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Vinyl SPC RIGID floor with underlay / Podłoga winylowa SPC RIGID z podkładem

Canadian Design
certified harmless to health floor / podłoga certyfikowana nieszkodliwa dla zdrowia

FLOORS

Balance paper / Warstwa stabilizująca 
Mineral Core / Rdzeń mineralny

Decorative paper / Warstwa dekoracyjna
Over layer / warstwa wierzchnia

Acoustic Underlay / Podkład akustyczny
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SPC RIGID LVT LAMINAT

Suitable for hot water flooring heating / 
Można stosować do ogrzewania
podłogowego ciepłą wodą

Quiet and warm floor / Cicha i ciepła 
podłoga

No harmful substances
Brak szkodliwych substancji

100% waterproof
100% wodoodporna

Extra spatially stable
Bardzo stabilna przestrzennie

Strong locks
Mocne zamki

180 mm
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1,77 m2 / 8 pcs. / szt.

141,6 m2 / 80 pkg. / paczek

5 mm
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Great acoustic properties of Canadian Design floors

EN: The acoustic properties of Canadian Design floors guarantee quiet usage because the floor 
muffles sounds of footsteps, stomping and the volume of the falling objects. For example, if you 
accidentally drop the form in the evening, your baby sleeping in the next room will not hear it at all 
and will not wake up. So is the morning sounds, such as before you leave to work, will not disturb 
your neighbors.

EN: Acoustic properties of Canadian Design floors are definitely at the highest level. Therefore 
Canadian Design floors are common choice in multi-storey buildings and prefabricated houses. 
Canadian Design floors can be laid on any common surface, such as concrete or ceramic tiles. 
However, it is important to prepare the surface in advance. It should be thoroughly cleaned and 
must be flat. Canadian Design floors are fast and easy to install. So you can enjoy your new floor 
just in short time.

EN: Vinyl SPC RIGID Canadian Design floor is a suitable choice for flooring heating. The 
floor absorbs heat very quickly and transfer it to the interior a lot faster than wooden 
floor.

Świetne właściwości akustyczne podłóg Canadian Design

PL: Właściwości akustyczne podłóg Canadian Design gwarantują ciche użytkowanie, ponieważ 
podłoga tłumi odgłosy kroków, tupanie i hałas spadających przedmiotów. Na przykład, jeśli wiec-
zorem przypadkowo upuścisz talerz, Twoje dziecko śpiące w sąsiednim pokoju w ogóle tego nie 
usłyszy i nie obudzi się. Czy też poranne dźwięki, takie jak przed wyjściem do pracy, nie będą pr-
zeszkadzać Twoim sąsiadom.

PL: Właściwości akustyczne podłóg Canadian Design są zdecydowanie na najwyższym poziomie. 
Dlatego podłogi Canadian Design są często wybierane w wielopiętrowych budynkach i domach 
prefabrykowanych. Podłogi Canadian Desing można układać na dowolnej równej powierzchni, ta-
kiej jak beton czy płytki ceramiczne. Jednak ważne jest wcześniejsze przygotowanie powier- zchni. 
Powinna być dokładnie oczyszczona i równa. Podłogi Canadian Design są szybkie i łatwe w mon-
tażu. Dzięki temu możesz cieszyć się nową podłogą w krótkim czasie.

PL: Podłoga winylowa SPC RIGID Canadian Design jest odpowiednim wyborem do ogr-
zewania podłogowego. Podłoga bardzo szybko pochłania ciepło i przenosi je do wnętr-
za dużo szybciej niż podłoga drewniana.

What are SPC RIGID Canadian Design floors?
EN: Vinyl SPC RIGID Canadian Design floors are made of several layers of durable material. This 
type of floor has a top decorative layer which thanks to a modern production process can imitate 
almost any material. It is important that decorative layer looks extremely natural. Design of our 
floors is indistinguishable from real wood, stone or concrete. Canadian Design floors are resistant 
to humidity and can be also used in bathroom and kitchen. Canadian Design floors have a non-slip 
surface and therefore are safe especially for children.

Czym są podłogi SPC RIGID Canadian Design?
PL: Podłogi winylowe SPC RIGID Canadian Design są wykonane z kilku warstw wytrzymałego ma-
teriału. Podłoga tego typu posiada wierzchnią warstwę dekoracyjną, która dzięki nowoczesnemu 
procesowi produkcji, może imitować niemal każdy materiał. Ważne, aby warstwa dekoracyjna 
wyglądała niezwykle naturalnie. Design naszych podłóg jest nie do odróżnienia od prawdziwego 
drewna, kamienia czy betonu. Podłogi Canadian Design są odporne na wilgoć i można je stosować 
również w łazience i kuchni. Podłogi Canadian Design mają antypoślizgową powierzchnię i dlatego 
są bezpieczne zwłaszcza dla dzieci.

Advantages of Vinyl SPC RIGID Canadian Design floors
EN: Thanks to a specialized production process, the top layer of vinyl SPC RIGID floor can have 
different patterns. Canadian Design floors capture real structure of wood, stone or concrete while 
they are still much warmer to the touch than natural material. This is a great advantage for all 
types of interiors. With our floors you can also achieve unique interior design.

Zalety podłóg winylowych SPC RIGID Canadian Design
PL: Dzięki wyspecjalizowanemu procesowi produkcji wierzchnia warstwa podłogi winylowej SPC 
RIGID może mieć różne wzory. Podłogi Canadian Design oddają prawdziwą strukturę drewna, ka-
mienia czy betonu, a jednocześnie są znacznie cieplejsze w dotyku niż naturalny materiał. To 
wielka zaleta we wszystkich rodzajach wnętrz. Dzięki naszym podłogom możesz również osiągnąć 
niepowtarzalną aranżację wnętrz.
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Study / Nauka



Calgary Oak
Decor / Dekoracje

Kitchen / Kuchnia

Canadian Design
EN: Inspired by Canada`s largest city Alberta. 
Calgary brings a unique design based on the 
true colors of nordic wood with admitted detail 
of the putty.

PL: Zainspirowany największym miastem Kana-
dy, Albertą. Calgary wnosi unikalny design opar-
ty na prawdziwych kolorach nordyckiego drewna 
z dopuszczonym detalem szpachli.
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EN: All decors are represents first class floor with they great properties, long life and easy insta- 
llation. Thanks to integrated underlay with a thickness of 1 mm, installation is fast and efficient. 
You will save not only time but also money.

PL: Wszystkie dekory to podłogi pierwszej klasy, charakteryzujące się doskonałymi właściwoś-
ciami, długą żywotnością i łatwym montażem. Dzięki zintegrowanemu podkładowi o grubości 1 
mm montaż przebiega szybko i sprawnie. Zaoszczędzisz nie tylko czas, ale i pieniądze.

Toronto Oak
Decor / Dekoracje

Suitable for hot water flooring 
heating / Można stosować do 
ogrzewania podłogowego ciepłą 
wodą

Wood texture
Tekstura drewna

Quiet and warm floor
Cicha i ciepła podłoga

Living room / Salon

No harmful substances
Brak szkodliwych
substancji

100% waterproof
100% wodoodporna

1,77 m2 / 8 pcs. / szt.
in package / w pakiecie

EN: The lightest decor stands out for its elegance and purity. The bright color stands out 
in any interior. The Toronto decor represents pinnacle itself elegance.

PL: Najlżejszy dekor wyróżnia się elegancją i czystością. Jasny kolor wyróżnia się w każ- 
dym wnętrzu. Dekor Toronto reprezentuje prawdziwą elegancję.

Beautiful as natural wood
EN: Surface of the Canadian Design floors is unrecognizab-
le from real wood and captures its structure.

Piękne jak naturalne drewno
PL: Powierzchnia podłóg Canadian Design jest nie do odróż-
nienia od prawdziwego drewna i oddaje jego strukturę.
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Edmonton Oak
Decor / Dekoracje

Hall / Hala

EN: The most distinctive decor is 
without a doubt Edmonton. This decor 
of vivid brown wood will bring a piece of 
wilderness into any interior.

PL: Najbardziej charakterystycznym 
wystrojem jest bez wątpienia Edmon- 
ton. Ten dekor z intensywnie brązowego 
drewna wprowadzi do każdego wnętrza 
naturalność.

SPC RIGID
EN: It is a designation for floors with a rigid core. 
The rigid core increases overall quality and dura- 
bility of floor while reducing demands placed on 
surface.

PL: Jest to oznaczenie podłóg ze sztywnym rd- 
zeniem. Sztywny rdzeń zwiększa ogólną jakość i 
trwałość podłogi, jednocześnie zmniejszając wy- 
magania stawiane powierzchni.
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Vancouver Oak
Decor / Dekoracje

Suitable for hot water flooring 
heating / Można stosować do 
ogrzewania podłogowego ciepłą 
wodą

Wood texture
Tekstura drewna

Quiet and warm floor
Cicha i ciepła podłoga

Bedroom / Sypialnia

EN: Although it might seem dark gray Van- 
couver decor can look bland, the opposite is 
true. Vancouver decor cozy every apartment 
and house. It creates warm and quiet atmo- 
sphere of home.

PL: Chociaż może się wydawać, że ciem- 
noszary wystrój Vancouver może wyglądać 
nijako, jest odwrotnie. Wzór Vancouver to 
przytulny apartament lub dom. Tworzy cie-
płą i spokojną atmosferę.
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No harmful substances
Brak szkodliwych
substancji

100% waterproof
100% wodoodporna

1,77 m2 / 8 pcs. / szt.
in package / w pakiecie



Material: SPC RIGID Logistic data:
Package: 1,77m² / 8 pcs.
Package weight: 15 kg
Palette: 141,6 m² / 80 pcs.
Palette weight: 1200 kg

Floor type: Click vinyl floor with 2G Välinge lock Thermal conductivity: EN 12524:
0,11 W/mK

Total thickness: 5 mm (1,0 mm underlay) Floor heating: suitable for hot water
heating

Dimensions: Length: 1230 mm
Width:  180 mm

Classification
abrasion class: 23/33

Over layer: 0,3 mm Resistance to
soiling: EN: class 0

Fire resistance: BFL-S1 Abrasion resistance: EB 660-2:
class T

Emission
formaldehyde: E1 Wheel resistance

(permanent load):
EN 425:
in accordance with the 
standard

Anti-slip
properties: R9, DIN 51130 Montage: floating floor,

Click System

Surface: matt polyurethane surface with ceramic 
particles Structure: wood, 4-sided micro V-gap

Construction: luxury vinyl floor, composite core with
density of > 2090 kg /m³ Guarantee: 20-year for personal use, 

15-year for commercial use

Dimensional
stability:

EN 427: length max. 0,05 mm
EN 434: average < 0,15% Certification: CE (BOD-19-05-28-01)

IACG (IACG-359-01-02-2020)

EN: Floor parameters

Materiał: SPC RIGID Dane logistyczne:
Pakiet: 1,77m² / 8 szt.
Waga paczki: 15 kg
Paleta: 141,6 m² / 80 szt.
Waga palety: 1200 kg

Rodzaj podłogi: Podłoga winylowa Click z zamkiem
2G Välinge Przewodność cieplna: EN 12524:

0,11 W/mK

Całkowita
grubość: 5 mm (1,0 mm podkładka)  Ogrzewanie

podłogowe:
nadaje się do ogrzewania 
wodą

Wymiary: Długość: 1230 mm
Szerokość:  180 mm Klasa ścieralności: 23/33

Warstwa
ścieralna: 0,3 mm Odporność na

brudzenie: EN: klasa 0

Odporność na 
ogień: BFL-S1 Odporność na

ścieranie:
EB 660-2:
klasa T

Emisja
formaldehyd: E1 Norma obciążenia: EN 425:

zgodnie z normą

Antypoślizgowa 
nawierzchnia: R9, DIN 51130 Montaż: pływająca podłoga,

Click System

Powierzchnia: matowa powierzchnia poliuretanowa z dro-
binkami ceramicznymi Struktura: drewno, 4-stronna mikro 

V-szczelina

Budowa: luksusowa podłoga winylowa, rdzeń kompo-
zytowy z gęstość > 2090 kg /m³ Gwarancja:

20 lat do użytku osobis-
tego, 15 lat do użytku 
komercyjnego

Stabilność: EN 427: Długość max. 0,05 mm
EN 434: przeciętny < 0,15% Certyfikaty: CE (BOD-19-05-28-01)

IACG (IACG-359-01-02-2020)

PL: Parametry podłogi
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Discover other EGIBI products
Odkryj inne produkty EGIBI

11

You can find the entire range at:
Cały asortyment można znaleźć pod adresem:

www.egibifloors.com



www.egibifloors.com

Headquarters / Siedziba:
Revoluční 910/20, Krnov, 794 01, Czech republic

Offices and warehouses / Biura i magazyny:
Karla Čapka 25, Krnov, 794 01, Czech republic

Orders / Zamówienia:
sales@egibifloors.com

+48 607 706 098

Contact / Kontakt:
sales@egibifloors.com

+48 607 706 098
+420 603 192 945

EGIBI
®


