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Podłogi dla wymagających

Modułowy system do przechowywania

proste rozwiązania są najlepsze

systematyka ład porządek
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● listwy ścienne poziome i pionowe ● haki  ● kosze ● 
regały ● stół ● stojaki na koła ●

● płytki podłogowe  ● najazdy przyścienne ● najazdy 
wolnostojące ● środki chemiczne do impregnowania ●

● listwy ścienne poziome i pionowe  ● haki  ● kosze  ● 
regały ● kosze stałe i przesuwne ● kosze na buty kosze 
na piłki ●

● modułowe meble ● szafki wiszące z półkami ●
narzędziowe panele perforowane ●

● wózko - taczka ● wózek transportowy ● wózki trans-
portowe skadane ●

● skrzynie z pokrywami zatrzaskowymi ● skrzynie z 
pokrywami nakładanymi ●

Kenovo Black

System podłóg Fortelock

Kenovo White

Meble garażowo-warsztatowe

Wózki transportowe Pojemniki do przechowywania

Systen Kenovo jest produktem uniwersalnym, bardzo 
łatwym w montażu, idealnym dla klientów poszukujących 
możliwości zaoszczędzenia miejsca w pomieszczeniach ta-
kich jak garaże, domki narzędziowe, pralnie, spiżarnie. 

System jest modułowy, W każdym momencie można go 
dowolnie przebudować według własnych potrzeb. 

Uchwyty oraz regały posiadają technologię szybkiego 
montażu oraz demontażu, dzięki czemu może zostać prze-
niesiony do innej lokalizacji w przyszłości. 

Dodatkowym atutem jest jego wysoka jakość wykonania 
oraz powłoka elastomerowa, którą pokryte są haki na któ-
rych zawieszamy przedmioty. 

System Kenovo posiada dwie grupy produktowe, czarną 
oraz białą, która jest najnowszą odpowiedzią na potrzeby 
konsumentów.

System Fortelock jest systemem nowoczesnych podłóg 
przeznaczonym do powierzchni zarówno nowo utworzo-
nych jak i tych już wykonanych. 
Płytki modułowe można ułożyć  w dowolny wzór co sprawi 
iż  wnętrze stanie się nietuzinkowe a przy tym bardzo wy-
trzymałe na wszelkie zabrudzenia oraz środki chemiczne. 
Zaletą jest oddychalność, szybki montaż i estetyka. 
Fortelock to system podłóg dla odbiorców, którzy wymagają 
czegoś więcej. . . 

System mebli garażowo warsztatowych. Od jak dawna 
myślą Państwo o zaprowadzeniu porządku we własnym 
warsztacie? Czy nie brakuje Państwu odpowiedniego zorga-
nizowania miejsca do pracy pozwalającego na komfortowe 
wykonanie  zaplanowanych zadań? Czy nie wykonalibyście 
Państwo pracy chętniej w warsztacie zaplanowanym z my-
ślą o zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu funkcjo-
nalności i ergonomii? System warsztatowy firmy wolfcraft 
uwzględnia wszystkie powyższe czynniki. 

Kenovo Fortelock

Wolfcraft

Nasza oferta

Wszystko dla garażu
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System Fortelock składa się ze połączonych płyt PCV, które na-
dają się zarówno na stare podłoża, jak i nowo powstałe. Produk-
cja odbywa się metodą wtryskiwania dzięki której zapewniona 
jest wysoka odporność Do 1500 kg (wózki 4-kołowe z gumowy-
mi oponami). Są odporne na ogień i ścieranie. Grubość całkowi-
ta (7-8 mm)Gwarancja producenta wynosi 12 lat a przewidywa-
ny czas użytkowania szacuje się na około 25 lat.  

Zastosowanie:
System przeznaczony jest do pomieszczeń o różnym przezna-
czeniu, takich jak: garaże, warsztaty samochodowe, siłownie, 
obiekty użyteczności publicznej, remizy strażackie, komendy 
policji, szkoły, centra dystrybucyjne, centra handlowe, fabryki 
i magazyny.

Fortelock posiada unikalny system Air-Flow odparowywania po-
przez kanały, które znajdują się na spodzie płytki. 

• Szybkość i łatwość układania
• Minimalna konieczność naprawy podkładu (pokona olej, 

pęknięcia itp.)
• Posadzkę można zdemontować, przemieścić i łatwo 

naprawić
• Bezpyłowa i antypoślizgowa powierzchnia
• Długotrwała wytrzymałość i stabilność nawet w ciężkich 

warunkach eksploatacji
• Pełni funkcję izolatora dźwięków, temperatur i wibracji
• Posadzka, która oddycha - system ochrony przeciw 

wilgotności
• Odporność na uszkodzenie mechaniczne, jak też na oleje 

i chemikalia

Fortelock

System podłóg Fortelock

Wycenę systemu podłóg Fortelock przygotowujemy pod 
konkretną powierzchnię uwzględniając rampy najazdo-
we lub obramowania do powierzchni wolnostojących. 
Jest możliwość równiez wyceny chemii do zabezpiecze-
nia wylewki oraz chemii do utrwalenia systemu fortelock 
po położeniu.
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System podłóg Fortelock

Szary

Niebieski

Grafi t

Żółty

2010

2010

2020

Czarny

Zielony Biały

Czerwony

Płytki Fortelock
• Fortelock 2010  - tekstura ryfl owana
• Fortelock 2020 - tekstura skórki pomarańczy
• materiał 100% winyl
• rozmiary 510 x 510 x 7 mm
• waga 2,2 kg/1 szt. 
• odporność na chemikalia
• odporność na ścieranie i deformację
• trudnopalna
• antypoślizgowa
• unikalny system odprowadzania i odparowania 

wody
• odporność na zużycie
• instalacja w ciągu kilku godzin
• tolerancja wobec wilgoci podłoża
• dobry izolator (nawet przy chłodnym podłożu 

podłoga pozostaje ciepła).
• gwarancja 12 lat

cena: od 109 zł do 199 zł za 1m2  
w zależności od koloru płytki
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Porównanie materiałów
Płytka ceramiczna Płytka PCV Fortelock Posadzka cementowa/ży-

wiczna

przygotowanie podłoża Wymaga stosowania wyle-
wek, chemii oraz poziomo-
wania powierzchni.

Nie wymaga przygotowania 
podłoża. Można kłaść bezpo-
średnio na istniejące podłoże.

Wymaga przygotowania pod-
łoża oraz zaplanowania całego 
procesu wykonania.

szybkość montażu Wymaga ułożenia na kleju 
oraz fugowania jak i specja-
listycznych narzędzi. Długi 
czas montażu.

Nie wymaga klejenia oraz fu-
gowania oraz specjalistycznych 
narzędzi. Krótki czas montażu, 
ok 12h/ 40m2. 

Wymaga specjalistycznych 
narzędzi i umiejętności. Bardzo 
długi czas wykonania.   

odporność na zużycie, 
uderzenie

Wymagane jest stosowanie 
płytek antypoślizgowych 
oraz o odpowiedniej  klasie 
ścieralności i twardości

Antypoślizgowa, odporna che-
micznie, oraz na uderzenia.

Nieodporna na uderzenia oraz 
chemicznie. 

gwarancja 2 lata 12 lat. Przewidywany czas 
użytkowania to 25 lat. 

2 lata

estetyka, strona wizualna Możliwe jest skomponowanie 
dowolnego wzoru oraz koloru. 

Raczej jednolita.

łatwość naprawy lub de-
montażu

Wymaga odkuwania oraz 
ponownego przygotowania 
podłoża i fugowania.

Wymiana płytki trwa ok. 5 
minut.  Możliwość wymiany 
poszczególnego elementu. 

Trudna i czasochłonna napra-
wa. Wymaga prac murarskich. 

Rampy najazdowe

Obramowania  

System podłóg Fortelock

cena: 35 zł/1 szt.

cena: 35 zł/1 szt.
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Instrukcja montażu
FAZA 1 – DOSTAWA SYSTEMU FORTELOCK

Zalecana temperatura układania płyt wynosi minimum 15 
°C. Płyt nie powinno się układać zaraz po ich dostarczeniu. 
Jeżeli prace z Fortelock odbywają się w okresach zimowych, 
należy pozostawić płyty, by dostosowały się do temperatury 
pomieszczenia.  Rozłożenie płyt przyspieszy czas aklimaty-
zacji. 

FAZA 2 - PRZYGOTOWANIE POSADZKI

 Można wykonać rysunek przed rozpoczęciem układania 
systemu. 

Powierzchnię posadzki należy odkurzyć. W przypadku nie-

równości lub ubytków uprzednio stosujemy środki Fortemix 
np. Fortegrunt lub Fornivel. 

FAZA 3 - POŁOŻENIE SYSTEMU

1. Za pomocą znacznika wyznaczamy środek powierzchni 
i tworzymy linie  A-A i B-B.
Zapewnimy, by linie te były pod kątem prostym zob. rysunek.
Niezbędne jest, by płyty były w stosunku do siebie ułożone
prostopadle.
2. Zalecamy rozmieszczenie płyt na podłodze. Następnie 
płyty przykładamy do siebie i wyrównujemy. Zapewnimy, by 
spoiny były w jednej linii.
3. Płyty układamy „na zakładkę” tak, aby zamki wzajemnie 
pasowały do siebie i łączymy za pomocą gumowego młotka.
4. Pracujemy metodą piramidalną zob. rysunek aż do wypeł-
nienia wszystkich naroży.

5. W momencie ułożenia wszystkich płyt posadzkę należy
pozostawić, by się usadowiła, i to jeszcze zanim zmierzymy
i przeprowadzimy końcowe cięcia.
6. Należy zapewnić, by pomiędzy płytami i jakimkolwiek 
punktem stałym w posadzce pozostała spoina dylatacyjna 
(szczelinowa) o szerokości minimum 5 mm. 
7. Po obróbkach końcowych możemy dodać spoinę  dyla-
tacyjną  dobraną pod kolor. Daną spoinę wypełnimy kitem 
elastycznym lub zamaskujemy listwą
przypodłogową.

FAZA 4 - CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Należy oczyścić posadzkę środkami o neutralnym PH za po-
mocą mopa lub maszyny rotacyjnej. 
W celu uzyskania lepszego wyglądu możemy dodatkowo za-
stosować środki ochronne, np. marki Dr. Schutz.

System podłóg Fortelock
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