
CHARAKTERYSTYKA FIRMY 
 

 Rok założenia     1978 
 Kraje, w których prowadzona jest 

dystrybucja 
 Ponad 56 krajów na całym świecie 

 Biura/Agencje na całym świecie       Centrala w USA, Kanada, Liban 

 Lokalizacja fabryk  AMERYKA PÓŁNOCNA, EUROPA I AZJA 
 Produkty: członkostwo, 

certyfikacje, badania i zgodność z 
przepisami 

 FIBA, BWF, WSF, MFMA, NWFA, EN, DIN, ASTM, JIS, 
JPIC, JAS 

 

   
 

 
Flooring 

  
JIS 

  

F2772 
 

Nasza spółka 
Prestige Enterprise International, Inc. – założona w roku 1978 w Cincinnati w Ohio w Stanach Zjednoczonych – znajduje się w gronie 
światowych liderów w dziedzinie produkcji, dostaw oraz eksportu wysokiej jakości mieszkalnych, komercyjnych i sportowych systemów 
podłogowych w ponad 56 krajach na całym świecie. Linie produktowe Prestige, które przeznaczone są do zastosowań mieszkalnych 
(w domach, mieszkaniach, kondominiach, willach,…), zastosowań komercyjnych (w hotelach, muzeach, supermarketach, butikach, 
restauracjach, centrach sztuki) oraz w ośrodkach sportowych (w siłowniach, ośrodkach rekreacyjnych, na stadionach, w klubach 
fitness, na kortach do squasha, na bieżniach/ torach do joggingu, w hotelowych pokojach klubowych, obiektach sportowych, w 
obiektach olimpijskich). Nasze sportowe systemy z litego drewna i syntetyczne zostały specjalnie przebadane i certyfikowane przez 

światowe jednostki potwierdzając bezpieczeństwo, funkcjonowanie oraz trwałość naszych systemów podłogowych.   
 

Oferowane produkty premium: 

Sportowe/Rekreacyjne systemy podłogowe: 
 Północny twardy klon (19 – 20 – 22 – 27mm) 
 Stałe, pływające systemy z drewna drzewa liściastego (klon, sklejka, podkład, 

podkładki gumowe, uszczelnienie, wykończenie, gwoździe) 
 Przenośne system podłogowe z drewna drzew liściastych (na parkiety boisk do 

koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, netballu) 
 Syntetyczne systemy do obiektów sportowych (maty gumowe, podłoża rolowane z 

tworzyw sztucznych, płytki gumowe, płytki do obiektów sportowych, poliuretanowe 
wylewane na miejscu) 

      
   Uniwersale podłoża przenośne Podłoga 

syntegyczna PlastoSport PU     

        (na lodowisku)             
Podłoże do celów mieszkalnych/ komercyjnych z drewna drzew 

liściastych 
 19mm podłogi z litego drewna, wstępnie wykończone oraz niewykończone podłogi z 

drewna drzew liściastych (klonu, czerwonego dębu, białego dębu, czereśni, orzecha 
włoskiego, żółtej brzozy, czerwonej brzozy, buka, osiki, drewna hikory, jatoba)   

 10mm, 12mm, 15mm i 19mm obrobione podłogi laminowane z drewna drzew 
liściastych na potrzeby mieszkaniowe/ komercyjne (czerwony dąb, klon, czereśnia, 
orzech włoski) 

  
      19mm z litego drewna 12mm projektowana 

Kompletny pakiet WSF do squasha 
Pakiety do kortów do squasha/ racquetballa obejmują: 
 System podłóg z drewna drzew liściastych 
 Ścianki frontowe i boczne; system gipsowy lub panelowy 
 Tylna ścianka szklana 
 Ścianka boczna i sufit: opcja gipsowa lub panelowa  
 System oświetlenia, wskaźniki  “Tell Tale”, linie gier 

 
Kort do squasha 

Kompletny pakiet do sal gimnastycznych/ Wyposażenie 

sportowe 
 WYPOSAŻENIE SPORTOWE : Kosze najazdowe, tablice wyników, wyposażenie do 

siatkówki/badmintona, tenisa, kurtyny działowe, powłoki ochronne do podłóg  
 Systemy oświetlenia do squasha i tenisa, wewnętrzne i zewnętrzne miejsca do 

siedzenia  
              
Basketball Backstop   Floor Protection Covers 

Produkcja podkładek gumowych na potrzeby podłóg 

sportowych 
 Podkładki gumowe do podłóg sportowych : 10mm, 12mm, 19mm (waffle back, 

Bi-Power, S-Pad, D-Power, Air Power)    
Prestige Enterprise International, Inc. •11343 Grooms Road •Cincinnati, Ohio 45242, USA 

•Tel: (1) 513-469-6044 •Fax: (1) 513-469-6444  

•Email: prestige@isoc.net • info@prestigefloor.com • prestige@prestigefloor.com 

Website: www.prestigefloor.com    www.reslientfloor.com 
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