
Hotel Edgar Gościnność i 
wypoczynek



Koncepcja

  Golden Brushed Oak  
SM-VGW122T-RKP

Dyrektor zarządzający Maxime Jullien zwrócił się do firmy Designflooring, aby ta zaproponowała 
podłogę do części sypialnianej pokoju. W opisie wymagań wskazano, że podłoga powinna 

mieć wygląd prawdziwego drewna, a przy tym zapewniać wysoką trwałość (warstwa użytkowa o 
grubości 0,55 mm i 6,5 mm całkowitej grubości) odpowiednią dla środowiska hotelowego oraz 

higieniczną, łatwą do czyszczenia powierzchnię. 

Wybrany przez niego wzór z kolekcji Van Gogh umożliwił ułożenie podłogi w jodełkę, która 
dodatkowo zapewniła świetne parametry akustyczne dzięki konstrukcji z twardym rdzeniem. 

Podłoga wyróżnia się także szybkim montażem, co ogranicza przerwy w działalności oraz 
pozwala zrealizować prace remontowe terminowo w ścisłych ramach czasowych.

W skrócie
Hotel Edgar to XIX-wieczny czarujący hotel butikowy zlokalizowany w Saint-Brieuc w Bretanii, 
który pierwotnie był domem mieszkalnym wybudowanym dla lokalnego właściciela okrętów. 

Obiekt przechodzi renowację, a także rozbudowę, w wyniku której dodane zostaną nowa strefa 
SPA & Wellness, supernowoczesna sala seminaryjna oraz apartamenty dla gości.

Aby spełnić wymagania wynikające z obostrzeń wprowadzonych z powodu pandemii 
koronawirusa, bieżąca renowacja hotelu objęła także główny apartament dla gości, który 

doposażono w stosowne produkty użytkowe i higieniczne zapewniające gościom  
spokojny i bezpieczny odpoczynek. 

Sektor: Gościnność i wypoczynek

Klient: Maxime Jullien,  
dyrektor zarządzający w hotelu Edgar

Powierzchnia: 35m2



Wygląd
Apartament gościnny już wcześniej mógł poszczycić się 

stonowaną aranżacją łączącą przyjemne w dotyku materiały 
i łagodną paletę kolorystyczną składającą się z kolorów 

szarego i taupe z żywymi akcentami, takimi jak egzotyczna 
tapeta z flamingami. Współczesny styl został odświeżony i 
wzbogacony dzięki zastosowaniu wzoru Golden Brushed 

Oak z kolekcji podłóg Van Gogh z twardym rdzeniem. 
Wzór jodełki ułożony z małych desek oraz ciepłe, miodowe 

odcienie i delikatne faktury słojów zapewniają wrażenie 
ciągłości przestrzeni i naturalny charakter wnętrz.

Jak twierdzi Maxime: „Doszliśmy do wniosku, że wykładziny 
są siedliskiem drobnoustrojów i w tym względzie podłogi 
winylowe zapewniają nam lepsze parametry zachowania 
higieny, a przy tym są znacznie łatwiejsze w pielęgnacji. 

Jestem bardzo zadowolony z rezultatów. Niegdyś pokój z 
brązową wykładziną był ciemny, jednak wzór Golden Brushed 

Oak niewątpliwie go rozjaśnił”.

„Jestem pod wielkim wrażeniem niezwykle realistycznych 
wzorów tych podłóg, a także ich wygody użytkowania i 

cichości. Wszystkie te zalety pomagają w zachowaniu ciszy i 
spokoju w naszym hotelu, co przekłada się na wyższy komfort 

i dobre samopoczucie naszych gości”.

Produkt:  Golden Brushed Oak SM-VGW122T-RKP
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Szukasz inspiracji?
Oferujemy szereg narzędzi, które pomogą Ci w przygotowaniu odpowiedniego projektu:  

Portal dla firm
Na naszej witrynie internetowej 

przeznaczonej dla firm znajdziesz 

informacje na temat naszych 

produktów, instrukcje montażu oraz 

dostępne usługi dla firm.

designflooring.com/pl-pl/ 
podłogi-komercyjne

Zaprezentowany produkt:

* Podlega określonym warunkom. Skonsultuj się ze swoim doradcą handlowym w celu uzyskania dalszych informacji.

Normy Wyniki

Wymiar EN ISO 24342 708,0 mm x 177,0 mm

Grubość całkowita EN ISO 24346 6.5 mm

Mechanizm blokujący* mechanizmu klik 2GTM

Grubość warstwy użytkowej EN ISO 24340 0.55 mm

Gwarancja Obiektowy 
Domowy

15 Lat*
30 Lat*

Fazowanie Mikro

Absorpcja akustyczna
EN ISO 10140-1:2016 i 
(EN ISO 10140-3:2010+A1:2015)
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Van Gogh

Dane techniczne
Aby poznać szczegółowe dane techniczne poszczególnych kolekcji  

produktów, odwiedź stronę: designflooring.pl

   Golden Brushed Oak SM-VGW122T-RKP

Notifi ed body 0493
Floor coverings (internal)

EN 14041: 2004 (DOP 2020/VGRC/EN/02)

ISO 10874 Class 23/33
Manufactured to EN 1651120

Manufactured  
to ISO 9001

FA6.5-0.55EPC5G-11 ONLY
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16 |   Designflooring Commercial

All the benefits of Designflooring From large commercial environments to small residential rooms, at 

Designflooring, our vast range of products offer the essential benefits that 

make our luxury vinyl flooring the perfect choice for any flooring space.
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Design. Create. Inspire.

Broszura dla firm
W broszurze dla firm prezentujemy fotografie realizacji ze 

wszystkich obsługiwanych przez nas sektorów. Stanowi ona 

także szczegółowy przewodnik po naszych produktach.

designflooring.com/komercyjnebroszura

Obserwuj nas, by być na bieżąco:  Obserwuj nas na Pinterest  

@Designflooringinternational

 Obserwuj nas na Instagram 

@designflooring_int

 Połącz się z nami na LinkedIn  

@Designflooring International




