
Witex 

 

Každý deň sa staráme, aby rozvoj trhovo orientovaných a trhovo orientované produkty pre vás a 

prispôsobiť. 

Od nákupu surovín na životné prostredie našich hotových výrobkov, sme vždy obavy o kvalitu, 

služby a dobrý pomer cena. 

Na nasledujúcich stránkach sa môžete presvedčiť sami z našich laminátových zbierok a našich pôd, 

ktoré sú ideálne pre obchodné sektor, dokonca. 

Naše produktové portfólio zahŕňa pur laminátové elastoclic, elastoclic dizajnu vinyl a pre každý 

produkt správne doplnky pre perfektné zakončenie. 

Užite si to! 

 

 

Witex Referencie 

Všetky produkty od Witex majú zhodu. Sú vyrábané podľa najvyšších štandardov kvality v našich 

závodoch v Nemecku. Čo začína starostlivým výberom našich dodávateľov surovín, pokračuje v 

každom výrobnom kroku. An ultra-moderné logistika s promptným doručovacej služby a skúseného 

servisný tím majú iba jeden cieľ v centre pozornosti: celková spokojnosť zákazníkov! 

 

Laminátové podlahy a nový typ podláh produktu viacvrstvových sú kolekcie technických 

inovácií. Mnoho nápadov a patentov v tejto oblasti boli vyvinuté inžiniermi Witex a ďalej ju 

rozvíjať. Výsledkom by remeselníci ako spotrebiteľa podobne. Podlahu, ktorá vydrží veľa a ľahko 

rozpakoch. Real Carefree produktu. 

 

Tu sme si vybral pre vás prehľad, že je to najzaujímavejšie objekty, ktoré sme poskytli s Witex 

podlahy. 

 

Poplatok sa ako náš Projekty Prehľad prospektu ako súbor PDF. Nájdete tu mnoho ďalších 

zaujímavých objektov, ktoré boli vybavené podlahy Witex. 

 

Tu máte možnosť nahrať každý zber, 4-page list so všetkými informáciami o výrobku ako PDF 

súbor dolu. Takže máte všetky technické informácie, dekoratívne list a Feautures všetko na prvý 

pohľad. 

 

Technický list elastoclic výprava vinyl objekt  Kliknite tu pre stiahnutie 

 

 

Technický list elastoclic výprava vinyl  Kliknite tu pre stiahnutie 

 

http://www.witex.de/imgs/downloads/designvinyl_objekt_faltblatt_d.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/elastoclic_designvinyl.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/designvinyl_objekt_faltblatt_d.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/elastoclic_designvinyl.pdf


 

Technický list farba a Kliknite tu pre stiahnutie 

 

 

Technický list farba Kliknite tu pre stiahnutie 

 

 

Technický list grande Kliknite tu pre stiahnutie 

 

 

Technický list plaza Kliknite tu pre stiahnutie 

 

 

Technický list Xenia Kliknite tu pre stiahnutie 

 

 

Technický list casa V4 Kliknite tu pre stiahnutie 

 

 

Technický list Marena Maxi V2 Kliknite tu pre stiahnutie 

 

 

Product Data Sheet V2 Amaris Kliknite tu pre stiahnutie 

 

 

Technický list Novara V2 Kliknite tu pre stiahnutie 

 

 

Technický list Avert V4 Kliknite tu pre stiahnutie 

 

http://www.witex.de/imgs/downloads/colorplus_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/color_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/grande_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/piazza_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/xenia_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/casav4_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/marenamaxi_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/amarisv2_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/novarav2_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/avertov4_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/colorplus_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/color_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/grande_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/piazza_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/xenia_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/casav4_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/marenamaxi_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/amarisv2_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/novarav2_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/avertov4_faltblatt.pdf


 

Technický list catania V4 Kliknite tu pre stiahnutie 

 

 

Technický list Maren som Kliknite tu pre stiahnutie 

 

 

Technický list Maren II Kliknite tu pre stiahnutie 

 

 

Technický list Lise Kliknite tu pre stiahnutie 

 

 

Technický list artria Kliknite tu pre stiahnutie 

 

 

Technický list bonita Kliknite tu pre stiahnutie 

 

 

Filozofia 

Witex ponúka inovatívne riešenia v krajine - tento princíp, sa stretneme s našimi produktmi viac 

ako 30 rokov. Ako prvý výrobca v Nemecku, sme začali v roku 1991 s výrobou laminátu. S 

mnohými novými funkciami a zdokonalenie výrobkov, sme pomohli formovať dnes vývoj 

laminátové podlahy univerzálny kvality výrobku. 

S pozemné 2010 kolekciou prezentujeme celú radu nových, atraktívne a multi-layer laminátové 

podlahy, ktoré sú všetky požiadavky moderného bývania a zariaďovacích potrieb. A my im s 

rozdelením do tematických balíčkov "trend", "neformálne ubytovanie", "Premium" a "Design" nová 

funkcia, ktorá vám pomôže cieľovej skupine orientovaný predajné prístup a poradenstvo veľa. 

Witex podlahy sú kvalitné výrobky. Táto sloboda sa prejavuje v širších záruk, s ktorými môžeme 

poskytnúť našim podlahy. Kolekcia pre "námestie", "grande" a "farebný" je 5-krát doživotná 

záruka.Doživotná záruka na produkt stabilitu a kliknite na položku pripojenie je k dispozícii pre 

všetky značky Witex zbierok. 

Ako výrobca produktov vyrobených z dreva až 90Prozent, udržateľnosť je osobitná povinnosť. To si 

vyžaduje nielen ekologicky šetrné výroby, ale tiež zahŕňa ekologicky zdravého likvidácia výrobku 

na konci životného cyklu výrobku. Preto Witex ponúka »ca.re" prvý - a doteraz jediný - Hard 

podlahy výrobcu recyklačnej systém pre svoje použité laminátové podlahy a významne prispieva k 

http://www.witex.de/imgs/downloads/cataniav4_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/marena_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/marena_ii_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/liseo_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/artria_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/bonita_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/cataniav4_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/marena_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/marena_ii_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/liseo_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/artria_faltblatt.pdf
http://www.witex.de/imgs/downloads/bonita_faltblatt.pdf


zachovaniu zdrojov. S "ca.re" Sme tiež ukazujú, že žiadny vplyv na životné prostredie, ale pre 

všetkých - podnikanie, obchod, koncoví užívatelia a životné prostredie - je výhra. 

Naša lojalita k predajcom a podlahy, ktorým sa plavidla je Witex len pre profesionálnych užívateľov 

spoľahlivým partnerom. Okrem kvality našich výrobkov a služieb je dôležitou súčasťou našich 

služieb, budeme aj naďalej rozširovať stále pre Vás. 

 

Witex kvalita 

 

Všetky produkty od Witex majú zhodu. Sú vyrábané podľa najvyšších štandardov kvality v našich 

závodoch v Nemecku. Čo začína starostlivým výberom našich dodávateľov surovín, pokračuje v 

každom výrobnom kroku. An ultra-moderné logistika s promptným doručovacej služby a skúseného 

servisný tím majú iba jeden cieľ v centre pozornosti: celková spokojnosť zákazníkov! 

Laminátové podlahy a nový typ podláh produktu viacvrstvových sú kolekcie technických 

inovácií. Mnoho nápadov a patentov v tejto oblasti boli vyvinuté inžiniermi Witex a ďalej ju 

rozvíjať. Výsledkom by remeselníci ako spotrebiteľa podobne. Podlahu, ktorá vydrží veľa a ľahko 

rozpakoch. Real Carefree produktu. 

Všetky Witex značky pôdy sú chránené proti vlhkosti. Profil tesnenia na všetkých stranách, 

viditeľné tmavšie farby okrajov, v kombinácii s opuchmi chránenej nosnej dosky zaisťujú 

maximálnu bezpečnosť. Kolekcia s Aqua Protect palube centra sú vhodné aj pre vlhkosti-prone 

oblasti. Utesnenie click-kĺbu má dve ďalšie výhody. Inštalácia je oveľa jednoduchšie. Stropných 

panelov slide "" takmer do seba, a pretože nie je drevo trením na drevo, sú "vŕzgajúce" dosky z 

minulosti. V závislosti od produktu zahŕňa funkcie, ako je Anti-Static, FSC ® certifikáciu alebo V-

drážky na Reportoire zbierok Witex značky. 

Systém sa skladá z laminátových podláh Witex najuznávanejší viacvrstvové podlahy výrobky, ako 

sú "farba", "farby" a "elastoclic dizajnu vinyl". Tieto podlahy sú na jednej strane pre výnimočný 

dizajn a tiež pre špeciálne odpor. Cez vysoko lesklý povrch dosiahne, napríklad "farba" ľahko prínos 

trieda 33 Rovnako ako "piazza" a "grande" je ideálnym materiálom pre Regálové systémy a 

vyložene objektu. 

 

   

 

 

Witex a životné prostredie 

Laminátové - ekologicky šetrný výrobok z dreva 

 

Witex stojí so svojimi produktmi a inovácie pre starostlivé využívanie prírodných zdrojov. Okrem 

zodpovedného využívania surovín a zároveň šetrné k životnému prostrediu, je prvoradá. 

Ako jediný výrobca poskytnúť ca.re s vratným systémom pre laminátové podlahy. Tento inovatívny 

systém recyklácie použitého pôdy byť vrátené na ich využitie na maloobchodníkov a remesiel znovu 

a zlikvidovať. Táto ťažba prebieha v čase, keď tepelných elektrární s kombinovanou výrobou tepla a 



elektriny.Vzhľadom k tomu, elektrina je iba jedným z aspektov životného cyklu výrobku, Witex 

výskum intenzívne na alternatívne využitie. 

Witex laminátová podlaha je odolná a trvanlivé výrobky, je nosná doska vyrobená z vysoko hustoty 

sololit, ktorá sa skladá z približne 90% drevených vlákien a asi 10% z ekologicky šetrného živice 

lepidla. Pretože drevo je jedným z obnoviteľných a obnoviteľných zdrojov, je laminátová podlaha 

Witex považovať za zdroj úspory produktu. Naši dodávatelia používame iba drevo z nemeckého, 

trvalo udržateľného lesného hospodárstva a po exotických drevín alebo drevo z dažďových 

pralesov. 

Podľa štúdie Fraunhofer Wilhelm Klauditz inštitútu pre výskum dreva v Braunschweigu má 

laminátová podlaha má veľmi dobrú životné prostredie. Pri výrobe laminátových podláh v 

moderných prác ochrany životného prostredia je prioritou. To, čo začína v hospodárenia s energiou 

je dôsledne pokračuje v používaní Sägeabfälle. Pretože tieto sú využívané na výrobu tepla procesu. 

Ďalším vrcholom je k dispozícii v tomto roku: Sound Protect Eco. Nový Witex proti kročajovému 

hluku je viac ako 90% prírodné a obnoviteľné zdroje. 

 

  

 

 

Spolupráca partnerom 

  

EPLF - Asociácia európskych výrobcov laminátových podláh 

EPLF ® je medzinárodná platforma pre názorov a skúseností výrobcu laminátových podláh a jej 

podporných priemyslu. Ťažisko práce združenia sa zameriava na výskum, vývoj a štandardizáciu, 

medzinárodný obchod, analýzy štatistických údajov a aktívne tlače a public relations. 

 

 

http://www.eplf.com/

