
 

 
Filozofia spoločnosti WITEX 
 

Kompletnú ponuku WITEX nájdete  TU 

 
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 
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. 
 

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! 
trend 
Čokoľvek, ale dôstojné. Čerstvé návrhy Witex kolekcie Bonita, artria Lise a aby oko-catcher zo 

zeme. Bez obetovania nič! Vzhľadom k tomu, ako u všetkých značiek Witex kvality pôdy je prvá 
zásada. 
To je už viditeľné v inštalácii. Preto je nová podlaha rýchlo a ľahko nainštalovať, a inaugurácie 

strana môže stúpať úplne bez nejakej obavy. 
> Artria | Bonita | Lise 
 

príležitostná bývanie so skosenými hranami zbierok 
Model auta, akčné figúrky a železničné trate - všade, kde hrá lepšie ako na zemi. Pekné, keby to 
potom nie je ani stopy. Aj keď to padá cez pohár limonády - s vlhkou podlahy odolné laminátové 
Witex ste na bezpečnej strane. Casual Living je tiež známy pre podlahy, ktoré sú používané vo 
všetkých oblastiach použitia. Nech kuchyne, spálne alebo obývacej oblastiach - tieto podlahy robiť 
to všetko! 
Autentické a rôznorodé kolekcie V-drážky Witex popísať asi najlepšie. Vzhľadom k tomu, tu nájdete 

nielen širokú škálu vzorov, ale aj celý rad veľkostí a vzorov. Úzka dosky formát s 4-bočné spoje, 
žiadny problém! Alebo skôr široká chodba s 2-sledoval kĺbov zdôrazniť priestor dĺžky? Nájsť tu! Pre 
skutočného vzhľadu na type povrchu dreva zodpovedajúcich predovšetkým poskytnúť "ruka" 
štruktúry dajú V-drážky zbierky obzvlášť autentický drevený vzhľad. Rovnako ako všetky produkty, 

Witex aj V-drážky pre trvanlivosť kolekciou sú vyvinuté. Vhodnosť pre vlhké prostredie je rovnako 
ako anti-statické plochy pre zariadenia. Kvalita v pohľade pevných dosiek. 
> Marena | Catania V4 | Avert V4 | Novara V2 | V2 Amaris 

 
poistné 
Urobte žiadne kompromisy. Premium podlahy Witex ponúka nielen technické vlastnosti, ktoré idú 
ďaleko za hranice bežného Okrem toho tiež nastaviť značku v ekológii. 

http://www.parkety-dvere-satniky.sk/parketeria/


FSC certifikované materiály, ktoré ca.re-chrbtový systém a zvuková izolácia z prírodných 

materiálov sú vlastnosti, ktoré robia tieto podlahy šetrné k životnému prostrediu, ako kedykoľvek 
predtým. Vlastnosti výrobku, ako je DPL +, aby pôda extrémne odolný voči mimoriadnych 
nákladov, a použitie Aqua Protect hlavnej palube týchto Witex výrobky aj mokré izba prostredie. 
> Marena maxi V2 | casa V4 | ARIOSO | piazza | grande | Xenia 
Marena maxi V2 + SE 
Pomerne veľký vo veľkosti a vzhľadu. Marena maxi V2 je Witex klasické V-drážka laminátové 
podlahy. Nadčasové drevené vzory spolu s škrabanie povrchom dávajú týmto podlahám zvlášť 

skutočnú dotyk, ako rafinovaný rúk. Dlhá životnosť a bezproblémový výrobok zaručiť, že Aqua 
Chráňte zariadenie a špeciálne anti-statický povrch iba dve porastov na maxi nennen.marena V2 
dokonalý vzhľad vidieckeho domu s výhodami, ako je ľahkú údržbu a nízke inštalačné výške. 
 
Ideálne pre obývacie izby, spálne a jedáleň 
 

• Rýchla inštalácia a lepší vzhľad vďaka extra širokej | extra dlhými podlahové dosky 
• Hand-škriabal povrchy s obojstranným kĺbu (V2) pre autentický vzhľad 
• Anti-static úprava 
• Laminátová panel vhodný pre vlhké miestnosti vďaka Aqua-Protect systému 
• Vhodný pre inštaláciu cez podlahové vykurovanie | Kolieska | imúnna voči škvrnám 
• začali Sound-Protect akustický systém v rolkách! 
 

• Decor plocha: 1376 mm x 240 mm | Hrúbka panelu: 8 mm | Podpora doska Aqua-Protect ® pre 
vlhkosti-prone oblasti 
• Povrch: Handscraped I | s 2-stranné V-spoj 
• Doživotná záruka na Click pripojenie a stabilita produktu | 25 rokov záruka na opotrebenie, 
odolnosť voči UV žiareniu, odolnosť proti škvrnám 
 
 

 
Špeciálne 
Dlaždice s moderným vzhľadom, ale bez problémov lepenie a škárovanie. Spolu so všetkými 
výhodami moderného laminátové podlahy a mnoho ďalších. Vzhľadom k tomu, namiesto toho, aby 
kĺbov k tlači len ako dekoráciu, "casa V4" je štyri-sided V kĺbu platná. 
Pre zvýšenie dlaždice charakter, sú "casa V4" podľa aj v priečnom prevedení drážky. Zdôraznená 

povrchovou štruktúrou v laminátové dlaždice účinok podlahy, ktoré môžu byť v renovácii byť 
požadovaný. 
Aqua-Protect kola základná doska spolu s antistatickou povrchu mimo funkcií tejto laminátovej 
podlahy v štvorcového formátu. 
 
• Skutočné námestí dlaždice efekt laminát, než sa štvorboký kĺbu (V4) 
• Unbreakable a renovácie 

• Anti-static úprava 

• Laminátová panel vhodný pre vlhké miestnosti vďaka Aqua-Protect systému 
• Vhodný pre inštaláciu cez podlahové vykurovanie | Kolieska | imúnna voči škvrnám 
• začali Sound-Protect akustický systém v rolkách! 
 
• Decor plocha: 396 mm x 396 mm | Hrúbka panelu: 8 mm | Podpora doska Aqua-Protect ® pre 
vlhkosti-prone oblasti 

• Povrch: hmatové dlaždice štruktúra | mäkký povrch | s 4-stranná V-spoj (V4) 
• Doživotná záruka na Click pripojenie a stabilita produktu | 25 rokov záruka na opotrebenie, 
odolnosť voči UV žiareniu, odolnosť proti škvrnám 
 
ARIOSO 
Nový 12 mm Premium Collection s 4-stranný, maľoval V-drážka, priestranná hala veľkosť 1845 mm 

x 188 mm (dĺžka x šírka). V špecifickom výrobnom procese, aby sa zabránilo opakovaniu 
dekoratívne prvky na zemi. Zbierka obsahuje osem dekoratívne povrchy s reliéfnym, niektoré z 

nich vybavená špeciálnym chróm efektom. 
DPL + systém robí "ARIOSO" povrchy najmä odolné proti nárazu a drží krok s dopytom triedy 33 a 
oteruvzdornosti AC 5 (DIN EN13329) a vysokým namáhaním - napríklad v komerčnom sektore s 
vysokým dopravným pásom so systémom - bez akýchkoľvek problémov. V kombinácii s PEFC 
certifikované "dopravca" Aqua-Protect ", je dlhá chodba vhodná aj pre inštaláciu vo vlhkom izbe, 

ktorý ponúka všetky funkcie vysoko kvalitné laminátu. 
 
"ARIOSO" je ponúkaná exkluzivně ako doska v dubového dreva obilia smotany, sneh dub, 



espresso, dub bridlice, dub škorica, vanilky dub, dub wenge kakao a muškátový oriešok. 

 
Jednoduchá a rýchla montáž podlahových prvkov je zaistená LocTec Pro (sklopiť) kliknite na tlačidlo 
pripojenia. Ak perfektná akustika miestnosti sa dá dosiahnuť, výrobca odporúča pre kladenie 
ekologické Witex Sound Protect Eco Plus alebo Sound Protect Eco využívajú profesionálni ako 
kročajovej nepriezvučnosti mat. 
 
 

Exclusive 
Zvlášť krásne a módne lesy boli v kolekcii "piazza" pre výnimočné laminátové podlahy. Orech, biely 
dub, indický palisander alebo zebrano sú len štyri z dvanástich zvoľte úpravy, ktoré sú k dispozícii 
pre exkluzívne živé skúsenosti a rafinovanú atmosféru. 
Konkrétne vzorce v "námestí" by mala byť precenená tak, že sa rôznymi povrchovými úpravami, 
ako je zvýšenej miere lesku alebo matný vzhľad, olejovaný povrch. Aj keď život je "piazza" sign. 

Doživotná záruka na produkt stabilitu, kliknite na tlačidlo pripojenia, oderu, odolnosť voči UV 
žiareniu a odolnosť proti škvrnám hovorí o kvalite produktu. Tieto vlastnosti - v spojení s Aqua-
Protect základná doska - opustiť krajinu aj pre * čistenie stroja. 
 
• Vysoko kvalitné drevené konštrukcie 
• Ekologické laminátová podlaha prostredníctvom FSC základnej doske 
• Extra pevný povrch vďaka DPL + (Vhodné pre * stroje čistenie) 

• Laminátová panel vhodný pre vlhké miestnosti vďaka Aqua-Protect systému 
• Vhodný pre inštaláciu cez podlahové vykurovanie | Kolieska | imúnna voči škvrnám 
• Perfektné akustika miestnosti cez vrstveného Sound-Protect Eco Plus Akustický systém 
 
• Decor plocha: 1280 mm x 192 mm | Hrúbka panelu: 8 mm | 10 mm s akustickou systému | 
Podpora doska Aqua-Protect ® pre vlhké priestory, FSC certifikované 
• Povrch: jemná štruktúra dreva so zvýšeným leskom | matný povrch 

• Doživotná záruka na Click pripojenie, stabilita produktu, oderu, odolnosť voči UV žiareniu, 
odolnosť proti škvrnám 
 
 
 
Catwalk pre vaše nápady 

V dobe stále rýchlejšie mení vnútorné trendy plávajúce podlahové krytiny je prvou voľbou. Nielen 
pre inštalácie je priamočiara a jednoduchá, dokonca aj zmena podláh je len otázkou hodín. Tu 
Xenia všetky sily hrá od laminátové podlahy, s vynikajúcou povrchovou dizajnom. 
Sila pásu vzorov je priestor optika dať viac šírku a dĺžku, v závislosti na inštalačnom smeru. 
Dráždi body, ktoré pridávajú do celku. Štruktúry, ktoré sa rozpúšťajú v bližšie vzrušujúce 
podrobne. 
Materiály, ktoré by za normálnych okolností byť nevhodné pre podlahy boli vzkriesení späť k životu 

a poskytnúť pútavý na zemi pocit. 

 
• Rýchla inštalácia a lepší vzhľad ani XXL paneli šírky 
• Unikátny dizajn s štyri-sided spoločných (V4, iba vybraných dekorov) 
• Návrhové vzory - kvetinový vzor a kovové optika 
• Laminátová panel vhodný pre vlhké miestnosti vďaka Aqua-Protect systému 
• Vhodný pre inštaláciu cez podlahové vykurovanie | Kolieska | imúnna voči škvrnám 

• začali Sound-Protect akustický systém v rolkách! 
 
• Decor plocha: 1208 mm x 305 mm | Hrúbka panelu: 8 mm | Podpora doska Aqua-Protect ® pre 
vlhkosti-prone oblasti 
• Povrch: mäkký povrch a na vybraných priemyselných vzorov s 4-stranná V-spoj 
• Doživotná záruka na Click pripojenie a stabilita produktu | 25 rokov záruka na opotrebenie, 

odolnosť voči UV žiareniu, odolnosť proti škvrnám 
 

 
 
 
 
 

Vývoj a história spoločnosti Witex 
1978 Založenie Witex plastových dosiek GmbH 
1992 Založenie Floor Witex S.A. v Luxemburgu 



1994 Witex USA Inc v meste Kennesaw, Gruzínsko / USA 

1995 Prevod Witex GmbH v Witex AG 
1998 Založenie predajné kancelárie v Šanghaji / Čína 
2000 Založenie Witex Poľska v Poľsku 
2003 Založenie Witex Flooring International GmbH 
2004 prevod Witex USA Inc Flooring Witex Inc 
2005 Zavedenie novej podlahy inovácií 
2006 Úspešný štart ceraclic originálnych / elastoclic PUR 

2007 konverzie AG v úžitková Witex Products GmbH 
Witex 2008 oslávil už 30. výročie 
2009 Prezentácia Witex * Manufaktur pre zmluvu 
 
Voľné pracovné miesta 
Witex podlahy Products GmbH je popredným výrobcom plávajúce podlahy je potrebné stanoviť s 

globálnymi predajných organizácií. Naše základné kompetencie je výroba laminátových podláh na 
svojom Village auguste s viac ako 220 zamestnancami. Navyše, tam je tiež inovatívne Witex 
výrobky sú vyrobené čisté a elastoclic ceraclic originálne. Okrem remeselníka a špeciálnych 
obchodoch, ktoré sú primárne udržiavané od veľkoobchodníkov v dvojstupňovej distribúciu, sú 
Witex výrobky značky tiež použitý v komerčnom sektore. Nový obchod individuálne výroba 
výnimočných podlahových riešení, ktoré kladú dôraz na záväzok k inovácii v priemysle. 
Ak chcete podporiť náš tím sme teraz pod body. 

Ak by sme vzbudili váš záujem a apeluje na vás jeden z týchto úloh, zašlite prosím svoj úplnú 
žiadosť nášho oddelenia ľudských zdrojov. 
 
Witex podlahy Products GmbH 
Personálne oddelenie 
North-West-Ring 21 
D-32832 Augustdorf 

personal@witex.com 
 
 
 
Školenia na Witex 
Berieme našu úlohu ako pedagógovia veľmi vážne. Právom, naše stážistu na konci pozrieť sa späť 

na úspešného vzdelanie. 
Witex ponúka stáže v nasledujúcich kariéry: 
• Priemyselná Business / f 
• IT-Systemelektroniker/in 
• Špecialista na skladové logistiky 
 
 

Požiadavky pre učenie: 

• Dokončenie obchodné školy, stredné školy, alebo ekvivalentný stupeň výcviku tak, ako 
priemyselné úradník / žena 
• Pre školenia IT-Systemelektroniker/in alebo špecialista na skladovej logistiky je stredná škola 
Certifikát požiadavku 
• Doplnené žiadosti 
• komunikátor a tímový hráč 

 
V tomto videu môžete získať stručný prehľad o rôznych profesiách. 
Ak máte záujem o školenie na Witex, zaslať žiadosť: 
 
Witex podlahy Products GmbH 
Personálne oddelenie 

North-West-Ring 21 
D-32832 Augustdorf 

personal@witex.com 
 
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. 



 


