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Zmień podłogę, a zmieni się wszystko !
Jesteśmy firmą działająca w branży podłóg od ponad 25 lat.
Koncentrujemy się na sprzedaży oraz montażu wykładzin podłogowych do użytku
obiektowego typu: hotele, szpitale, biura, szkoły, banki, centra handlowe i rekreacyjne.
Jednakże oferujemy także produkty do użytku domowego typu: rezydencje, domy
jednorodzinne czy apartamenty.
Od lat współpracujemy bezpośrednio z wieloma uznanymi producentami : FORBO,
GERFLOR, TARKETT, BALTA, ITC, IVC, CONDOR, DOMO, VORWERK, PARAGON,
BENTZON, WEBE, ARTIGO oraz FLOTEX. Długoletnie doświadczenie pracowników
firmy AXIMO PODŁOGI OBIEKTOWE gwarantuje Państwu rzetelne oraz fachowe
doradztwo. Nasze działania koncentrują się na zrozumieniu i sprostaniu wszystkich
potrzebom naszych klientów, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki danego obiektu.
Pragniemy podkreślić iż charakteryzuje nas indywidualne podejście do Klienta
– w myśl zasady właściwy produkt na właściwym miejscu !
W naszej ofercie są też różnego rodzaju mat i wycieraczki, gdyż wiemy iż kluczową
sprawą dla ochrony podłóg jest właściwy dobór wycieraczek wejściowych. Dodatkowym
bonusem dla Inwestora będzie znaczny spadek kosztów sprzątania, poprawa wyglądu
i prestiżu budynku oraz co ważne zmniejszenie ryzyka ewentualnych poślizgnięć
w obszarach wejściowych (zwłaszcza jesienią czy zimą).
PODSTAWOWE GRUPY PRODUKTÓW:
1. obiektowe wykładziny podłogowe
2. wycieraczki wejściowe
3. maty specjalistyczne
4. chemia budowlana do montażu wykładzin
5. profesjonalny montaż większości wykładzin podłogowych wraz
z przygotowaniem podłoża

Obiektowe wykładziny podłogowe (rulon szerokość: 2, 4 i 5 m, płytki / panele):
•

płytki dywanowe (50 x 50cm)

•

LVT (panele winylowe)

•

wykładziny dywanowe (pętelkowe, welurowe, igłowane, tkane, sizalowe oraz
flokowane)

•

wykładziny PCW (homogeniczne, heterogeniczne)

marzec 2022
•

wykładziny naturalne (linoleum)

•

wykładziny kauczukowe

•

wykładziny z nadrukiem, z logo lub wzór z banku (dywanowe lub PCW),

•

wykładziny flokowane Flotex

•

wykładziny ochronne (płyty 1x2m lub rolki).

•

wykładziny specjalistyczne (elektroprzewodzące, antypoślizgowe,
akustyczne),

Maty wejściowe oraz wycieraczki (w większości produkowane pod żądany
wymiar):

•

wycieraczki systemowe w profilach aluminiowych (na zewnątrz lub do
wewnątrz)
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•

kraty stalowe (na zewnątrz lub do wewnątrz)

•

wycieraczki skrzynkowe z osadnikami (na zewnątrz)

•

gumowe maty tzw. plastry miodu ze szczoteczkami (na zewnątrz lub do
wewnątrz)

•

maty tekstylne, kokosowe oraz tzw. logomaty (z nadrukiem) tylko do
wewnątrz.

•

maty wejściowe w płytach CORAL CLICK (24 x 24 cm) – nowość !

Maty specjalistyczne:

•

maty przemysłowe (środowisko suche, mokre, zaolejone) tylko do wewnątrz

•

antypoślizgowe maty schodowe

•

maty dekontaminacyjne czyli antybakteryjne (tylko do wewnątrz budynków)
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•

wycieraczki przejazdowe (czyszczenie kół – paleciaki, wózki widłowe)

•

maty dezynfekcyjne (na zewnątrz lub do wewnątrz)

•

maty do pomieszczeń mokrych tzw. basenowe (na zewnątrz lub do
wewnątrz)

Nasze motto to DZIAŁAMY PRAKTYCZNIE !
MISJĄ AXIMO jest rzetelne doradztwo poparte długim (ponad 25 lat)
doświadczeniem w branży podłóg.
www.aximo.pl
Zadzwoń, napisz mail – poradzimy, pomożemy dokonać najlepszego wyboru !

