ŁAZIENKOWE SZALEŃSTWO?
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5 mm
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Klon Louis

5 mm

M-R48

Dąb Frank

5 mm

parametry ogólne

matowa, synchroniczna struktura drewna

grubość

paleta: 156,324 m2 / 84 paczki

nazwa

paczka: 1,861 m2 / 6 sztuk

symbol

wymiar panela: 220 x 1410 mm

Teraz to już możliwe! Możesz cieszyć się fakturą
drewna na podłodze w Twojej łazience. Panele
Vin In to podłogi, które zniosą wszelkie łazienkowe
szaleństwa.
Sprawdzą się także podczas relaksujących kąpieli
- bo czy istnieje coś przyjemniejszego niż stąpanie
bosą stopą po podłodze, której chłód nie
powoduje dreszczy? Materiał, z którego wykonane
są panele Vin In jest o wiele bardziej elastyczny
od ceramicznych płytek, dlatego już nie musisz
martwić się, że Twoje perfumy w starciu z podłogą
uszkodzą jej powierzchnię (o wiele większa jest
także szansa na przetrwanie samego flakonu).

DANE TECHNICZNE

Dystrybutor: Multi-Form II Sp. z o.o.

TYCHY, ul. Fabryczna 11
tel. +48 603 037 292, tel. (32) 326 40 92, fax (32) 218 01 50
tychy.podlogi@multiform.pl
PRZEMYŚL, ul. Zielińskiego 14
tel. +48 601 996 015, fax (16) 678 48 31 wew. 23
przemysl.podlogi@multiform.pl

SIŁOWNIA, BIURO, SKLEP...
a także wiele innych, ruchliwych i zatłoczonych
miejsc w przestrzeni publicznej. Każde z nich
wymaga nie tylko podłogi pasujácej do wnętrza,
ale przede wszystkim odpornej na codzienną
bieganinę korzystających z niej osób. Właśnie
dlatego podłogi Vin In stanowią doskonałą arenę
pracy, zabawy i rozrywki.

* dotyczy użytkowania prywatnego. Podłogi zamontowane w budynkach
użyteczności publicznej objęte są 8-letnią gwarancją.

POZNAŃ, ul. św. Michała 65
tel. +48 697 030 214, tel. +48 724 409 000, fax (61) 873 33 13
poznan.podlogi@multiform.pl

salon sprzedaży

/vin_in_flooring

www.vinin.pl

PODŁOGI ODPORNE
NA ŻYCIE!

IMPREZA W DOMU?
Panele Vin In to tak naprawdę jedyna podłoga, przy
której bez obaw możesz przywitać wchodzących
zdaniem: proszę, nie zdejmujcie butów.
I to niezależnie od tego, czy Twoi goście mają na sobie zimowe trapery czy eleganckie szpilki. Mieszkanie,
którego podłoga wykończona jest panelami
winylowymi to doskonałe miejsce na imprezę.
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Łap chwilę

Przy planowaniu
marki Vin In
przyświecała nam
idea, by stworzyć
podłogę, która
będzie tłem
dla wszystkich
ważnych i ulotnych
chwil, które
przeżywamy
w domu.

podłoga może zaczekać!

Vin In to kolekcja paneli stworzona dla
najbardziej wymagających klientów,
którzy przez długie lata pragną cieszyć
się produktem wytrzymującym nawet
największy domowy zgiełk.
Syntetyczny materiał, z którego są
wykonane to idealny wybór dla
wszystkich, którzy na swojej podłodze
chcą po prostu… żyć.

#vininpl

Jesteśmy pewni, że
panele Vin In to podłogi
na lata. Właśnie dlatego
udzielamy na nie aż
15 lat gwarancji *

M-E75

