
 

Tisková zpráva 

19. července 2016 
 
 

 

Ekologické elastické podlahy Wineo PURLINE nově se zámkovým spojem 

Čistá organická podlaha pro vaše domovy 

Vyrobeny jsou z bio-polyuretanu a 

dalších přírodních a obnovitelných 

surovin bez chloru, plastifikátorů a 

rozpouštědel. Nezatěžují lidské zdraví 

ani životní prostředí. Nabízejí dekory, 

které předčí zdařilé imitace u 

kvalitních vinylových i laminátových 

podlah. Jsou nenáročné na údržbu, 

nekloužou, nestudí a přes svou 

organickou podstatu disponují 

vlastnostmi vysoce odolných podlah 

z tvrzeného vinylu. Hodí se do každé místnosti vašeho domu a bytu včetně dětských pokojů  

a koupelen. Řeč je o organických podlahách Wineo PURLINE, které výrobce rozšířil o řadu 

Wineo 1000 Wood a Stone se zámkovým spojem a možností plovoucí pokládky. Tyto udržitelné 

podlahy se zátěžovou třídou 23/32 a kvalitou “Made in Germany” jsou ideální pro bytové 

využití.  

 

Ekologická řada Wineo 1000 se zámkovým spojem zahrnuje 

kolekci Stone s 8 dekory kamene a Wood s 20 dekory různých 

druhů dřevin. Vnější úprava závisí na konkrétním dekoru, kamenné 

dílce mají převážně perleťový povrch, dřevěná prkna zase reálnou 

či výraznou strukturu. Podlahy Wineo PURLINE nevyžadují 

speciální údržbu, díky dokonale uzavřenému povrchu k čištění 

postačí i čistá voda. Mají vysokou odolnost, zatížení těžkým 

nábytkem ani kolečkovými židlemi je nepoškodí. Stabilita u nich byla 

navýšena vytvrzením skelným vláknem. Jsou zcela bez výparů, 

bezpečné pro lidské zdraví, neobsahují PVC, chlor, změkčovadla 

ani rozpouštědla. Výrobce zpracovává bio-polyuretan, dále řepkový 

nebo ricinový olej, výroba probíhá zcela bez chemických přísad. 

K silným stránkám patří pružnost, díky které při chůzi nezatěžují 

klouby, hřejivý povrch i pro bosou nohu a nenáchylnost na působení vlhkosti. Spíše měkký a tichý 

povrch této podlahové krytiny přispívá k příjemné akustice v místnosti.  
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Konstrukční tloušťka dílců se zámkovým 

spojem je pouhých 5 mm. S tepelným odporem 

0,01 (m²K)/W se skvěle hodí k umístění  

na podlahové topení, zapotřebí je pouze 

vhodná podložka. Zámkový spoj usnadňuje  

a urychluje pokládku. Výhodou je i možnost 

následného rozebrání krytiny, aniž by byla 

zničena. Podklad by měl být suchý, rovný  

a čistý, bez jakýchkoli nedokonalostí v podobě 

prasklin a kamínků.  

 

Kromě nových kolekcí se zámkovým spojem lze vybírat také z konstrukcí určených k pokládce 

lepením. Doporučovaná prodejní cena dekorů organické řady Wineo 1000 Wood a Stone se zámkem 

je 1.392,- Kč za 1 m
2
 včetně 21% DPH. Podlahy značky Wineo na český trh dováží společnost 

Kratochvíl parket profi, s.r.o. Pro více informací navštivte www.kpp.cz.  

 

 

 

O společnosti Kratochvíl parket profi, s.r.o. 

Přední dovozce a distributor podlahových krytin v ČR společnost Kratochvíl parket profi, s.r.o. byla 

založena v roce 1993. Společnost sídlí v Moravanech u Brna, kde se nachází také jeden z 

exkluzivních showroomů KPP. Další moderně řešený showroom o rozloze 350 m
2
 najdete v Praze na 

Českomoravské ulici. Prostřednictvím svých dceřiných společností v Bratislavě a Budapešti 

společnost působí také na Slovensku a v Maďarsku.  

KPP se od počátku specializuje především na dovoz a distribuci parketových podlah. Firma je 

výhradním dovozcem a distributorem kvalitních švédských dřevěných podlah od předního světového 

výrobce Kährs. Zastupuje švýcarského výrobce parket Bauwerk a značku německých laminátových, 

vinylových a ekologických podlah WINEO. Elastické podlahy na přírodní bázi rozšiřuje finská značka 

Upofloor. KPP distribuuje přírodní linoleum Marmoleum Click od firmy Forbo, bytové vinyly v rolích 

Tarkett, tvrzené vinyly z Holandska mFLOR i laminátové podlahy Classen. Kromě výše zmíněných 

nabídka zahrnuje kompletní sortiment dřevěných, laminátových a vinylových podlah privátní značky 

1FLOOR a exteriérové vinylové terasy se strukturou textilu Hortus. 

Podlahy od společnosti KPP zdobí řadu reprezentativních budov, např.: Grandhotel Pupp, Státní 

operu v Praze, brněnský Besední dům, české velvyslanectví v Berlíně, Vídni a Pekingu, Poslaneckou 

sněmovnu Parlamentu ČR anebo Ústavní soud v Košicích. Podlahy dodané společností KPP jsou 

využívány také v řadě rodinných domů, rezidenčních bytů, firem a obchodů. 

 

Showroom KPP v Moravanech u Brna:   Showroom KPP v Praze: 

Bohunická cesta 1/328     Českomoravská 12 

664 48 Moravany u Brna     190 00 Praha 9  

 

 

Více informací naleznete na:  www.kpp.cz 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 
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Philipp Kratochvíl     Jana Holinková 

Kratochvíl parket profi, s.r.o.    Privilege PR, s.r.o. 

Marketingové oddělení     GSM: +420 725 075 853 

GSM:  +420 734 440 234     E-mail:  holinkova@privilegepr.cz 

Tel.:    +420 547 212 816      

Fax:    +420 547 212 818       

E-mail: ph.kratochvil@kpp.cz 
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