
Bez  cyklinowania,

Drewniane podłogi nie wychodzą z mody. Możemy wybierać wśród wielu wzorów i kolorów, 
a wnętrze zawsze zyskuje na elegancji i przytulności. Alternatywą dla litego drewna są m.in. 
podłogi fornirowane Venifloor. Równie efektowne, ale tańsze i łatwiejsze w eksploatacji
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Promocja

P odłogi z drewna litego – niezależnie 
od tego, jak bardzo o nie dbamy 
– wcześniej czy później wymagają 

poważnej renowacji – cyklinowania, podczas 
którego szlifowana jest warstwa użytkowa 
podłogi, czyli warstwa lakieru lub oleju,  
oraz drewno do głębokości wgnieceń.  
Stąd konieczność grubszej warstwy drewna. 
Często zdarza się jednak, iż kupujemy drogą 
podłogę, płacąc za grubą warstwę drewna 
z zamiarem późniejszego cyklinowania, 
jednak nie decydujemy się na ten zabieg 
rewitalizacyjny po znacznym zużyciu 
podłogi. W zamian wybieramy wymianę 
podłogi na nową, aby uniknąć wydatków  
i uciążliwości związanych z cyklinowaniem. 
Ponadto część podłóg posiada tzw. V-fugę 
(ścięcie krawędzi uwydatniające walory 
estetyczne podłogi po jej montażu), której 
zeszlifowanie w niektórych przypadkach 
może spowodować naruszenie konstrukcji 
desek, a dodatkowo jest procesem trudnym, 
koszto- i czasochłonnym. Czy nie lepiej 
więc cieszyć się prawdziwym, szlachetnym 
drewnem na podłodze – drewnem 
wyróżniającym się unikalnymi parametrami 
użytkowymi, które znacznie przedłużają 
jego trwałość? Podłoga Venifloor daje 
możliwość czerpania przyjemności  

Wyjątkowa odporność na ścieranie 
Istnieje błędne przekonanie, że warstwą 
użytkową każdej podłogi jest drewno.  
W istocie powierzchnią, po której  
chodzimy i którą eksploatujemy  
na co dzień, jest warstwa lakieru  
lub oleju, a drewno jest jedynie dekorem.  
W przypadku podłóg Venifloor warstwę 
użytkową stanowi sześć powłok  
lakierniczych utwardzanych światłem  
UV oraz korund (tlenek aluminium,  
ceniony głównie ze względu  
na swe zastosowanie przemysłowe,  
np. w produkcji materiałów polerskich).  
Efekt – wysoka odporność desek 
na ścieranie.

Duża twardość 
Atutem podłóg Venifloor jest ich twardość.  
Uzyskano ją dzięki zastosowaniu w deskach  
rdzenia z płyty HDF. Płyta powstaje w wyniku 
zmielenia drewna, które następnie jest prasowane 
(pod bardzo wysokim ciśnieniem) z klejami  
i żywicami. Dzięki temu osiąga ona gęstość  
(ok. 900 kg/m3) i w konsekwencji – odporność  
na wgniecenia i uderzenia lepszą niż twarde  
gatunki drewna (np. dąb, gęstość – ok. 700 kg/m3). 
Płyta HDF w połączeniu z fornirem nadaje podłodze 
ponadprzeciętną wytrzymałość i stabilność.
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z obcowania z naturalnym acz delikatnym 
surowcem, jakim niewątpliwie jest drewno, 
dzięki temu, że podczas produkcji desek 
wzbogacono je o solidność wykończenia. 
Jak powszechnie wiadomo, podłogę cyklinuje 
się dopiero wtedy, gdy dojdzie do starcia 
użytkowej warstwy lakierniczej/olejowej 
(deski Venifloor posiadają w warstwie 
użytkowej 6 powłok lakierów UV  
z korundem) lub do powstania wgnieceń 
(rdzeniem podłogi Venifloor jest płyta 
HDF). Powody zmuszające do cyklinowania 
są więc odsunięte w czasie ze względu  
na dużo większą twardość desek Venifloor 
oraz ich wierzchnie zabezpieczenie.  
Ewentualne ubytki można wypełnić 
specjalnymi woskami; inną z możliwości 
jest wymiana zdefektowanej deski na nową 
dzięki temu, że każda jest wyposażona 
w zamek szybkiego montażu. Czy więc 
zakup podłogi ekologicznej, a jednocześnie 
wytrzymałej, nie jest racjonalniejszy  
od niepotrzebnego przepłacania? 
Wybierzmy trwałość i solidność za niewielką 
różnicę cenową w stosunku do kłopotliwego  
cyklinowania – wybierzmy Venifloor! 
Cieszmy się drewnem na podłodze i lasem 
podczas spacerów! W kolejnym numerze: 
Venifloor a ogrzewanie podłogowe.  


