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Venifloor - drewniane podłogi nowej generacji 

na targach BUDMA 2016 
 
Podłoga Venifloor stanowi istotne uzupełnienie rynku podłóg drewnianych. Poprzez zastosowanie w procesie 

produkcji naturalnego forniru oraz płyty HDF zwiększono odporność na odkształcenia i wgniecenia. Użycie tego typu 

materiałów pozwoliło zredukować koszty wytworzenia podłogi, przez co cena produktu jest znacznie niższa niż 

podłogi litej czy trójwarstwowej w tej szerokości. Warstwę wierzchnią pokryto sześciokrotnie lakierami UV. Atut 

wizualnyproduktu to niepowtarzalne piękno prawdziwego drewna, które zostało podkreślone 4-stronną V-fugą. 
 
Piotr Kmiecik 
 
Firma Venifloor z jednego drzewa może 

wyprodukować aż 15 razy więcej podło-gi 

fornirowanej niż producenci podłogi z 

litego drewna. 

- Jesteśmy przekonani, że następcą pod-łóg 

trójwarstwowych będą podłogi 

fornirowane. Tak, jak naturalną kon-

sekwencją podłóg litych są podłogi trój-

warstwowe - zapewnia Tomasz Guzik, 

prezes Venifloor. 

 
O firmie  
Venifloor pochodzi z Suchej Beskidzkiej 

(woj. małopolskie).Działalność rozpoczął w 

ubiegłym rokuwchodząc na rynek z bardzo 

ciekawym i jeszcze rzadko spotykanym w 

naszym kraju produktem w postaci podłóg 

fornirowanych. Pod-łoga tego typu jest 

bardzo popular- 

 
na na Zachodzie, na polskim rynku do-

piero zyskuje sobie należytą renomę. Z 

ofertą firmy mogliśmy szerzej zapoznać się 

podczas Międzynarodowych Targów 

Budownictwa i Architektury BUDMA 

2016 w Poznaniu. Tam Venifloor prze-żył 

debiut, o którym przedstawiciele fir-my 

postanowili opowiedzieć na łamach 

naszego miesięcznika. Warto dodać, iż 

wszystko co związane jest z projekto-

waniem oraz produkcją wspomnianych 

podłóg ma miejsce od początku do końca w 

naszym kraju. 

 
Nowość na polskim rynku  
Venifloor to marka, która powstała jako re-

zultat chęci wyjścia naprzeciw oczekiwa-

niom nawet najbardziej wymagających 

klientów. Łączy wieloletnie doświad- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma działalność rozpoczęła w ubiegłym roku wchodząc na rynek z bardzo ciekawym i jeszcze rzadko spotykanym w na-szym kraju 

produktem w postaci podłóg fornirowanych. Fot. Piotr Kmiecik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Venifloor, dzięki racjonalnemu zużyciu 

drewna, przyczynia się do ochrony 

drzewostanu. Z jednego drzewa może 

bowiem wyprodukować znacznie więcej 

podłogi fornirowanej niż inni producenci 

- podłogi litej.  
Fot. Piotr Kmiecik 

 
czenie w produkcji forniru z najnowszy-mi 

technologiami produkcji podłóg oraz ze 

światowymi trendami w designie. 

- Dzięki zastosowaniu płyty HDF z 

fornirem o grubości 1 mm zwiększyliśmy 

od-porność na wgniecenia oraz znacznie 

obniżyliśmy koszt nowej podłogi. Pod-łogi 

pokryte są sześcioma warstwami lakieru 

UV z dodatkiem korundu. Spra-wia to, że 

podłoga jest także bardziej od-porna na 

ścieranie warstwy użytkowej, czyli lakieru, 

od innych dostępnych na rynku podłóg. 

Dotychczas w naszym kra-ju nie była 

produkowana podłoga z po-dobną warstwą 

wykończeniową drewna. Zatem można 

powiedzieć, iż jest to nowy rodzaj podłóg 

na rynku polskim - mówi Gabrie-la Guzik, 

właścicielka firmy Venifloor. 

- Podłogi fornirowane są bardziej znane na 

zachodzie Europy, w krajach Skandy-nawii 

oraz Ameryce. W Polsce nie jest to produkt 

aż tak bardzo rozpowszechnio-ny. Jesteśmy 

jedną z pierwszych firm w kraju, które go 

produkują.Z tego względu głównym celem 

udziału w targach po-znańskich jest 

zwiększenie liczby specja-listycznych 

punktów, w których będzie można kupić 

naszą podłogę. Chcieliby-śmy więc 

zaprosić do współpracy zarów-no 

dystrybutorów, jak i montażystów czy 

stolarzy. W ofercie posiadamy m.in. de-ski 

surowe, które można samodzielnie 

wykończyć, tak aby kolorystycznie pa-

sowały do drzwi lub schodów. Jesteśmy 

przekonani, że wspólnie dotrzemy do 

znacznie większej liczby klientów, ponie-

waż będziemy oferować produkt pozwa-

lający z jednej strony cieszyć się praw-

dziwym drewnem w domu, a z drugiej 
 
- lasem podczas spacerów.Warto dodać, iż 

podłoga fornirowana nie ma nic wspól-

nego z żadnym eksperymentem. Jest 

świadomym połączeniem dostępnych i 

sprawdzonych na rynku technologii - do-

daje Joanna Migas, doradca klienta w fir-

mie Venifloor. 

 
Drewno w cenie laminatu 

 
cję, buk, czereśnię, orzech, wiąz, a tak-że 

gatunki egzotyczne. Nasze podło-gi 

dostępne są również w kilkuwersjach 

kolorystycznych. Podłogi fornirowane 

stanowią bardzo dobrą alternatywę dla 

drewna, ponieważ wizualnie niczym się nie 

różnią, a ich odporność na użytkowa-nie 

jest większa w porównaniu z deską 

trójwarstwową czy litą. Jak zawsze trzeba 

również zwrócić uwagę na cenę produk-tu. 

Podłoga Veniflooru wymiarach 210 x 1205 

mm x 9,3 mm jest tańsza niż de-ska lita czy 

3-warstwowa o tych samych wymiarach - 

opowiada Gabriela Guzik. - Niewątpliwie 

naszym atutem jest tak-że dbałość o 

ekologię. Wykorzystanie w procesie 

produkcji podłogi forniru sprzy-ja 

mniejszemu zużyciu drewna. Z jed-nej 

strony umożliwia to zachowanie już 

istniejących skupisk drzew, a z drugiej 

znacznie obniża koszt samej podłogi - 

uzupełniawypowiedź Joanna Migas. 

 
Duże zainteresowanie nowością  
- BUDMA to nasz debiut jeśli chodzi o 

spo-sób przedstawienia oferty firmy na po-

dobnym wydarzeniu. Zainteresowanie ze 

strony zwiedzających jest bardzo du-że, z 

czego się naprawdę cieszymy. Prze-ważają 

głównie klienci indywidualni. Pojawiają się 

zapytania głównie ze strony dystrybutorów, 

ale spotkaliśmy się też z zapytaniami ze 

strony klientów indywidualnych. 

Otrzymaliśmy oferty współ-pracy 

zagranicznej, m.in. z: Litwy, Esto-nii, 

Rosji, Turcji, Kenii oraz krajów Zato- 

 
ki Perskiej- głównie w kwestii sprzedaży 

naszych produktów w marketach i su-

permarketach budowlanych – twierdzi 

doradca klienta. 

 
Plany na przyszłość  
- Dalsze plany w związku z działalnością 

Venifloor to przede wszystkim ekspansja 

rynku. Jak już zostało powiedziane, pod-

łogi z naszej oferty są bardzo popularne za 

granicą. Tamtejsze firmy wprowadzi-ły na 

rodzimy rynek podłogę fornirowa-ną, 

aczkolwiek jej cena jest bardzo wyso-ka, a 

ilość i różnorodność dostępna od ręki 

- ograniczona. Na razie chcielibyśmy za-

istnieć w świadomości większej liczby 

potencjalnych klientów, szczególnie w 

naszym kraju. Produkt stanowi nowość na 

rynku i pomimo tego, że na razie nie jest 

jeszcze tak dobrze rozpowszechnio-ny, 

jakbyśmy sobie tego życzyli, to jednak z 

każdą chwilą zyskuje na zainteresowa-niu - 

zapewniaJoanna Migas. 

 
Mocne strony podłóg 

fornirowanych  
Pierwszą zauważalną zaletą podłóg for-

nirowanych jest ciepło, jakie daje drew-no. 

Idealnie dopasowuje się do każde-go 

wnętrza. Rozpogadza jego wygląd, a także 

podkreśla dodatki użyte w celach 

dekoracyjnych. Poza tym Venifloor, dzię-ki 

racjonalnemu zużyciu drewna, przy-czynia 

się do ochrony drzewostanu. Z jednego 

drzewa może bowiem wyprodu- 

 
kować 15 razy więcej podłogi forniro-wanej 

niż inni producenci - podłogi litej. Kolejną 

mocną stroną podłóg jest ich twardość 

(wysoka wytrzymałość i od-porność na 

zgniecenia). Rdzeń podłogi wykonany jest z 

ultra wytrzymałej płyty HDF, dzięki czemu 

panele są bardziej od-porne na uderzenia 

niż podłogi z grubszą warstwą drewna czy 

podłogi lite. Poza tym podłogi fornirowane 

odznaczają się także zwiększoną 

odpornością na ście-ranie. Aż 6 warstw 

lakieru z domieszką korundu oraz 

utwardzanych światłem UV chroni przed 

uszkodzeniami wyni-kającymi z 

codziennego użytkowania. Wspomniane 

wyżej wymiary deski eksponują piękny i 

naturalny wygląd drewna (także użyta w 

procesie pro-dukcji V-fuga uwydatnia 

walory este-tyczne podłogi). Jak zapewnia 

produ-cent, solidność wykończenia podłóg 

połączona jest z długoletnią gwarancją (15 

lat). Natomiast ich cena jest na po-ziomie 

ceny dobrej podłogi laminowa-nej (PVC), a 

jednocześnie dużo niższa niż cena podłogi 

litej. Tym sposobem Venifloor, poprzez 

zastosowanie tech-niki fornirowania w 

produkcji pane-li, jest w stanie zaoferować 

oryginal-ne drewno w cenie kopii 

drewnianej podłogi. Warto wspomnieć o 

sposobie montażu. Deski wyposażone są w 

za-mek szybkiego montażu, który spra-wia, 

że mocowanie podłogi jest bardzo łatwe i 

wygodne. 

 
Z ofertą firmy mogliśmy szerzej 

zapoznać się podczas Międzynarodo-

wych Targów Budownictwa i Archi-

tektury BUDMA 2016 w Poznaniu  
Fot. Piotr Kmiecik 

 
- W ofercie firmy dostępna jest pod-łoga w 

ponad 80 gatunkach drewna. Z gatunków 

drewna krajowego naj-większą 

popularnością cieszą się dąb i jesion. 

Oprócz tego mamy np. aka- 

 
 

 
Pierwszą zauważalną zaletą podłóg fornirowanych jest ciepło, jakie daje drewno. Drewno idealnie dopasowuje się do każdego wnętrza. 

Rozpogadza jego wygląd, a także podkreśla dodatki użyte w celach dekoracyjnych. Fot. Venifloor 


