladký povrch 

Just Concrete (Položená plocha) | PL101C | Hladký povrch Scivaro Slate (Položená plocha) | PL038C | Struktura břidlice

Urban Copper (Položená plocha) | PL103C | Hladký povrch Grey Marble (Položená plocha) | PL105C | Hladký povrch 

Carpet Concrete (Položená plocha) | PL102C | Hladký povrch White Marble (Položená plocha) | PL090C | Hladký povrch 

42



Floating Wood Snow 
wineo 1500 wood ∞ | PLR133C

wineo 1500  
wood ∞

NEJLEPŠÍ  
INGREDIENCE 
PRO KVALITNÍ  
OBCHODY

Teplé, přírodní, klasické – wineo 1500 wood 
∞ zahrnuje osm designů dřeva pro všechny 
potřeby. Od klasického dubu, přes ořech,  
až po design exotického dřeva pro vřelou 
a útulnou atmosféru.

wineo 1500 wood ∞ 45
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Floating Wood Sand | PLR134C | Hladký povrch Napa Walnut Brown | PLR136C | Jemná struktura dřeva

Floating Wood Snow | PLR133C | Hladký povrch Napa Walnut Cream | PLR135C | Jemná struktura dřeva

wineo 1500 wood ∞ wineo 1500 wood ∞
Druh pokládky: Lepení 

Formát: 20 × 2 m 

Tloušťka: 2,5 mm 

Obsah balíku lamel/m2: 1 / 40 m²

Druh pokládky: Lepení 

Formát: 20 × 2 m 

Tloušťka: 2,5 mm 

Obsah balíku lamel/m2: 1 / 40 m²

46
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wineo 1500 wood ∞ wineo 1500 wood ∞
Druh pokládky: Lepení 

Formát: 20 × 2 m 

Tloušťka: 2,5 mm 

Obsah balíku lamel/m2: 1 / 40 m²

Druh pokládky: Lepení 

Formát: 20 × 2 m 

Tloušťka: 2,5 mm 

Obsah balíku lamel/m2: 1 / 40 m²

Pacific Oak | PLR037C | Jemná struktura dřeva Missouri Oak | PLR039C | Jemná struktura dřeva

Halifax Oak | PLR036C | Jemná struktura dřeva Cottage Oak | PLR038C | Jemná struktura dřeva
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wineo 1500 
chip ∞

NEJLEPŠÍ  
INGREDIENCE  
PRO VÝRAZNÉ 
AKCENTY

Jednobarevné, silně nebo lehce kropenaté. 
V tlumených odstínech béžové, nebo šedé. 
Výrazné a pestrobarevné.  
Díky 24 designům, nabízí wieno 1500 chip 
spoustu barevných akcentů.

wineo 1500 chip ∞ 51

Terracotta Dark | Polar Pine 
wineo 1500 chip ∞ | PLR009C 
wineo 1500 wood L | PL082C
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wineo 1500 chip ∞ wineo 1500 chip ∞

Midnight Grey | PLR024C | Hladký povrch Midnight Grey Stars | PLR126C | Hladký povrch 

Light Grey | PLR021C | Hladký povrch 

Silver Grey Stars | PLR124C | Hladký povrch Silver Grey | PLR022C | Hladký povrch 

Steel Grey | PLR023C | Hladký povrch 

Sinai Sand | PLR002C | Hladký povrch Sinai Sand Stars | PLR130C | Hladký povrch 

Pure White | PLR025C | Hladký povrch Pure White Stars | PLR123C | Hladký povrch 

Melange | PLR003C | Hladký povrch Cappuccino | PLR004C | Hladký povrch 

Druh pokládky: Lepení 

Formát: 20 × 2 m 

Tloušťka: 2,5 mm 

Obsah balíku lamel/m2: 1 / 40 m²

Druh pokládky: Lepení 

Formát: 20 × 2 m 

Tloušťka: 2,5 mm 

Obsah balíku lamel/m2: 1 / 40 m²

52
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wineo 1500 chip ∞ wineo 1500 chip ∞
Druh pokládky: Lepení 

Formát: 20 × 2 m 

Tloušťka: 2,5 mm 

Obsah balíku lamel/m2: 1 / 40 m²

Druh pokládky: Lepení 

Formát: 20 × 2 m 

Tloušťka: 2,5 mm 

Obsah balíku lamel/m2: 1 / 40 m²

Red Rubin | PLR011C | Hladký povrch Apple Green | PLR185C | Hladký povrch

Honey Mustard | PLR128C | Hladký povrch Terracotta Dark | PLR009C | Hladký povrch 

Denim Blue Stars | PLR132C | Hladký povrch 

Summer Sky | PLR014C | Hladký povrch 

Navi Blue | PLR129C | Hladký povrch 

Racing Green | PLR019C | Hladký povrch 

Navi Blue Stars | PLR131C | Hladký povrch 

Purple Rain | PLR013C | Hladký povrch 

Jungle Green | PLR018C | Hladký povrch Pure Black Stars | PLR127C | Hladký povrch 
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wineo 1500 
fusion ∞ | fusion XL

NEJLEPŠÍ  
INGREDIENCE  
PRO VHODNÝ  
DESIGN

Speciálně přizpůsobeno potřebám archi-
tektů a projektantů, wineo 1500 fusion  
poskytuje širokou škálu šedých odstínů 
vždy vhodných pro zařízení interiéru.

Potřebujete-li světlé nebo tmavé odstíny, 
teplé nebo příjemně chladivé - 16 různých 
variant jistě integruje do střetávajícího  
barevného konceptu vašeho prostoru. 

Wineo 1500 fusion lze zakoupit jako lamely 
(fusion XL) nebo role (fusion ∞). Díky naší 
"Match Guarantee" najdete vhodnou  
podlahu i k zvlášť výrazným prvkům. 
Zaručeně.

Univerzitní klinika Münster (UKM) 
wineo 1500 fusion ∞ | cool.one

wineo 1500 fusion 57
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bright.four
PLR118C (Dryback) | 20 × 2 m 

PL118C (Dryback) | 1000 × 500 mm

warm.four
PLR122C (Dryback) | 20 × 2 m 

PL122C (Dryback) | 1000 × 500 mm

pure.four
PLR114C (Dryback) | 20 × 2 m 
PL114C (Dryback) | 1000 × 500 mm

cool.four
PLR110C (Dryback) | 20 × 2 m 
PL110C (Dryback) | 1000 × 500 mm

bright.three
PLR117C (Dryback) | 20 × 2 m 

PL117C (Dryback) | 1000 × 500 mm

warm.three
PLR121C (Dryback) | 20 × 2 m 

PL121C (Dryback) | 1000 × 500 mm

pure.three
PLR113C (Dryback) | 20 × 2 m 
PL113C (Dryback) | 1000 × 500 mm

cool.three
PLR109C (Dryback) | 20 × 2 m 
PL109C (Dryback) | 1000 × 500 mm

bright.two
PLR116C (Dryback) | 20 × 2 m 

PL116C (Dryback) | 1000 × 500 mm

warm.two
PLR120C (Dryback) | 20 × 2 m 

PL120C (Dryback) | 1000 × 500 mm

pure.two
PLR112C (Dryback) | 20 × 2 m 
PL112C (Dryback) | 1000 × 500 mm

cool.two
PLR108C (Dryback) | 20 × 2 m 
PL108C (Dryback) | 1000 × 500 mm

bright.one
PLR115C (Dryback) | 20 × 2 m 

PL115C (Dryback) | 1000 × 500 mm

warm.one
PLR119C (Dryback) | 20 × 2 m 

PL119C (Dryback) | 1000 × 500 mm

pure.one
PLR111C (Dryback) | 20 × 2 m 
PL111C (Dryback) | 1000 × 500 mm

cool.one
PLR107C (Dryback) | 20 × 2 m 
PL107C (Dryback) | 1000 × 500 mm

Matrice fusion 59
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wineo 1500 
fusion combinations

NEJLEPŠI INGREDIENCE 
PRO ELEGANTNÍ EFEKT
Extravagantní provedení zajišťují grafické dekory flowers 
a ornaments, které jsou barevně napasovány k dekorům 
fusion. Z každé barevné řady tak vzniká vždy světlá a 
tmavá designová varianta, kterou můžete perfektně  
kombinovat se všemi dekory kolekce fusion.

Rádi Vám s výběrem poradíme.

60  
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ornaments.cool.dark
PL140C (Dryback) | 1000 × 500 mm

ornaments.pure.dark
PL140C (Dryback) | 1000 × 500 mm

ornaments.warm.dark
PL155C (Dryback) | 1000 × 500 mm

ornaments.bright.dark
PL156C (Dryback) | 1000 × 500 mm

ornaments.cool.light
PL139C (Dryback) | 1000 × 500 mm

ornaments.pure.light
PL150C (Dryback) | 1000 × 500 mm

ornaments.warm.light
PL151C (Dryback) | 1000 × 500 mm

ornaments.bright.light
PL152C (Dryback) | 1000 × 500 mm

flowers.cool.dark
PL138C (Dryback) | 1000 × 500 mm

flowers.pure.dark
PL146C (Dryback) | 1000 × 500 mm

flowers.warm.dark
PL147C (Dryback) | 1000 × 500 mm

flowers.bright.dark
PL148C (Dryback) | 1000 × 500 mm

flowers.cool.light
PL137C (Dryback) | 1000 × 500 mm

flowers.pure.light
PL142C (Dryback) | 1000 × 500 mm

flowers.warm.light
PL143C (Dryback) | 1000 × 500 mm

flowers.bright.light
PL144C (Dryback) | 1000 × 500 mm

warmcool brightpure



VÝROBEK

OBLASTI POUŽITÍ
wineo 1500

wineo 1500 
customised

wineo 1500 
acoustic ∞

wineo 1500 
safety ∞

wineo 1500 
rail

wineo 1500 
sea

HEALTH + 
CARE ✓ ✓ ✓ ✓

HOTEL + 
HOSPITALITY ✓ ✓ ✓ ✓

PUBLIC + 
EDUCATION ✓ ✓ ✓ ✓

RETAIL + 
FAIR ✓ ✓ ✓ ✓

MARITIME ✓ ✓

RAILWAY ✓ ✓

HOME + 
LIVING ✓ ✓

wineo 1500 customised

Ať se jedná o firemní logo v konferenční místnosti, nebo abstraktní 
barvy a vzory v ateliéru - podlahám wineo 1500 customised nejsou 
kladeny žádné limity. Vytvořte si Vaši podlahu na přání a vytvořte tak 
Váš jedinečný, vysoce kvalitní produkt.

62 wineo 1500 Složení produktu  wineo 1500 customised 63

NEJLEPŠÍ INGREDIENCE 
PRO SPECIÁLNÍ POŽADAVKY
Zvláštní úkol vyžaduje zvláštní řešení. 
Proto je wineo 1500 k dostání také v dalších speciálních 
variantách – vždy individuálně přizpůsobené oblasti použití.



wineo 1500 acoustic ∞

Díky integrované tlumicí podložce wineo 1500 acoustic ∞ se redukuje 
kročejový hluk. Tím se obzvlášť dobře hodí do budov s vysokou  
hladinou hluku.

Složení výrobku wineo 1500 acoustic ∞ najdete na straně 19.

wineo 1500 safety ∞

Nezáleží na tom zda je čerstvě vytřeno, nebo jste ve spěchu. 
wineo 1500 safety ∞ zajišťuje maximální odolnost proti skluzu díky  
svému speciálnímu povrchu. Je certifikovaná v rámci R10 a A/B  
a optimálně se hodí pro hotely, nemocnice, ošetřovací zařízení,  
školy nebo vaše pracoviště.

Sinai Sand 
wineo 1500 safety ∞ | PLR002CSFT

Sinai Sand 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR002CACT

Light Grey 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR021CACT

Midnight Grey Stars 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR126CACT

Denim Blue Stars 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR132CACT

Halifax Oak
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR036CACT

Terracotta Dark 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR009CACT

Silver Grey
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR022CACT

Silver Grey Stars 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR124CACT

Apple Green  
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR185CACT

Pacific Oak 
wineo 1500 acoustic ∞ | PLR037CACT

Silver Grey 
wineo 1500 safety ∞ | PLR022CSFT

Navi Blue 
wineo 1500 safety ∞ | PLR129CSFT

Sinai Sand Stars  
wineo 1500 safety ∞ | PLR130CSFT

Silver Grey Stars 
wineo 1500 safety ∞ | PLR124CSFT

Navi Blue Stars 
wineo 1500 safety ∞ | PLR131CSFT
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wineo 1500 rail

Když se chodbičkou vlaku protlačí tisíce lidí denně, znamená to  
extrémní zatížení na materiál. Abychom dosáhli těmto požadavkům, 
nabízíme wineo 1500 rail. Má extrémně dlouhou životnost a splňuje 
všechny bezpečnostní požadavky.

wineo 1500 sea

Moderní lodní stavby a pokrokové zařízení na vodě vyžadují rozsáhlé 
technické znalosti a spolehlivé, a odolné technologie. Pro tyto 
požadavky vyvinulo wineo speciální podlahu: wineo 1500 sea.  
Nabízí optimální vlastnosti v případě požáru a splňuje všechny  
bezpečnostní požadavky dle aktuálních předpisů IMO.

wineo 1500 sea 6766 wineo 1500 rail
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
FABIONY, VNĚJŠI ROHY & SVAŘOVACÍ ŠŃŮRY 
Především v citlivých oblastech, jako je např. zdravotnictví, kde je důležitá  

maximální čistota a hygiena, se nelze obejít bez fabionů a vnějších rohů. 

Perfektně propojují stěnu s podlahu a vytváří obzvlášť čisté a absolutně utěs-

něné ukončení. Naše prefabrikované fabiony a vnějši rohy pro bio podlahu wineo 

PURLINE lze zakoupit pro všechny kolekce a design a jsou pro Vás vyráběny pro 

konkretní zakázku. Také svařovací šňůry, pro bezešvé svařovaní jsou k dostání pro 

každý dekor.

Rozměry, které lze zakoupit

Fabiony: Výška 100 mm × hloubka 100 mm x délka 2400 mm  

vnější rohy: Výška 100 mm × hloubka 100 mm × vnitřní rozměr 130 mm 

PODLAHOVE LIŠTY A V JEDNOBAREVNÝCH ODSTÍNECH
Pro podlahy wineo 1500 poskytujeme vhodné podlahové lišty, které jsou optimálně 

sladěné s dekory. Navíc lze zakoupit také jednobarevné lišty, které můžete univer-

zálně kombinovat s každým designem. Informace o vhodných podlahových lištách 

najdete na předchozích stránkách u kolekcí a v našem prospektu s příslušenstvím.

KLIPOVÝ UPEVŇOVACÍ SYSTÉM
Pro rychlou a snadnou montáž podlahových lišt wineo Vám doporučujeme klipový 

upevňovací systém. Umožňuje neviditelné vedení kabelu a lišty lze snadno sundat, 

pokud byste chtěli malovat nebo tapetovat.

VODĚVZ-

DORNÁ

Příslušenství 69

Podlahová lišta 14,5 / 50 nosič z recyklátu 
14,5 × 50 × 2400 mm PJ = 4 ks

Podlahová lišta 18 / 115 materiál MDF 
18 × 115 × 2400 mm PJ = 4 ks

Dark grey 
č. výr. 30060434

Dark grey 
č. výr. 30011503

Black 
č. výr. 30011501

Light grey 
č. výr. 30060433

Light grey 
č. výr. 30011502

White 
č. výr. 30060432

White 
č. výr. 30011500

Všechny bílé podlahové 
lišty leze natírat!

PODKLADOVÝ MATERIÁL 
K podlahám wineo 1500 Vám doporučujeme naši tlumící podložku 

silent-PREMIUM – ideální podkladový materiál až z 90 % z přírodních 

surovin pro ještě více pohodlí a optimální prostorovou akustiku.

 ■  díky samolepicí fólii není není nutné další lepidlo
 ■ trvale vynikající vlastnosti kročejového hluku
 ■ přemostění nerovností podkladu
 ■ zvýšení komfortu pokládky
 ■ optimálně vhodné pro podlahové topení
 ■ do zátěžových tříd 23 a 32

samolepicí 
redukce kročejového hluku: až o 13 dB 
v systému s wineo 1500 pro lepení 
č. výr. 10020218 

wineo tlumicí podložka  
silentPREMIUM pro wineo 1500

100 mm
100 mm 100 mm

2400 mm 100 mm

Klipový držák 
č. výr. 30020241

PJ= 30 klipů / cca 15 bm. 
Minimální objednací množství = 1 PJ
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SERVIS
Jsme partneři obchodů, architektů, investorů a všech, 
kteří dokážou ocenit kvalitní podlahové krytiny. Proto 
Vám nabízíme rozsáhlou nabídku servisních služeb.  
Pokud se chcete pravidelně dozvídat nejnovější  
informace, podívejte se na youTube, Facebook,  
Twitter nebo Pinterest.

TECHNICKÁ PODPORA 
Máte nějaké dotazy ohledně našich 

produktů, kde mohou být použity  

nebo jak se instalují? 

Neváhejte kontaktovat svého distri- 

butora rádi Vám se vším pomůžou.

MARKETINGOVÝ SERVIS 
Pro informaci a inspiraci Vám  

poskytujeme rozsáhlý sortiment 

vzorků a tiskovin. Přehled všech  

prezentačních prostředků najdete  

v naší brožuře „Reklama s wineo“.  

Samozřejmě vše realizujeme po  

dohodě s Vámi a na základě indivi-

duálního přání. Jednoduše nás  

kontaktujte!

WWW.CZ.WINEO.DE
Informace o produktech, reference  

a relevantní soubory ke stažení

 ■   vyhledávání produktů dle  

charakteristik, barvy, formátu,  

výšky a zátěžové třídy

 ■ najděte prodejce ve vašem okolí

 ■ video portál s velkým množstvím  

 tipů a triků, například návody k  

 pokládce



Der Bodenbelag PURLINE hat 
die dynamische Standardprüfung 

des Berollverhaltens gem. 
KfB-Roadmap bestanden.

Information représentative des émissions dans l’air 
intérieur des substances volatiles présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de 
C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

TM

Rakouská ekologická plaketa

Rakouská ekologická plaketa hodnotí výrobky se zřetelem na zdravotní a 
ekologická hlediska. Ze zásady mohou být certifikovány jen ty výrobky, 
které jsou zdravotně nezávadné. Plnění kritérií se znovu kontrolujte každé 
čtyři roky. Materiály, emise rozpouštědel, přítomnost částic škodlivých 
pro životní prostředí a zdraví, emise těžkých kovů a ostatních škodlivých 
látek.

72

NÁŠ SLIB  
KVALITY
Vynikající kvalita pro nás znamená více než excelentní produkt. 
Proto Vám vždy nabízíme maximální možnou míru otevřenosti.  
A tak ještě více bezpečnosti.

 ■  četné kontroly kvality od počátečního namíchávání  
přísad až po dokončení

 ■  zpětná sledovatelnost přesného okamžiku výroby  
díky potisku na zadní straně 

 ■ vynikající vlastnosti ohledně dlouhé životnosti,  
 péče a bezpečnosti

Vysoká zodpovědnost 
Jako rodinný podnik ve 3. generace neseme vysokou 

sociální a ekologickou zodpovědnost. Nepřetržitá 

dostupnost zboží, intenzivní aplikační a marketingová 

podpora, odborné poradenství, novinky a inovace, to 

jsou faktory, kterými se wieno vyznačuje a vytváří po 

celém světě důvěru a spolehlivost u našich partnerů 

na trhu.

Kontrolovaná kvalita
Od dodavatelů surovin až po hotově zabalený 

výrobek - podlahy wineo musejí odpovídat nejvyšším 

nárokům a probíhají tak intenzivní kontrole kvality. 

Sedminásobná kontrola kvality zaručuje, že naše 

vícenásobně vyznamenaná a odměněná kvalita  

bude klást měřítka i v budoucnosti.

A+

Stejně jako Modrý anděl v Německu, označuje pečeť A+ na francouz-
ském trhu naše výrobky jako ekologické, zdravé a uživatelsky přívětivý.

Modrý anděl

Modrý anděl zaručuje, že naše výrobky a služby splňují vysoké požadav-
ky na ekologické, zdravotní a uživatelské vlastnosti. Pro každou skupinu 
výrobku se vypracují kritéria, které každé tři až čtyři roky kontroluje 
Spolkový úřad pro životní prostředí.

M1

Stejně jako Modrý anděl v Německu, označuje pečeť M1 na finském trhu 
naše výrobky jako ekologické, zdravé a uživatelsky přívětivý. Důraz je zde 
kladen na emise VOC.

TFI-TÜV PROFiCERT

TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) a TÜV Hessen hodnotí výrobky se 
zřetelem na kvalitativní, zdravotní a ekologická hlediska. Ze zásady 
mohou být certifikovány jen ty výrobky, které jsou zdravotně nezávadné.

KFB

Vyznamenání centra Kompetenzzentrum für Bewegungsvorgänge 
odborné vysoké školy v Bielefeldu. Podlahová krytina Purline splnila 
standardní zkoušku reakce podlahy při pojezdu nebrzděnou zátěží podle 
roadmap KFB.

GREENGUARD

Certifikace GREENGUARD zajišťuje, že výrobek splňuje nejpřísnější a 
nejkomplexnější požadavky na emise těkavých organických sloučenin 
(VOCs) v okolním vzduchu.

Vyznamenání & kvalita 73

Cradle to Cradle®

Certifikát Cradle to Cradle® dokládá použití ekologicky bezpečných, 
zdravých a opětovně použitelných materiálů (opakované technické 
použití), uplatnění sluneční energie, příp. jiných regenerativních 
energetických zdrojů, zodpovědné zacházení s vodou a taktéž strategie 
sociálních závazků podniku.



wineo 1500 wood ∞ 
chip ∞ 
fusion ∞
safety ∞

acoustic ∞ wood XS wood L wood XL stone XL 
fusion XL

 

Druh pokládky Lepení Lepení Lepení Lepení Lepení Lepení

Užitkové třídy EN ISO 10874 23 / 34 / 43 23 / 34 / 41 23 / 34 / 43 23 / 34 / 43 23 / 34 / 43 23 / 34 / 43

Formát 20 × 2 m 20 × 2 m 600 ×100 mm 1200 ×200 mm 1500 ×250 mm 1000 ×500 mm

Tloušťka 2,5 mm 4 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 

Hmotnost 3,6 kg / m2 4,2 kg / m2 3,9 kg / m2 3,9 kg / m2 3,9 kg / m2 3,9 kg / m2

Obsah balíku lamel / m2 1 / 40 m² 1 / 40 m² 28 / 1,68 m² 20 / 4,8 m² 12 / 4,5 m² 10 / 5 m²

Obsah palety balíky / m2 6 / 240 m² 6 / 240 m² 144 / 241,92 m² 48 / 230,4 m² 52 / 234 m² 50 / 250 m²

Odolnost vůči skvrnám / odolnost  
proti chemikáliím EN ISO 26987

Velmi dobrá odolnost v závislosti na koncentraci a dobu kontaktu

Požární klasifikace 
EN 13501-1

Cfl - s1

Protiskluzní vlastnosti podlahovin  
DIN 51130

R9 (safety ∞ R10)

Zkoušky stálobarevnosti EN ISO 105-B02 ~ 7

Pružné a laminátové podlahové krytiny  
EN ISO 24343-1

~ 0,05 mm ~ 0,15 mm ~ 0,05 mm ~ 0,05 mm ~ 0,05 mm ~ 0,05 mm

Měření dynamického koeficientu tření  
EN 13893

µ ≥ 0,30 DS

Zjišťování rozměrové stálosti EN ISO 23999 ~ 0,05 % ~ 0,10 % ~ 0,10 % ~ 0,10 % ~ 0,10 % ~ 0,10 %

Zjišťování ohybnosti a průhybu EN ISO 24344 < 20 mm

Vhodnost pro podlahové topení Vhodné pro všechna teplovodní podlahová topení a řízené elektrické systémy do povrchové teploty 27°C.

Tepelný odpor | ISO 8302 ~ 0,01 (m²K) / W ~ 0,041 (m²K) / W ~ 0,01 (m²K) / W ~ 0,01 (m²K) / W ~ 0,01 (m²K) / W ~ 0,01 (m²K) / W

Test kolečkových židlí  | EN 425 / ISO 4918 Typ W

Míra útlumu kročejového hluk | ISO 10140 ~ 4 dB ~ 17 dB ~ 4 dB ~ 4 dB ~ 4 dB ~ 4 dB

Test nábytkových nohou | EN 424 Bez poškození

Odolnost proti opotřebení  
EN 660-2

Skupina T

Antistatické vlastnosti | EN 1815 ≤ 2 kV

Záruka Viz www.wineo.de/service/garantien
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PŘEHLED KOLEKCÍ

Všechny zobrazené designy jsou reprodukce. Omyly, tiskové chyby a technické změny zůstávají vyhrazeny společností Windmoller GmbH.

Zátěžová třída 23: 
Silné zatížení v soukromém 
obytném sektoru

Zátěžová třída 34: 
Velmi silné zatížení v  
komerčním sektoru

Zátěžová třída 41: 
Mírné zatížení v sektoru  
lehkého průmyslu  
(kromě vozové dopravy)

Zátěžová třída 43: 
Silné zatížení v sektoru  
lehkého průmyslu



Windmöller GmbH 

Nord-West-Ring 21 

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 - 0 

Fax: +49 (0) 52 37 609 - 309  
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