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ZAČNITE S WENINGEROM

Firma Weninger má viac ako 25 ročné skúsenosti.

Mnoho rokov práce tímu profesionálov, cyklické 

zavádzanie nových produktov a sprievodné obchodné 

úspechy nám umožňujú neustály rozvoj, ako aj 

propagáciu podláh prostredníctvom značky 

Weninger. Neustále Vám ponúkame tú najvyššiu 

kvalitu podlahových krytín, ktoré sú vyrábané 

v západnej Európe. V súčasnej doba je pre nás 

dôležitá kvalita produktov, väčšie ambície, nové 

stratégie predaja  a marketingu a inovácie produktov. 

Zabezpečujeme však každý deň dôležité hodnoty: 

stabilita, spoľahlivosť, dôvera a... domov. 

 

 

  

Produkty Weninger sú odolné, kvalitné, dizajnové, 

vyspelej technológie, to všetko s plnou starostlivosťou 

o naše prírodné prostredie. Každý deň naši špecialisti 

vytvárajú podlahové krytiny, ako aj iné výrobky 

Weninger s vášňou a odhodlaním. Máme najvyššie 

uznanie v Poľsku na Slovensku a v zahraničí. Naše 

podlahy sa okrem širokej škály parametrov a farieb 

vyznačujú vysokou odolnosťou voči tlaku a škraban-

com. Okrem toho laminátové podlahy Weninger

sú ideálne pre podlahové kúrenie a naše produkty 

sa zapôsobia bezpečnou a jednoduchou montážou 

a jednoduchým čistení, vo vašom dome, byte alebo 

kancelárii.

Ďakujeme.



OCHRANA

Čistiaci prostriedok 
na umývanie a starostlivosť 
podlahových krytín

Čistič na umývanie 
a starostlivosť o 
drevené podlahy

Ochranné  
filcové podložky

Profesionálny čistič na umývanie 
a dennú starostlivosť o laminátové 
podlahy Weninger.

Vynikajúci spôsob, ako zabezpečiť 
ochranu pre laminátové a drevené 
podlahy proti poškriabaniu. 
Samolepiace podložky na nábytok. 
Sada obsahuje rôzne rozmery a tvary.

Profesionálna umývacia kvapalina
pre dennú starostlivosť o drevené podlahy, 
prírodné parkety a lakované podlahy.

STAVTE NA OCHRANU

RST je inovatívny, jedinečný a tichý 
neinvazívny montážny systém.
Na stenu ľahko namontujte fotorámik, 
pásy alebo príslušenstvo v aute (baterka, 
koberce atď.) alebo vankúše na stoličke.
Systém RST šetrí priestor a čas.

Neinvazívny systém 
montáže

NOVINKA

Trvalo elastický akustický základ 
z peny polyetylénu s vysokou hustotou. 
Navrhnuté špeciálne pre plávajúcu 
inštaláciu laminátových podláh a parkiet.
Vhodné pre podlahové vykurovanie.

Trvalo elastická podložka z olyetylénovej 
peny o s hustotou 150 μm polyetylénového 
filmu s prekrytím 60 mm a samolepiaca 
páska so šírkou 19 mm. Vhodné pre 
podlahové kúrenie.

Základ s vysokou hustotou zložený 
z 93% prírodného materiálu a 
polyuretánové spojivá. Laminované 
dve vrstvy riadiace odparovanie vody. 
Vhodné pre podlahové vykurovanie.

Podložka   
PROFI PE

• rola obsahuje - 12,5 m2

• tepelný odpor - 0,039 m2 K/W
• vysoká odolnosť proti stlačeniu - 75 kPa
• redukcia hluku (IS) - 20 dB

MOC s DPH   5,90€ / 1L

NOVINKA

Podložka  
MAX PROFI 3 in 1

NOVINKA

Podložka  
IDEAL PROFI

NOVINKA

• rola obsahuje - 12,5 m2

• tepelný odpor - 0,054 m2 K/W
• vysoká odolnosť proti stlačeniu - 40 kPa
• redukcia hluku (IS) - 19 dB

• rola obsahuje - 8 m2

• tepelný odpor - 0,009 m2 K/W
• vysoká odolnosť proti stlačeniu - 220 kPa
• redukcia hluku (IS) - 18 dB

Čistič na umývanie 
a starostlivosť pre 
podlahy s vysokým leskom

Profesionálna, špeciálna, antistatická
kvapalina na čistenie a ošetrovanie podláh 
s vysokým leskom Weninger.

MOC s DPH   5,90€ / 1L

MOC s DPH   5,90€ / 1L

MOC s DPH   1,90€ / ks MOC s DPH   3,90€ / ks

MOC s DPH   5,90€ / m2

MOC s DPH   2,90€ / m2

MOC s DPH   2,90€ / m2



DE LUX EFEKT STROMČEKA ** 4v12mm
CrAC6 33

*) K dispozícii sú dve šírky dosiek: 214mm a 122mm.

**) Vzory De Lux ,,efekt stromčeka”  sú stanovené z ľavej a pravej dosky. Musíte si zakúpiť pravé a ľavé dosky.

Dub Scuro

Dub Obyčaný

Dub Select Dub Dymový

NATURAL PARQUET MOC S DPH 
34,90€ / m2

MOC S DPH 
28,90€ / m2

PODLAHA  
PRÍRODNEJ DÝHY

Dub Zamatový Dub Biely Dub Parený

Dub California / Efekt stromčeka

Dub Havana / Efekt stromčeka

Dub Nórsky / Efekt stromčeka

Dub Sicília / Efekt stromčeka

Dub Arktický / Efekt stromčeka

Dub Alabama / Efekt stromčeka

Dub Bealary / Efekt stromčeka

Dub Grenada / Efekt stromčeka

Trieda použiteľnosti: 31

Hrúbka: 8,5 mm

Rozmery [dĺžka x šírka]: 1383 x 159 mm

Balenie: 11 ks / 2,420 m2

Záruka: 20 rokov

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Účel - obytné budovy: byty a domy

Dýha - 7 vrstiev laku

Montáž bez lepenia. Voliteľná možnosť lepenia na podklad.

Odolnosť voči tlaku a poškriabaniu

vhodná na vodné podlahové vykurovanie

Jednoduchá údržba 

Prírodná podlaha, šetrná k životnému prostrediu

Krása a jedinečnosť prírody, šarm a teplo 
dreva, klasika a pohodlie sú atribúty 
moderného vzhľadu podlahy, ktorá vyčnieva 
z kolekcii Natural Parquet.

Stavte si na prírodu.

Trieda použiteľnosti: AC6

Hrúbka: 12 mm

Rozmery [dĺžka x šírka]: 640 x 143 mm

Balenie: 6 ks / 1,190 m2 / 18,00 kg

Záruka: 30 rokov

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Účel: apartmány, hotelové izby, kancelárie

Montáž bez lepenia

Odolnosť voči tlaku a poškriabaniu

Prispôsobené na vodné podlahové vykurovanie

Jednoduchá údržba

Ekologické podlahy

Podstatu stolárstva vytvoril majster za účasti 
najnovších technológií. Estetika, vytrvalosť, 
dôstojnosť a elegancia, to sú vlastnosti 
kolekcii De Lux.

Stavte na spoľahlivosť.



Dub Sicília

Dub Bealary

Dub California

Dub Arktický

Dub Sibírsky

Dub Malaga

Dub Kanadský / Fremont *

DE LUX 4v12mm
CrAC6 33

MOC S DPH 
19,90€ / m2

MOC S DPH 
21,90€ / m2

MOC S DPH 
21,90€ / m2

Dub Cordoba

Dub Costa

Dub Vigo

Dub Grenada

Dub Benátsky

Dub Alicante

Dub Bielený

Dub Reus

EXPERT 4vAC6 3310mm S

NATURAL GLOSS 4v G10mm AC4 32

Orech Starý

Trieda použiteľnosti: AC6

Hrúbka: 12 mm

Rozmery [dĺžka x šírka]: 1286 x 214 mm, 1286 x 122 mm

Balenie: 

- 6 ks / 1,651 m2 / 18,00 kg 
- 6 ks /  0,941 m2 len pre Dub Fremont / 9,50 kg 
- 13 ks / 1,190 m2 len pre stromček / 12,20 kg

Záruka: 30 rokov

Trieda použiteľnosti: AC6

Hrúbka: 10 mm

Rozmery [dĺžka x šírka]: 1286 x 172 mm

Balenie: 7 ks / 1,548 m2 / 13,20 kg

Záruka: 30 rokov

Trieda použiteľnosti: AC4

Hrúbka: 10 mm

Rozmery [dĺžka x šírka]: 1383 x 116 mm

Balenie: 14 ks / 2,246 m2 / 19,00 kg

Záruka: 30 rokov

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Účel: apartmány, hotelové izby, kancelárie

Montáž bez lepenia

Odolnosť voči tlaku a poškriabaniu

Prispôsobené na vodné podlahové vykurovanie

Jednoduchá údržba

Ekologické podlahy

Účel: apartmány, hotelové izby, kancelárie

Montáž bez lepenia

Odolnosť voči tlaku a poškriabaniu

Prispôsobené na vodné podlahové vykurovanie

Jednoduchá údržba

Ekologické podlahy

Účel: apartmány, hotelové izby, kancelárie

Montáž bez lepenia

Odolnosť voči tlaku a poškriabaniu

Prispôsobené na vodné podlahové vykurovanie

Jednoduchá údržba

Ekologické podlahy

Podstatu stolárstva vytvoril majster za účasti 
najnovších technológií. Estetika, vytrvalosť, 
dôstojnosť a elegancia, to sú vlastnosti 
kolekcii De Lux.

Stavte na spoľahlivosť.

Spoľahlivosť, profesionalita, dôraz na 
detail, kvalitu a inovačné technológie, 
to je kolekcia Expert.

Stavte na profesionalitu. 

Technologicky inovatívne a dizajnové, 
dokonale zdôrazňujú estetický charakter 
a moderný interiér, to všetko obsahuje kolekcia 
Natural Gloss.

Stavte na inováciu. 



MOC S DPH 
16,90€ / m2

MOC S DPH 
17,90€ / m2

Dub Prírodný

Dub Congo

Dub Pyrenejský

Dub Škandinávsky

Dub Nórsky

Smrek Orlando

AMBIANCE 4v S D8mm AC5 33

Dub GardaDub Drago

Dub Capri

Dub Dixon

Dub Burbon

Dub Vienna

Dub Bavársky Dub Boston

Dub Palermo

PREMIUM 4v10mm AC4 32 S
3D

Dub Florida Dub Dakota Dub Dallas

Trieda použiteľnosti: AC4

Hrúbka: 10 mm

Rozmery [dĺžka x šírka]: 1383 x 159 mm

Balenie: 8 ks / 1,760 m2 / 14,90 kg

Záruka: 25 rokov

Trieda použiteľnosti: AC5

Hrúbka: 8 mm

Rozmery [dĺžka x šírka]: 1286 x 192 mm, 1383 x 159 mm,

1383 x 193 mm / 16,50 kg

Balenie: 14 ks / 2,246 m2 / 19,00 kg

Záruka: 25 rokov

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Účel: apartmány, hotelové izby, kancelárie

Montáž bez lepenia

Odolnosť voči tlaku a poškriabaniu

Prispôsobené na vodné podlahové vykurovanie

Jednoduchá údržba

Ekologické podlahy

Účel: apartmány, hotelové izby, kancelárie

Montáž bez lepenia

Odolnosť voči tlaku a poškriabaniu

Prispôsobené na vodné podlahové vykurovanie

Jednoduchá údržba

Ekologické podlahy

Pekná štruktúra, kvalita, trvanlivosť 
a dokonalosť prírody, mapované na povrchu
kolekcii Premium.

Stavte na krásu. 

Perfektná a estetická podlaha vás privedie na 
Váš moderný domov. Vytvára jedinečnú
atmosféru po mnoho rokov.

Stavte na dizajn. 



MOC S DPH 
12,90€ / m2

Pine Grizzly

Dub Barry

Dub Flámsky 

Dub Villach

Dub Belluno

Dub Katalánsky

Dub Polárny 

Dub Georgia

Dub Georgia Red

SMART

LINEA +

4v DAC4 328mm

Dub Royal

Dub Torino

Dub Tyrolský 

Orech Vlašský

Dub Denver

Dub Napoli

Dub Kanadský 

Dub Paco

4v DAC4 327 mm

Dub Lyon Dub Dijon

MOC S DPH 
10,90€ / m2

Trieda použiteľnosti: AC4

Hrúbka: 8 mm

Rozmery [dĺžka x šírka]: 1383 x 193 mm

Balenie: 9 ks / 2,402 m2 / 16,40 kg

Záruka: 15 rokov

Trieda použiteľnosti: AC4

Hrúbka: 7 mm

Rozmery [dĺžka x šírka]: 1383 x 193 mm

Balenie: 10 ks / 2,669 m2 / 15,40 kg

Záruka: 15 rokov

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Účel: byty, rodinné domy, hotelové izby

Montáž bez lepenia

Odolnosť voči tlaku a poškriabaniu

Prispôsobené na vodné podlahové vykurovanie

Jednoduchá údržba

Ekologické podlahy

Účel: byty, rodinné domy, hotelové izby

Montáž bez lepenia

Odolnosť voči tlaku a poškriabaniu

Prispôsobené na vodné podlahové vykurovanie

Jednoduchá údržba

Ekologické podlahy

Stabilným základom je zariadenie domu a 
každého poschodia. myšlienky a nadčasové 
riešenia, Toto sú vlastnosti kolekcie Smart.

Stavte na interiér. 

Klasické teplo, autentické a expresívne, tieto 
funkcie kombinujte s očarujúcou linearitou, 
ktorú Vám zabezpečí kolekcia Linea +.

Stavte na podlahu. 



KVALITNE SOKLOVÉ LIŠTY MDF AJ PVC 

Lišty plastové 
SLK 50

Lišty plastové 
EVO 70

Lišty MDF 
WENINGER

Rozmer: 25 x 50 x 2500 mm

Rohovníky k lištám Dollken

Rozmer: 20 x 70 x 2500 mm

Rohovníky k lištám Korner EVO

Rozmer: 12 x 58 x 2500 mm

Rozmer: 15 x 80 x 2500 mm

80
 m

m
58

 m
m

15 mm

12 mm Jedno balenie líšt obsahuje 
5ks líšt = 12,5 bm

Ku každému dekóru s kolekcii De Lux, 
Expert a Ambiance sa vyrába aj soklová 
lišta v dvoch výškach 58mm a 80mm 
s rovným profilom. 

Výrobca: Weninger Francúzsko

1,99€ / bm

2,49€ / bm

4,90€ / bm

0,99€ / ks

1,29€ / ks

5,90€ / bm

Tento zoznam nie je obchodnou ponukou v zmysle obchodného práva. Spoločnosť WENINGER Krzysztof Piechaczek je majiteľom značiek 
Weninger® a RST® si vyhradzuje právo na zmenu a vylepšenie produktov uvedených v zozname. Fotografie vyobrazených výrobkov môžu 

líšiť v farbe, odtieni a štruktúre výrobkov v predaji. 

www.weninger-podlahy.sk


