
Więcej niż piękna podłoga 



Wyróżnia nas zastosowanie korka, 
naturalnego materiału o wyjątkowych 
właściwościach 

Dzięki niemu nasze podłogi cechuje 
nieporównywalnie wysoki komfort 
użytkowania 

Nowoczesny design 

Szeroka oferta wzorów i rodzajów 
wykończenia (korek, winyl, drewno) 

Wysoka jakość wykonania poparta 
wieloletnią gwarancją 

WICANDERS 



PRAWDZIWY CUD NATURY 

Korek to przetworzona kora dębów 
korkowych 

Korę ściąga się z drzewa bez 
wyrządzania mu szkody raz na 9 lat  

Korek to materiał: 

100% naturalny 

100% odnawialny 

100% biodegradowalny 



Korek jest 
doskonałym izolatorem termicznym 
i akustycznym,  
amortyzuje drgania,  
jest elastyczny, 
poddaje się naciskowi, ale po jego 
ustaniu powraca do pierwotnego 
kształtu, 
jest odporny na działanie wilgoci 




Korek 
jest 
trendy 



PODŁOGI KORKOWE 
• ciche – tłumią odgłos stawianych kroków, 
stanowią barierę dla rozprzestrzeniania się 
dźwięków 

• ciepłe – izolują termicznie, są przyjemne 
w dotyku 

• komfortowe – elastyczna okładzina, 
wygodna i praktyczna 

• zdrowe – dla kręgosłupa, dla alergików 

• trwałe – zabezpieczone wysokiej jakości 
lakierami 

• atrakcyjne – szeroka oferta wzorów z 
fornirami naturalnymi i barwionymi 



 Podłogi korkowe do eleganckich rezydencji… 



 …sypialni i dziecięcych pokoi 



 Podłoga korkowa o linearnym wzorze… 



…i taka, która korka w ogóle nie przypomina 
    (efekt zastosowania specjalnej techniki barwienia) 



Podłogę korkową można dobrać 
nawet do fantazyjnie urządzonego 
wnętrza… 



…albo chłodnych industrialnych 
    klimatów  



Podłogi korkowe – bogactwo faktur i kolorów 



PODŁOGI WINYLOWE 
• realistyczne wzornictwo – doskonałe 
odwzorowanie rysunku i struktury posadzki drewnianej 
i kamiennej 

• komfort użytkowania – elastyczna, przyjemna 
w dotyku okładzina 

• wielość rozwiązań – dostępne w formie paneli i 
płytek, linia Home i linia Commercial 

• wysokie parametry izolacji akustycznej 
dzięki zastosowaniu warstw korka – w przypadku 
płytek redukcja dźwięków uderzeniowych o 14 dB 

• w skali światowej najdynamiczniej rozwijający się 
segment rynku 



 Podłogi winylowe do mieszkań 



 Podłogi winylowe 
do pomieszczeń komercyjnych 



Podłoga winylowa 
- parkiet drewniany 



Podłoga winylowa 
- kamienna posadzka 



PODŁOGI DREWNIANE 
• naturalne drewno – komplementarna 
oferta w stosunku do korka i winylu 

• przetworzona powierzchnia – 
szczotkowanie, ryflowanie, przecieranie, 
bejcowanie dla uzyskania efektu zgodnego z 
najnowszymi trendami we wzornictwie 

• duże wymiary desek – nawet 26 cm 
szerokości przy długości 2,2 m 

• możliwość zastosowania 
podkładów korkowych 



Klasyczny wygląd jednolamelowych 
desek dębowych i jesionowych 



Linearne wzory w nowoczesnych 
mieszkaniach 



Modna kolorystyka bejcowanych 
dębów 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

Dom Korkowy Sp. z o.o. 
Kraków ul. Balicka 255 

www.wicanders.pl  / www.ipowood.pl 
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