
Armstrong Floor Products Europe

Armstrong Floor Products Europe jest częścią amerykańskiej korporacji Armstrong 

World Industries, która zatrudnia na świecie ponad 9 tysięcy osób.

Armstrong jest jednym z wiodących producentów wykładzin w Europie

z przeznaczeniem do obiektów służby zdrowia, edukacji, biur, hoteli, sklepów i sieci 

handlowych.

W swojej ofercie Armstrong posiada zarówno wykładziny elastyczne DLW Linoleum, 

DLW Vinyl, DLW Luxury Vinyl, jak i wykładziny igłowane DLW Fibrebonded.

Europejska główna siedziba firmy i zakłady produkcyjne mieszczą się w Niemczech, 

natomiast biura handlowe znajdą Państwo w całej Europie, w tym w Polsce.



Armstrong Floor Products Europe

Armstrong Floor Products Europe oferuje:

• Wykładziny elastyczne oraz tekstylne (igłowane).

• Szeroki wybór kolorów i wzorów do każdego rodzaju projektu.

• Wsparcie handlowe i techniczne przy realizacji Państwa inwestycji.

• Branżową wiedzę specjalistyczną i ekspertyzy w zakresie powierzchni biurowych, 

służby zdrowia, edukacji, hoteli, sklepów i sieci handlowych.

Pełna oferta produktowa na : www.armstrong.pl



Historia linoleum

"Historią nie są tylko lata minione lecz również wydarzenia 

powiązane z przeszłością – a więc rzeczywistość, w której żyjemy 

i którą tworzymy."
Hans von Keler (*1925), Niemiecki teolog



1863 Sir Frederic Walton wynajduje Linoleum.

1882  Pierwsza fabryka w Niemczech: 

German Linoleum Manufacturing Comp. Ltd.

1900 ponad 25 fabryk linoleum na świecie

1930 ponad 50 producentów w Europie, Ameryce     

Północnej, Japonii

Aktualnie:  trzech producentów naturalnego linoleum 

na świecie. Wśród nich fabryka Armstrong DLW

w Delmenhorst , Niemcy.

Lokalizacja 

produkcji

Historia linoleum

Sir Frederic Walton



1905 

Peter Behrens tworzy wzór “Okrąg i Kwadrat” dla kolekcji 

linoleum Anker.

Wzór staje się wyznacznikiem trendów w projektowaniu wnętrz 

tamtego okresu. 

Od

Art Nouveau 

poprzez

Bauhaus do 

Classic Modern

Peter Behrens

Historia linoleum



1913

Architekt Gabriel von Seidl używa 

słynnego wzoru „Okręgu i Kwadratu”

w projekcie nowego ratusza w Bremen.

Rathaus Bremen

Historia linoleum

Od

Art Nouveau 

poprzez

Bauhaus do 

Classic Modern



1927

Bazując na koncepcji budynku Ludwiga Mies van der Roha, 17 

Europejskich architektów tworzy w dzielnicy Sztutgartu 

„Weissenhofsiedlung”, 21 sześciennych budynków z białymi, 

płaskimi dachami.

Jednym z architektów był Walter Gropius.

Walter Gropius

Historia linoleum

Od

Art Nouveau 

poprzez

Bauhaus do 

Classic Modern



1927

55 architektów i projektantów 

wnętrz wyposaża wspomniane 

budynki w linoleum Deutsche 

Linoleum-Werke AG (DLW).

Weissenhof

Historia linoleum

Od

Art Nouveau 

poprzez

Bauhaus do 

Classic Modern



1957

Głownym celem Międzynarodowej Wystawy 

Budowlanej zorganizowanej w Berlinie w 1957 

roku, jest odbudowa Hansa Quarter, która 

została praktycznie całkowicie zniszczona 

podczas II Wojny Światowej.

Le Corbusier

Historia linoleum

Od

Art Nouveau 

poprzez

Bauhaus do 

Classic Modern



1957

Le Corbusier używa 35,000 

m2 linoleum z podkładem 

korkowym w apartamentowcu 

przy skrzyżowaniu 

Heilsberger. 

Alvar Aalto, Oskar Niemeyer 

and Pierre Vago również 

stosują DLW linoleum

w projektach 

apartamentowców.

Le Corbusier

Historia linoleum

Od

Art Nouveau 

poprzez

Bauhaus do 

Classic 

Modern



1992

Jean Nouvel jest jednym z wiodących architektów we Francji.

Jego budynki wyrażają nieograniczony indywidualizm, który 

zawsze łączy najnowsze technologie w jedną całość.

Jean Nouvel

Historia linoleum

Od

Art Nouveau 

poprzez

Bauhaus do 

Classic Modern



1992

Hotel Les Thermes in Dax:

funkcjonalny, ekologiczny z 

bardzo oryginalnym wzorem 

fasady.

Zastosowane pokrycie 

podłogowe: 

Uni Walton od Armstrong DLW 

w kolorze “Blue”.

Hotel Les Thermes

Historia linoleum

Od

Art Nouveau 

poprzez

Bauhaus do 

Classic Modern



Henning Larsen

2004

Dla nowego budynku Opery w Kopenhadze, Henning 

Larsen tworzy oddzielną wyspę, która jest połączona 

z przystanią w dzielnicy portowej Holmen. 

Historia linoleum

Od

Art Nouveau 

poprzez

Bauhaus do 

Classic Modern



Henning Larsen

2004

Ogromny, lekko unoszący się 

ponad cztero piętrową formą 

łuku dach jest zwieńczeniem 

budynku.

Henning Larson w tym 

projekcie również zastosował 

Armstrong DLW linoleum.

Historia linoleum

Od

Art Nouveau 

poprzez

Bauhaus do 

Classic Modern



Każdy wiek jest inny.

Materiały pozostają te same.

Historia linoleum

Od

Art Nouveau 

poprzez

Bauhaus do 

Classic Modern



Kolekcja wykładzin 

naturalnych DLW Linoleum

„Nic na świecie nie jest tak silne jak idea, na którą właśnie nadszedł 

czas."
Victor Hugo (1802 - 1885), francuski pisarz



Kolekcja

System 

kolorystyczny
Ekspert w zakresie kolorów, Peter Zoernack, 

zaadoptował każdy odcień koła kolorów 

w harmonijną całość na każdym z trzech

poziomów jego nasycenia.

Ten spójny system stwarza szeroki wachlarz 

możliwości i kombinacji kolorystycznych. 

Wszystkie kolory mogą być ze sobą dla 

uzyskania unikatowego efektu.



Kolekcja

2,0 mm

2,5 mm

3,2 mm

Marmorette Item No. 125-xxx Item No. 121-xxx

Grubość:

• Wzór bezkierunkowy, zbliżony do faktury marmuru

• Wyjątkowa gama kolorystyczna: 56 odcieni 18 kolorów w 3 nasyceniach barwy,

• Marmorette dostępne w różnych wariantach wykończenia: 2.0 dostępne z PUR, 

Marmorette 2.5 dostępne z PUR lub LPX, Marmorette 3.2 z LPX 

• Nowy praktycznie niewidoczny sznur spawalniczy z efektem maskującym dostępny 

dla każdego z kolorów.



Kolekcja

purple rain 121-/125-113purple sun121-/125-112 121-/125-114blackberry purple

Item No. 125-xxx Item No. 121-xxxMarmorette

Przykłady

Sznur spawalniczy z 

efektem maskującym



Kolekcja

Granette

• Wzór zbliżony do faktury granitu

• 8 nowych znajdujących odzwierciedlenie w naturze kolorów

• Wszystkie kolory dostępne w rolce o grubości 2.5 mm z zabezpieczeniem PUR

• Sznur spawalniczy z efektem maskującym dostępny dla każdego z kolorów

Item No. 117-xxx



Kolekcja

clay beige 117-068clay brown117-067 117-069crust brown

Item No. 117-xxxGranette

Przykłady:



Kolekcja

Colorette Item No. 137-xxx

Kolory jasne i ciemne, nawiązujące do 

Natury, zostały połączone w siedem par. 

Uzupełnienie kolekcji stanowią szarości 

w pięciu stopniach nasycenia oraz pięć 

jaskrawych kolorów.

2,5 mm

3,2 mm

Grubość:



Kolekcja

african orange 137-016deep orange117-078

Colorette

Przykłady:

Item No. 137-xxx



Kolekcja

Uni Walton Item No. 107-xxx

• Klasyk wśród DLW Linoleum: prosty i elegancki

• 20 jednobarwnych klasycznycznych kolorów

• Zimne i ciepłe szarości, od jasnego odcienia do głębokiej 

i luksusowej czerni. 

2,5 mm

3,2 mm

Grubość:



Kolekcja

nickel grey 107-082broken grey107-081 107-083industrial grey

Item No. 107-xxxUni Walton

Przykłady



• Większa ilość korka użytego w produkcji pozwala 

uzyskać grubość 4 mm 

• Materiał  stosowany jako wykończenie podłóg 

sportowych

• Linodur LCH do pomieszczeń gdzie wymagane 

jest  odprowadzenie ładunków elektrycznych

• Dostępny sznur z efektem maskującym

Kolekcja

Linodur Item No. 151-xxx



Kolekcja

Linoleum 

Specjalne

Marmorette Acoustic LPX (Item No. 121-xxx) Corkment (102)

• Marmorette Acoustic – połączenie 2.00 mm Linoleum i warstwy naturalnego korka 

o  grubości 2.0 mm 

• Wysoki komfort chodzenia oraz bardzo dobre  tłumienie dźwięków  uderzeniowych



Kolekcja

Realizacje:

Sala lekcyjna



Kolekcja

Realizacje:

Sala zabaw



Kolekcja

Realizacje:

Sala ekspozycyjna



Kolekcja

Realizacje:

Sala lekcyjna



Kolekcja

Realizacje:

Biblioteka



Produkcja

„Nie pozostaniemy w czymś dobrzy jeśli nie będziemy się 

systematycznie rozwijać.”
Gottfried Keller (1819 – 1890), Szwajcarski poeta i polityk



Produkcja – jest procesem mechanicznym.

Proces 

produkcji
Barwniki

Olej lniany

Juta

Korek Żywica

Mieszalnik

Suszenie 

i składowanie

Mieszanie

Walce

Filtry
Młyn

Tlen

°C



Produkcja

Zdjęcia 

produkcji

Historyczna 

część fabryki 

linoleum 

w Delmenhorst



Produkcja

Zdjęcia 

produkcji

Surowce

Granulat korkowy Korek Sprasowany 

korek



Produkcja

Zdjęcia 

produkcji

Surowce

Mączka korkowa BarwnikiGranulat korkowy



Produkcja

Zdjęcia 

produkcji

Walec



Produkcja

Zdjęcia 

produkcji

Linia produkcyjna 

i suszarnia



Produkcja

Zdjęcia 

produkcji

Magazyn 

linoleum



Ekologia i trwałość

„Wszystko co nie jest zgodne z naturą z czasem traci swą trwałość."
Charles Darwin (1809-1892), twórca Teorii Ewolucji



Ekologia i trwałość

Mączka drzewna 28%

Korek 2%

Żywica drzewna 7%

Olej lniany 31%

Juta 9%

Inne 2%

Pigmenty 2%

Dwutlenek 

tytanu 6%

Wapień 13%

Składniki

Olej lniany

Mączka 

drzewna

Wapień

Źywica 

drzewna

Juta

Korek



Ekologia i trwałość

Skladniki Udział organiczne mineralne chemiczne

Olej lniany 31%

Mączka drzewna 28%

Wapień 13%

Juta 9%

Żywica drzewna 7%

Dwutlenek tytanu 6%

Korek 2%

Pigmenty 2%

Inne 2%

Składniki

100%  Natury



Ekologia i trwałość

Właściwości 

biologiczne

• 80% składników odnawialnych przyjazne środowisku

• brak zużycia olejów mineralnych ochrania rzadkie surowce

• naturalnie biodegradowalne utylizacja bez szkody dla środowiska

• brak toksyn, spełnia wymagania 

norm zabawek dziecięcych bezpieczne w domu i w szkole

• brak plastycydów, chloru, metali                    spełnia ostre kryteria w zakresie                                 

ciężkich ochrony zdrowia i środowiska

• nagrodzone wieloma certyfikatami                uznane przez ekspertów w dziedzinie                      

ochrony środowiska ekologii



Ekologia i trwałość

Certyfikaty

Zakład produkcyjny w Delmenhorst został nagrodzony certyfikatem 

ekologicznym EMAS oraz normą EC. Fabryka jest regularnie sprawdzana 

przez organizację GUT, Zertifizierungsgesellschaft für Managementsysteme 

oraz przez ekspertów od ochrony środowiska.

BRE-

certificate 

application 

made



Ekologia i trwałość

Analiza cyklu 

życia produktu

„Armstrong DLW Linoleum jest produkowane glównie z naturalnych, odnawialnych 

i bezpiecznych surowców. Badania jakie przeprowadziłem pod kątem ekologii oraz 

trwałości produktu jednoznacznie wskazują, iż linoleum wykazuje bardzo dobre cechy 

użytkowe.

Szczególnie dotyczy to linolueum z pokryciem PUR, którego powłoka w trakcie życia 

produktu pozwala znacznie ograniczyć zużycie wody, energii elektrycznej oraz 

chemicznych środków czyszczących.“

Prof. Dipl.-Ing. Manfred Hegger, TU Darmstadt, 

Departament Architektury i Efektywnego Zużycia Energii



Bez 

kompromisów

DLW Linoleum – naturalna wykładzina podłogowa

Zapraszamy do współpracy.


