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lakiery str. 4

Podkłady str. 10

Szpachla str. 12

Środki do czyszczenia str. 13

lakiery dla profesjonalistów
Domalux Professional to wodorozcieńczalny system do wykańczania podłóg z drewna skierowany do profesjonalnych wykonawców. 
Produkty wchodzące w skład systemu są bezrozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne oraz przyjazne dla użytkownika i środowiska. 
Charakteryzują się także nieuciążliwym zapachem.

Domalux Professional to:

1. Wysoki komfort pracy, szybki czas wykonania oraz łatwość aplikacji

2. Wysoka jakość wykończenia posadzki i długotrwała ochrona mechaniczna 

3. Produkty ekologiczne, bezpieczne dla zdrowia zarówno podczas lakierowania, jak i późniejszego użytkowania pomieszczenia. 

4. Lakiery odporne są na działanie promieni UV, nie żółkną, odporne na działanie wody i środków chemicznych 

5. Długotrwałe użytkowanie podłogi oraz piękny efekt dekoracyjny

6. Produkty posiadające liczne atesty, świadczące o bezpieczeństwie ich stosowania.
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 Najwyższa odporność na ścieranie i 
zarysowania

 elastyczna powłoka lakierowa 

 NMP free

 odporność na ślady obuwia (BHMR)

 antypoślizgowy DIN V18032-2 i PN-EN 14904

 wysoka odporność chemiczna

PoLiUreTan aQUa 2s

dwuskładnikowy wodorozcieńczalny lakier poliuretanowy

Parametry techniczne

Przeznaczenie:  parkiety      mozaika parkietowa      podłogi przemysłowe, deski

Pomieszczenia:
 o wysokim obciążeniu eksploatacyjnym      obiekty użyteczności publicznej 
 sale sportowe i taneczne      lokale mieszkalne

Metoda malowania:  pędzel      wałek do wodnych lakierów parkietowych      szpachla parkieciarska

Proporcje mieszania:
 10 części POLIURETAN AQUA 2S LAKIER (SKŁADNIK A)
 1 część POLIURETAN AQUA 2S UTWARDZACZ (SKŁADNIK B)

Czas przydatności do użycia 
po wymieszaniu:

 1,5h

Atesty:  klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień zgodnie z EN 13501-1:2007, klasa Cfl – s1
 antypoślizgowy DIN 18032-2       Deklaracja Zgodności PN-EN ISO/IEC 17050-1   
 spełnia normę PN-EN 14904      atest higieniczny   

Wydajność:  
8-10 m2/l*

Rekomendowana 
ilość warstw: 2-3*

Nanoszenie kolejnej 
warstwy: 4-8h

*w zależności od przyjętej technologii

opakowanie 4,5 L + 0,45 L

Narzędzia 
rekomeNdowaNe
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Podłogi w halach sportowych muszą spełniać wiele wymogów i norm technicznych dotyczących zarówno samej konstrukcji 
podłogi, jak i jej zabezpieczania. Aby sprostać tym wymaganiom, opracowaliśmy system do podłóg sportowych, oparty 
o zastosowanie lakieru Poliuretan Aqua 2S marki Domalux Professional oraz emalii akrylowej marki Dekoral Professional. Emalia 
Akrylowa Dekoral Professional może być stosowana do malowania linii/pól/oznaczeń/logotypów w halach sportowych, salach 
gimnastycznych oraz obiektach użyteczności publicznej. Lakier Poliuratan Auqa 2S spełnia normę antypoślizogowości DIN 
18032-2 oraz normę PN EN 14904 dla podłóg sportowych.

Technologia lakierowania

system Professional — linie, podłogi wysoko obciążone — 330 ml/m2

1. DOMALUX PROFESSIONAL PODKŁAD AKRYLOWY AQUA, 1-krotnie wałkiem lub 2-krotnie szpachlą parkieciarską. 

2. Emalia Akrylowa Dekoral Professional.   

Przed nałożeniem kolejnej warstwy lakieru emalia musi być dobrze wyschnięta minimum 24 godziny. Sprawdzić stopień 
wyschnięcia poprzez miejscowe zmatowienie powierzchni emalii papierem ściernym 180-220. Powłoka nie powinna się 
kleić ani wałkować.

3. DOMALUX PROFESSIONAL Poliuretan Aqua 2S, wałkiem 2-krotnie, jednorazowy nakład 100-120 ml/m2.

4. Szlif międzywarstwowy siatką 120 – 150 dla wersji półmat, 180 – 220 dla wersji połysk

5. DOMALUX PROFESSIONAL Poliuretan Aqua 2S, 1-krotnie wałkiem, jednorazowy nakład 100-120 ml/m2.

Prawidłowe pokrycie malowanych linii farbą uzyskuje się poprzez nanoszenie 1-2 warstw oraz stosowanie mocno nasączonego 
pędzla płaskiego, okrągłego lub niewielkiego wałka. Dodatkowe warstwy emalii mogą wydłużyć czas wysychania farby na 
podłożu z lakierem podkładowym. Dzięki systemowi kolorowania Color Pro, linie wykonane emalią akrylową mogą mieć dowolną 
barwę. W przypadku kolorów o niestandardowej sile krycia, należy wykonać próby aplikacyjne. Taśmę malarską należy usunąć 
natychmiast po namalowaniu linii, kiedy farba jest jeszcze świeża.  

LakieroWanie Podłogi sPorToWejTecHnoLogie LakieroWania PoLiUreTan aQUa 2s

W każdym systemie w razie potrzeby:

 Szczeliny i ubytki w podłodze wyszpachlować szpachlą DOMALUX PROFESSIONAL SZPACHLA AQUA.

 Szlif międzywarstwowy: siatka 120-150 dla wersji półmat, 180-220 dla wersji połysk. Po szlifowaniu dokładnie odpylić.

Standard

300 ml/m2

1 X Wałek               
2 X Szpachla 

100-120 ml

100-120 ml

X

100-120 ml

professional

 o wysokiej 
estetyce

podłogi średnio 
obciążone

250 ml/m2

1 X Wałek               
2 X Szpachla 

100-120 ml

X

150-180 ml

professional

 szybkie 
lakierowanie

podłogi średnio 
obciążone

250 ml/m2

100-120 ml

X

150-180 ml

professional

podłogi wysoko 
obciążone

350 ml/m2

1 X Wałek               
2 X Szpachla 

100-120 ml

100-120 ml

X

150-180 ml

SySTeM

iLoŚĆ LakierU

Podkład Marki 
doMaLUX 

ProFessionaL

lakier

i WarsTWa

SzliF 
MiĘdzyWarsTWoWy

ii WarsTWa

SzliF 
MiĘdzyWarsTWoWy

iii WarsTWa

Wybór systemu lakierowania powinien uwzględniać doświadczenie i wyposażenie wykonawcy oraz założony standard 
wykończenia! Szczegółowe informacje dotyczące technologii lakierowania pod numerem infolinii 801 11 33 11 lub adresem  
serwis.klienta@ppg.com.
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TecHnoLogie LakieroWania PoLiUreTan aQUa 1s
W każdym systemie w razie potrzeby:

 Szczeliny i ubytki w podłodze wyszpachlować szpachlą DOMALUX PROFESSIONAL SZPACHLA AQUA.

 Szlif międzywarstwowy: siatka 120-150 dla wersji półmat, 180-220 dla wersji połysk. Po szlifowaniu dokładnie odpylić.

Standard

300 ml/m2

1 X Wałek                        
2 X Szpachla 

100-120 ml

100-120 ml

X

100-120 ml

professional

 szybkie lakierowanie

podłogi średnio 
obciążone

250 ml/m2

100-120 ml

X

150-180 ml

professional

 o wysokiej estetyce

podłogi średnio 
obciążone

350 ml/m2

1 X Wałek                        
2 X Szpachla 

100-120 ml

100-120 ml

X

150-180 ml

SySTeM

iLoŚĆ LakierU

Podkład Marki doMaLUX 
ProFessionaL

lakier

i WarsTWa

szLiF MiĘdzyWarsTWoWy

ii WarsTWa

szLiF MiĘdzyWarsTWoWy

iii WarsTWa
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y  odporny na ścieranie i zarysowania

 łatwy w użyciu 

 hipoalergiczny

 antypoślizgowy zgodnie z normą 
DIN 18032-2 i PN-EN 14904

PoLiUreTan aQUa 1s

jednoskładnikowy wodorozcieńczalny lakier poliuretanowy.

Parametry techniczne

Przeznaczenie:    parkiety      mozaika parkietowa      podłogi przemysłowe      deski

Pomieszczenia:    o średnim obciążeniu eksploatacyjnym      żłobki, przedszkola, lokale mieszkalne

Stopień połysku:   połysk      półmat

Metoda malowania:    pędzel      wałek do wodnych lakierów parkietowych      szpachla parkieciarska

Atesty:  antypoślizgowy DIN 18032-2      Deklaracja Zgodności PN-EN ISO/IEC 17050-1   
 spełnia normę PN-EN 14904      atest higieniczny

Wydajność:  
8-10 m2/l*

Rekomendowana 
ilość warstw: 2-3*

Nanoszenie kolejnej 
warstwy: 4-8h

*w zależności od przyjętej technologii

opakowanie 5 L

Narzędzia 
rekomeNdowaNe
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Wydajność:  
10-20 m2/l*

Rekomendowana 
ilość warstw: 1-2

Nanoszenie kolejnej 
warstwy: 2-3 h

Wydajność:  
10-40 m2/l*

Rekomendowana 
ilość warstw: 1-2

Nanoszenie kolejnej 
warstwy: 2-4 h

Podkład akryLoWy aQUa

Lakier podkładowy wodorozcieńczalny

 doskonała penetracja drewna zwiększająca 
przyczepność

 minimalizuje efekt bocznego sklejania kantów

 zachowuje naturalny kolor drewna

 wysoka zawartość substancji stałych

 zmniejsza zużycie lakierów nawierzchniowych

Parametry techniczne

Przeznaczenie:

 do lakierowania drewna wewnątrz pomieszczeń, a w szczególności podłóg drewnianych: 
parkietów, mozaiki parkietowej, podłóg przemysłowych i desek. 

 tworzy doskonała bazę pod POLIURETAN AQUA 2S i POLIURETAN AQUA1S
 nadaje się do lakierownia drewna egzotycznego (zobacz rekomendacje w Karcie 

technicznej).

Metoda malowania:
 wałek do wodnych lakierów parkietowych
 pędzel      szpachla parkieciarska

Przygotowanie podłoża
Powierzchnia przeznaczona do lakierowania powinna być czysta, sucha, bez pozostałości np. past woskowych i środków 
nabłyszczających. Stare powłoki lakierowe należy usunąć. Rysy i szczeliny wypełnić szpachlą. Przed lakierowaniem podłoga 
powinna być wyszlifowana a następnie dokładnie oczyszczona z pyłu. Na tak przygotowane podłoże nanieść DOMALUX 
PROFESSIONAL PODKŁAD AKRYLOWY AQUA.

lakierowanie
Przed użyciem lakier należy wymieszać poprzez kilkakrotne silne wytrząsanie w zamkniętym opakowaniu. Podkład nakładać 
jednokrotnie przy użyciu wałka do lakierów wodorozcieńczalnych lub dwukrotnie szpachlą parkieciarską. Czas schnięcia wynosi 
ok. 2-3 h. Na tak przygotowane podłoże nanieść wybrany lakier nawierzchniowy marki DOMALUX PROFESSIONAL.

Podkład odcinający aL. 

Lakier podkładowy poliwinylowy

	 szybkoschnący

	 nieznacznie	wpływa	na	barwę	drewna

	 podkreśla	strukturę	drewna

	 neutralizuje	olejki	eteryczne,	garbniki	i	żywice

	 przeznaczony	do	lakierowania	drewna	
egzotycznego

Parametry techniczne

Przeznaczenie:

 drewno wewnątrz pomieszczeń, a w szczególności podłogi drewniane: parkiety, mozaika 
parkietowa, podłoga przemysłowa i deski z drewna europejskiego i egzotycznego

 dzięki właściwościom odcinającym (zamyka pory drewna) polecany na żywicznych i oleistych 
gatunkach drewna oraz do renowacji starych podłóg drewnianych, w tym wcześniej 
olejowanych.

Metoda malowania:  wałek do wodnych lakierów parkietowych      pędzel      szpachla parkieciarska      

Przygotowanie podłoża
Powierzchnia przeznaczona do lakierowania powinna być czysta, sucha, bez pozostałości np. past woskowych i środków 
nabłyszczających. Stare powłoki lakierowe należy usunąć. Rysy i szczeliny wypełnić szpachlą. Przed lakierowaniem podłoga 
powinna być wyszlifowana papierem ściernym o granulacji 100 -120 a następnie dokładnie oczyszczona z pyłu.

lakierowanie
Przed użyciem podkład dokładnie wymieszaj w opakowaniu. Wyrób nie wymaga rozcieńczania. Podkład nakładaj 1-krotnie przy 
pomocy pędzla lub wałka, 2-krotnie przy pomocy szpachli parkieciarskiej. W przypadku lakierowania drewna egzotycznego 
i gatunków problematycznych, aby uzyskać odpowiedni poziom odcięcia, zaleca się aplikację wałkiem lub pędzlem z nakładem 
100-120 g/m2. W przypadku podłóg wykonanych z drewna bukowego, do aplikacji podkładu zalecane jest użycie wałka. 
Po wyschnięciu (2-4h) można nakładać lakiery nawierzchniowe bez konieczności matowienia. 

* w zależności od przyjętej technologii *10 m2/l - pędzel, wałek, 30-40 m2/1 - szpachla parkieciarska

opakowanie 5 L opakowanie 5 L

Narzędzia 
rekomeNdowaNe

Narzędzia 
rekomeNdowaNe
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Wydajność: * Rekomendowana 
ilość warstw: 1-2

Nanoszenie kolejnej 
warstwy: 20-30 min

*
20-30
min

 szybkie schnięcie i twardnienie wypełnień 
do 1 mm

 zachowuje oryginalną barwę drewna

 przyczepność do różnych gatunków drewna 
(orzech i rzadkie gatunki drewna – należy 
skontaktować się z Doradcą)

szPacHLa aQUa

Wodorozcieńczalny wypełniacz szczelin

Parametry techniczne

Przeznaczenie:
 wypełnianie szczelin (max do 2 mm)      uzupełnianie ubytków drewna

Stosuje się po uprzednim wymieszaniu z pyłem drzewnym.

Opakowanie:  5 L

Sposób nanoszenia:  szpachla parkieciarska

Schnięcie:
 20-30 min. w przypadku wypełnień do 1 mm w zależności od stanu powierzchni 

przeznaczonej do naprawy

Rozcieńczalnik:  woda

Przygotowanie podłoża:
Podłoga powinna być sucha, równa, wolna od pozostałości po starych powłokach lakierowych, tłuszczu, wosku, silikonu, itp. 
Wszelkie pozostałości poprzednich powłok lakierowych powinny być usunięte do surowego drewna.

szpachlowanie:
Wyrób należy przed użyciem wymieszać. Nie rozcieńczać. Nakładać przy użyciu szpachli parkieciarskiej po uprzednim, 
starannym zmieszaniu z pyłem drzewnym z ostatniego szlifowania drewna przeznaczonego do lakierowania. 
Konieczne jest uzyskanie konsystencji umożliwiającej uzupełnienie występujących ubytków (nie przekraczać proporcji 1:1). 
Zalecane jest szpachlowanie całej powierzchni przeznaczonej do lakierowania. 
Większe szczeliny należy uzupełniać dwukrotnie.

Po uzupełnieniu ubytków po czasie ok. 30 min. powierzchnię należy zmatowić a następnie dokładnie odpylić.

opakowanie 5 L

narzĘdzia
W trakcie licznych prac aplikacyjnych wytypowaliśmy narzędzia, które najlepiej odpowiadają technicznym wymaganiom 
produktów Domalux Professional. Do nakładania lakierów Domalux Professional polecamy narzędzia z marki Dekoral Gold. 

Rekomendacje zastosowań narzędzi do aplikacji wyrobów Domalux Professional:

Microfibre Floor 120 Wałek Microstar

Szpachla parkieciarskaWałek Nylon Distance 180*

Grupa Produkt

Wałki Pędzle Inne

Wałek 
Microstar

Wałek 
MICROFIBRE 
FLOOR 120

Wałek 
NYLON 

DYSTANCE 
180

sztuczne 
Szpachla 

parkieciarskaPłaski 
6410 Płaski Płaski 

6550 OVAL Płaski 
PES-MIX

Wypełniacze 
do szczelin DXP Szpachla Aqua   

Lakiery 
podkładowe

DXP Podkład 
Akrylowy Aqua      

DXP Podkład 
Odcinający Al.      

Lakiery do 
parkietów

DXP Aqua 2S 

półmat/mat
   

DXP Aqua 2S połysk    

DXP Aqua 1S półmat      

DXP Aqua 1S połysk    

Narzędzie:    bardzo dobre   dobre  dopuszczalne 

* należy skontaktować się z Doradcą.Narzędzia 
rekomeNdowaNe

* w zależności od stanu powierzchni przeznaczonej do naprawy i uzyskanej 
konsystencji wypełniacza
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warstwa konserwująca

Przeznaczenie

Odświeża i pielęgnuje lakierowane podłogi z drewna. Tworzy na podłodze warstwę ochronną i wydłuża czas jej użytkowania. 
Niweluje niewielkie zarysowania i zmatowienia, chroni przed zabrudzeniami. Odświeża wygląd wcześniej użytkowanej podłogi.

kiedy stosujemy
1. Pierwsza konserwacja świeżo polakierowanej podłogi – ok. 14 dni od lakierownia.
2. Odświeżanie lakierowanej podłogi – minimum dwa razy w roku.

W zależności od zastosowanego lakieru oraz zamierzonego efektu końcowego wybieramy Środek w wersji połysk lub półmat.

sposób użycia
 Podłogę należy odkurzyć i wyczyścić za pomocą Środka do bieżącej pielęgnacji podłóg lakierowanych marki Domalux 

Professional, aby nie zakonserwować zanieczyszczeń. 

 Stare i silne zabrudzenia usunąć Środkiem gruntownie czyszczącym do podłóg lakierowanych Domalux Professional. 
Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od past, wosków, wcześniej używanych środków konserwujących i innych 
zanieczyszczeń.

 Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć butelkę a następnie za pomocą czystego mopa do podłóg drewnianych nałożyć cienką 
warstwę nierozcieńczonego środka do konserwacji. Należy unikać silnego przemoczenia podłoża.

 Czynność tę należy wykonywać dwukrotnie w odstępie 45 min. tak aby uniknąć zadeptania naniesionej powłoki (drugą 
warstwę nałożyć w kierunku prostopadłym do kierunku nakładania pierwszej warstwy – „na krzyż”).

 Powierzchnię przed użytkowaniem 
pozostawić na około 8 h.

 Konserwację należy powtarzać, co najmniej 
co 6 miesięcy. Pierwszą konserwację należy 
przeprowadzić po ok. 14 dniach od lakierowania.

wydłuża czas 
użytkowania  
powłoki lakieru

odświeża powłokę 
lakierową

niweluje niewielkie 
zarysowania 
i zmatowienia

Nanoszenie kolejnej 
warstwy: 45 min

Sposób nanoszenia: 
mop płaski

Rekomendowana ilość 
warstw: 2

Środek do 
konserWacji Podłóg 

LakieroWanycH
w wersji półmat i połysk

środki do  
czyszczenia

opakowanie 1 L
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Nanoszenie kolejnej 
warstwy: 10 min

Sposób nanoszenia: 
mop płaski

Nanoszenie kolejnej 
warstwy: 20 min

Sposób nanoszenia: 
mop płaski

warstwa konserwująca (zostaje usunięta)

warstwa pielęgnująca (zostaje usunięta)

usuwa silne 
zabrudzenia

łatwy w użyciu

Przeznaczenie

Środek do gruntownego czyszczenia podłóg lakierowanych oraz usuwania z nich starych powłok 
konserwujących i pielęgnujących. Przeznaczony do usuwania silnych zabrudzeń.

kiedy stosujemy
1. Usuwanie silnych zabrudzeń.

2. Usuwanie starych powłok konserwujących i pielęgnujących.

sposób użycia
 Podłogę należy odkurzyć, aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia. 

 Rozcieńczony środek w proporcji 150 g na 5 l zimnej wody nanosić na podłogę przy pomocy wyciśniętego mopa (na nieduże 
powierzchnie na ok. 4 m2). Należy unikać silnego przemoczenia podłoża. Rozpuszczone i wyszorowane zabrudzenia nie mogą 
wyschnąć na powierzchni. Czynność powtarzać do pełnego wyczyszczenia podłogi.

 Wyczyszczoną podłogę należy umyć czystą wodą mopem do podłóg drewnianych i pozostawić do wyschnięcia.

 W celu zapewnienia ochrony oczyszczoną podłogę należy zabezpieczyć Środkiem do konserwacji podłóg lakierowanych 
wwersji połysk lub półmat marki Domalux Professional.

Środek do grUnToWnego 
czyszczenia Podłóg 

LakieroWanycH

czyści  
i pielęgnuje

łatwy w użyciu

warstwa konserwująca

warstwa pielęgnująca

Przeznaczenie

Środek do bieżącej pielęgnacji podłogi lakierowanej czyści usuwając z powierzchni zabrudzenia codziennej 
eksploatacji. 

kiedy stosujemy
Codzienne czyszczenie i pielęgnacja podłogi.

sposób użycia
 Podłogę należy odkurzyć, aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia. 

 Tłuste plamy i silne zabrudzenia usunąć nierozcieńczonym Środkiem do gruntownego czyszczenia marki Domalux 
Professional. 

 25 ml Środka do bieżącej pielęgnacji podłóg lakierowanych wlać do 5 l zimnej wody.

 Dobrze wyciśniętym mopem do podłóg drewnianych umyć podłogę i pozostawić do wyschnięcia. Należy unikać 
silnego przemoczenia podłoża.

Środek do bieżącej 
PieLĘgnacji Podłóg 

LakieroWanycH

opakowanie 1 Lopakowanie 1 L
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ogólne zasady użytkowania podłóg z drewna

1. Należy pamiętać, że podłogi z drewna są produktem naturalnym i higroskopijnym, który 
zmienia swoje właściwości wraz z warunkami panującymi w otoczeniu. Najlepsze warunki 
zarówno dla podłóg drewnianych, jak i dla zdrowia człowieka panują w pomieszczeniach, 
w których jest około 18-23°C, a powietrze ma wilgotność 40-65%.

2. Podłogi należy zabezpieczyć przed zabrudzeniami tj. piaskiem, błotem i wodą stosując 
wycieraczki i maty ochronne przy wejściu do pomieszczenia, piasek i kurz działają jak 
papier ścierny i powodują powstawanie rys i niszczenie lakieru.

3. Powierzchnię pod krzesłami na kółkach należy zabezpieczyć specjalnymi matami.

4. Wszelkie miejsca nacisku mebli na podłogę należy zabezpieczyć podkładami filcowymi. 

5. Wszelkie zabrudzenia czy zalania należy niezwłocznie usunąć. 

6. Niewskazane jest chodzenie w butach na wysokich obcasach (szpilkach). 

7. Powierzchnię uszkodzoną do warstwy surowego drewna należy odpowiednio 
zabezpieczyć, zwłaszcza przed kontaktem z płynami.

8. Ważne jest też, aby w pierwszych tygodniach po lakierowaniu, podłogi drewnianej nie 
przykrywać dywanami

18-23°C
40-65%

certyfikat wizytówką profesjonalisty 
Wyróżnij się na rynku pracy i umocnij swoją pozycję. Zostań 
Parkieciarzem Certyfikowanym Domalux, a wówczas:

 zyskasz dodatkową reklamę, polecanego wykonawcy przez 
producenta 

 będziesz miał łatwy dostęp do podnoszenia kompetencji

 umocnisz swoją pozycję na rynku

 będziesz mógł wykorzystywać wsparcie specjalistów Akademii 
Dekoral Professional w trudnych sytuacjach – nawet na inwestycji

Będziesz poszukiwany przez inwestorów, jako:

 sprawdzony profesjonalista

 pewna usługa 

 wysoka jakość wykonania

Promocja certyfikatu
Zadbamy o Twój wizerunek i promocję, jako 
Parkieciarza Certyfikowanego Domalux:

 w 100 publikacjach prasowych oraz internetowych rocznie

 na naszych stronach www 

 na opakowaniach produktów i materiałach reklamowych naszych marek

 wśród inwestorów profesjonalnych oraz generalnych wykonawców

 wśród inwestorów indywidualnych

 podczas Twojej pracy – będziesz wyróżniał się na inwestycji

Dodatkowo damy Ci możliwość reklamowania Twojej firmy w specjalnie stworzonej internetowej wyszukiwarce 
profesjonalnego wykonawcy z możliwością prezentacji własnej galerii realizacji oraz informacji o obszarach 
w jakich się specjalizujesz.

www.parkieciarzdomalux.pl
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bezpłatna infolinia

 800 11 33 11PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław

serwis.klienta@ppg.com
www.domaluxprofessional.pl
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PUnkTy sPrzedaży

Białystok,	ul. Przędzalniana 8a

Bielsko	-	Biała,	ul. Piekarska 20

Bydgoszcz,	ul. Towarowa 36

Bytom,	ul. Zabrzańska 9a

Częstochowa,	ul. Jagiellońska 29/37

Gdańsk,	ul.Droszyńskiego 15

Gdynia,	ul. Łużycka 3A

Gliwice,	ul. Pszczyńska114

Gorzów	Wlkp,	ul. Myśliborska 19

Kalisz,	ul.Podmiejska 22  

Katowice,	ul. Bocheńskiego 56

Kielce,	ul. Wincentego Witosa 54

Koszalin,	ul. Morska 2

Kowale, ul. Staropolska 32B

Kraków,	ul. Kalwaryjska 73

Kraków,	ul. Opolska 12

Kraków,	ul.Mogilska 123

Lubin,	ul.Wileńska 3a

Łódź,	ul. Inflancka 45

Łódź,	ul. Kościuszki 103/105

Olsztyn,	ul. Lubelska 25

Opole,	ul. Oleska 97

Płock,	ul. Rembielińskiego 8

Poznań, ul. Grunwaldzka 106

Poznań,	ul. Obornicka 263 

Radom,	ul. Lubelska 9/11

Rybnik,	ul. Prosta 137/5

Rzeszów,	ul. Paderewskiego 37

Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 2

Szczecin,	ul. Bohaterów Warszawy 13 b

Szczecin, ul. Bagienna 6

Toruń,	ul. Polna 125

Tychy,	ul. Katowicka 41

Warszawa,	ul. Jana Kasprowicza 66

Warszawa,	ul. Ratuszowa 7/9

Warszawa,	ul. Szyszkowa 7

Warszawa,	ul. Toruńska 92

Warszawa,	ul. Komisji Edukacji Narodowej 52 (lok 9 i 10)

Warszawa,	ul. Rzymowskiego 19/2C

Wejherowo,	ul. Gdańska 13e

Wrocław,	ul. Braniborska 58/68 

Wrocław,	ul. Krzycka 8

Wrocław,	ul. Kwidzyńska 8

Wrocław,	ul. Obornicka 70

Zielona	Góra,	al.Zjednoczenia 106

Tarnów, ul. Krakowska 154


