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LISTWY PRZYPODŁOGOWE 
Dla podłóg Rock‘n‘Go dostępne są odpowiednie listwy przypodłogowe, idealnie dopasowane do dekorów, 

a także jednokolorowe listwy uniwersalne pasujące do wszystkich wzorów. Informacje o pasujących listwach 

przypodłogowych podano na odwrotnej stronie.

Listwa przypodłogowa 15 / 70 
Płyta MDF

15 × 70 × 2400 mm 
jedn. opak. = 4 sztuki

Czarna 
Nr art. 30040440

Biała 
Nr art. 30040439

i Wszystkie białe listwy nadają 
się do malowania!

WYSOKIEJ JAKOŚCI WYPOSAŻENIE

WYJĄTKOWA STYLISTYKA SCENICZNA

SILNA EKIPA

 

ŁATWA PIELĘGNACJA 
Dzięki powłoce z żywicy melaminowej czyszczenie 

podłogi Rock’n’Go jest dziecinnie proste.

 

PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ 
Dzięki technologii Aqua-Stop podłoga Rock’n’Go 

znakomicie sprawdza się także w pomieszczeniach 

o podwyższonej wilgotności.

 

ODPOWIEDNIA NA INSTALACJE 
WODNEGO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 
Podłogę Rock’n’Go można układać na instalacji 

ogrzewania podłogowego.

 

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM UV 
Nawet przy długim nasłonecznieniu podłoga Rock’n’Go 

nie zmienia swoich właściwości dzięki wysokiej 

ochronie przed promieniowaniem UV.

 

ANTYSTATYCZNOŚĆ 
Naładowanie statyczne powierzchni, na przykład przy 

suchym powietrzu, ulega redukcji, dzięki czemu kurz 

nie przylega do powierzchni.
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The way we  

make you rock

TECHNIKA, KTÓRA ZACHWYCA
Podłoga laminowana z systemem – Rock’n’Go 

składa się z naszej najlepszej podłogi laminowanej 

i innowacyjnej maty Sound-Stop, która umożliwa 

bezpośredni montaż na wcześniej przygotowanym 

podłożu. A ponieważ mata Sound-Stop jest już 

zintegrowana z podłogą, nie ma potrzeby stosowania 

żadnych dodatkowych folii i mat podkładowych. 

To nie tylko świetnie brzmi, ale także znacznie 

przyspiesza pracę.

Rock’n’Go to wyjątkowe brzmienie wśród rozwiązań 

podłogowych – ekstremalnie trwała, o podwyższonej 

odporności na wilgoć i bardzo cicha.

A ponieważ ma wszystko, czego potrzeba, można 

od razu zaczynać:

Odporna na wilgoć

Szybki montaż

Wyjątkowo cicha

 

PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ 
Dzięki nowej technologii Aqua-Stop podłoga Rock’n’Go 

posiada podwyższoną ochronę przed płynami 

i wilgocią. Jej pęcznienie jest niemal niezauważalne 

– nawet czterokrotnie mniejsze niż w przypadku 

tradycyjnych podłóg laminowanych.

 

SZYBKI MONTAŻ 
Żadnych dodatkowych materiałów – dzięki technologii 

Install Ready podłoga Rock’n’Go nadaje się 

do bezpośredniego układania na wcześniej 

przygotowanym podłożu i tym samym jej montaż 

przebiega bardzo szybko.

 

WYJĄTKOWO CICHA 
Niezwykle cicha podłoga dzięki nowej technologii 

Sound-Stop. Podłoga Rock‘n‘Go jest nawet o 40% 

cichsza od tradycyjnych podłóg laminowanych – 

to parametry porównywalne z wysokiej jakości 

parkietem.

 

ODPORNOŚĆ 
Rock’n’Go jest odporna na zaplamienia. Nawet meble 

czy miękkie kółka obrotowe nie pozostawiają na niej 

żadnych śladów.

Windmöller-Polska Sp. z o.o. 

ul. Mińska 38 

54-610 Wrocław

tel.: +48 71 374 02 60 do 61 

kom: 604 297 729 

biuro@wineo-polska.pl

www.wineo-polska.pl
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ATRAKCYJNA RÓŻNORODNOŚĆ 
DEKORÓW
Rock’n’Go zachwyca autentycznymi dekorami 

drewna, podwyższoną odpornością na zarysowania 

i nawet po latach wygląda tak samo dobrze jak 

w dniu premiery. Rustykalna lub z wyczuwalną 

strukturą matową, czy też  z nową strukturą płyty 

OSB – panele o wymiarach 1288 x 195 x 9 mm 

zawsze robią wrażenie, a fuga V4 sprawia, 

że podłoga nabiera rockowego charakteru 

i wygląda jak z prawdziwego drewna.

KOMPLEKSOWE DORADZTWO
100% Made in Germany, do 90% certyfikowanych 

materiałów zgodnych z ideą ekorozwoju oraz 25 lat 

gwarancji – Rock’n’Go to jedna z najlepszych podłóg 

laminowanych dotychczas oferowanych przez wineo.

1   Struktura powierzchni 
Różnorodne tłoczenia powierzchni nadają 
podłodze maksimum autentyczności.

2   Warstwa użytkowa 
Wyjątkowo wytrzymała warstwa z żywicy 
melaminowej stanowi podstawę 
zaklasyfikowania do odpowiedniego zakresu 
zastosowania.

3   Dekor 
Papier dekoracyjny daje projektantom szerokie 
pole działania.

4   Płyta nośna 
Płyta nośna HDF o dużym stopniu gęstości 
charakteryzuje się niskim poziomem 
nasiąkliwości.

5   Łączenie profili 
Dzięki łączeniu Fold-Down układanie podłogi 
jest łatwe i szybkie.

6   Wykończenie profili Aqua-Stop 
Innowacyjne wykończenie profili chroni cały 
system łączenia przed wilgocią, zapewniając 
wysoki stopień odporności na wilgoć.

7   Przeciwciąg 
Przeciwciąg z żywicy melaminowej równoważy 
naprężenia i gwarantuje wysoką stabilność 
kształtów. 

8   Mata Sound-Stop 
Wszystkie produkty są wyposażone 
w zintegrowaną powłokę Sound-Stop wraz 
z warstwą ochronną. Po zdjęciu warstwy 
ochronnej przykleja się ona do podłoża, 
znacznie tłumiąc dźwięki kroków.

TECHNOLOGIA INSTALL READY
Kompletny zestaw od razu gotowy 

do montażu dzięki samoprzylepnej macie 

przytwierdzonej do spodu panela. 

 ■ Odporność na ścieranie: 
AC5 (odpowiada klasie użytkowej 23 / 33)

 ■ Klasa użytkowa 23: 
mocno obciążone pomieszczenia mieszkalne

 ■ Klasa użytkowa 33: 
mocno obciążone pomieszczenia publiczne

 ■ 25 lat gwarancji (pomieszczenia mieszkalne)

 ■ Sprawdzony system łączenia Fold-Down

 ■ Autentyczne fugi (V4) w przypadku wybranych 
dekorów

Tłumienie dźwięków w pomieszczeniu porówywalne z podłogami laminowanymi

30 Sone

Podłoga laminowana ułożona 
na piance poliuretanowej 

o grubości 3 mm

Podłoga laminowana ułożona 
na podkładach XPS 
o grubości 2 mm

Podłoga laminowana ułożona 
na podkładach systemu 

akustycznego PUR 
o grubości 2 mm

Podłoga laminowana 
z systemem

25 Sone

20 Sone

15 Sone

Sone = głośność w pomieszczeniu

Podłoga laminowana z systemem. Bez kompromisów.

TECHNOLOGIA AQUA-STOP
Płyta nośna HDF o niskiej chłonności z nową 

technologią wykończenia krawędzi zapewnia 

zwiększononą odporność na wilgoć.

TECHNOLOGIA SOUND-STOP
Przyklejenie innowacyjnej maty wyciszającej 

bezpośrednio do podłoża jest zgodne 

z najnowszym stanem techniki i sprawia, 

że podłoga jest wyjątkowo cicha.

Edycja specjalna

Na pełnych obrotach i bez kompromisów – 
Rock’n’Go to podłoga laminowana z duszą 
rockmana.

Kompleksowa, nieskomplikowana i innowacyjna. 
Podkręć atmosferę dzięki nowemu systemowi 
i zmień swoją podłogę w scenę muzyczną.
Rock’n’Go oferuje wszystko, czego potrzebujesz: 
kompleksowy nowy system, który sprawdzi się 
w każdej aranżacji i niemal wszystko wybacza. 
Tutaj nie trzeba być perfekcjonistą.

WYJaTKOWE 

TECHNOLOGIE



Man on the Moon

Knocking on 

heavens door

Born to be wild

Here comes the sun

Paint it Black
Dancing in The Dark

Whiskey in the Jar

Under pressure

I was made 

for loving you

Hotel CaliforniaHouse of 

the rising sun

LA148SYSV4 

Listwa przypodłogowa 15/70: 30040439

LA144SYSV4 

Listwa przypodłogowa 15/70: 30040443

LA147SYSV4 

Listwa przypodłogowa 15/70: 30040446

LA151SYS 

Listwa przypodłogowa 15/70: 30040448

LA143SYSV4 

Listwa przypodłogowa 15/70: 30040442

Format: długość 1288 mm, szerokość 195 mm, grubość 9 mm 
Panele / paczka: 8 / 2,01 m² 
Paczki / paleta: 48 / 96,48 m²

Klasa ścieralności: AC5 
Klasa użytkowa: 23/33 
Sposób montażu: Fold-Down 

Autentyczny obraz fug: V4 w przypadku wybranych dekorów 
Gwarancja  (pomieszczenia mieszkalne) zgodnie z warunkami gwarancji Windmöller: 25 lat 

LA145SYSV4 

Listwa przypodłogowa 15/70: 30040444

LA150SYSV4 

Listwa przypodłogowa 15/70: 30040447

LA152SYS 

Listwa przypodłogowa 15/70: 30040449

LA142SYSV4 

Listwa przypodłogowa 15/70: 30040441

LA146SYSV4 

Listwa przypodłogowa 15/70: 30040445

LA149SYSV4* 

Listwa przypodłogowa 15/70: 30040440

LA153SYS 

Listwa przypodłogowa 15/70: 30040450

LONDON CALLING

Rock
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LISTA PRZEBOJÓW 

Wyczuwalna struktura matowa

Wyczuwalna struktura matowa

Rustykalna struktura matowa drewna

Rustykalna struktura matowa drewna

Rustykalna struktura matowa drewna

Rustykalna struktura matowa drewna

Rustykalna struktura matowa drewnaRustykalna struktura matowa drewna

Rustykalna struktura matowa drewnaStruktura OSB

Struktura OSB

Struktura OSB

* LA149SYSV4 / Dancing in the Dark = AC4 / NK 23/32

mateusz.matuszyk
Sticky Note


