
® Floor Solutions

Leroy Merlin to francuska korporacja międzynarodowa, działająca 
w 13 krajach, specjalizująca się w samodzielnym budowaniu, 
dekorowaniu i ogrodnictwie. Od momentu pojawienia się w 
Hiszpanii w 1989 roku, firma rozrosła się w ogromnym tempie, 
posiadając 74 punkty sprzedaży detalicznej i zatrudniając ponad
10 000 pracowników. Leroy Merlin przejął niedawno europejską 
firmę AKÍ. W momencie, gdy mniejsze sklepy AKÍ łączą się z 
marką Leroy Merlin, przechodzą one obecnie fazę renowacji.

Firma handlowa poszukuje długotrwałych rozwiązań 
podłogowych w oparciu o produkty Stonhard.
Zespół Leroy Merlin poszukiwał wytrzymałych, estetycznych i 
trwałych podłóg, które można by zainstalować w krótkim czasie. 
Istniejące podłogi były stare, winylowe i ceramiczne, które 
były poddawane naprawom i wyglądały na zniszczone. Klient 
obawiał się, że będzie musiał zamknąć sklepy, aby można było 
zainstalować nową podłogę. Firma Stonhard pokazała firmie 
Leroy Merlin, korzyści płynące z zastosowania bezspoinowych 
systemów podłogowych oraz możliwość wykonania projektów w 
krótkim czasie realizacji w  którym zapewnią im długoterminową 
korzyść. 
Sklepy wymagały trwałego rozwiązania posadzkowego, które 
byłoby odporne na działanie ciężkich maszyn i ruch pieszy. 
Po przygotowaniu podłoża, na obiekt o powierzchni 2700 m2 
nałożono membranę hydroizolacyjną Stonproof ME7. Następnie 

zastosowano Stonclad GS, system zaprawy epoksydowej z 
funkcją zacierania, która zapewnia doskonałą odporność na 
uderzenia, ścieranie i chemikalia Następnie zastosowano 
Stonkote HT4, dają jednolitą powierzchnię o estetycznym 
wyglądzie i lepszą możliwość utrzymania czystości.
Na koniec zastosowano Stonseal SK6-SF, aby zapewnić 
satynowe wykończenie o doskonałej odporności na ścieranie, 
zdolne wytrzymać obciążenie sklepu o dużym natężeniu ruchu. 
Całość zapewnia estetyczne, satynowe wykończenie, które jest 
w stanie wytrzymać ruch pieszych klientów Leroy Merlin w ciągu 
dnia oraz intensywne użytkowanie podnośników palet i wózków 
widłowych używanych do uzupełniania zapasów w sklepach w 
nocy.
 
Podłogi Stonhard wypadają najlepiej w porównaniu z 
konkurencyjnymi produktami.
Po pierwszej instalacji podłogi Stonhard w sklepie detalicznym w 
Hiszpanii, cztery lata temu, Leroy Merlin monitorował wydajność 
podłogi w porównaniu z produktami zainstalowanymi przez 
konkurencję w innych sklepach.Po dokonaniu tej oceny, Leroy 
Merlin wybrał firmę Stonhard do zainstalowania podłogi w 
swoim trzecim sklepie. Instalacja w Leroy Merlin jest kolejnym 
przykładem na to, że klienci Stonhard czerpią korzyści z trwałych 
rezultatów.

Sklepy detaliczne należące do AKÍ wymagały 
renowacji po przejęciu przez Leroy Merlin

Międzynarodowa firma DIY podpisała umowę z firmą Stonhard 
na dostarczenie systemów podłogowych do nowo utworzonych 
sklepów detalicznych

PRODUKTY STOSOWANE DLA LEROY MERLIN, 
HISZPANIA: Stonproof ® ME7 • Stonclad ® GS • 
Stonkote HT4 • Stonseal ® SK6-SF



Co nas wyróżnia
Stonhard jest bezprecedensowym światowym 
liderem w produkcji i instalacji wysokowydajnych 
polimerowych systemów podłogowych, ściennych 
i okładzin.  Stonhard zatrudnia 300 kierowników 
terytorium i 175 ekip instalacyjnych na całym 
świecie, którzy współpracują w zakresie specyfikacji 
i zarządzania projektami, końcowego odbioru i 
wsparcia po sprzedaży. Jedno źródło gwarancji 
Stonhard obejmuje zarówno produkty, jak i instalację.

®SprzedaŻ detaliczna

2700 m 2  wytrzymaych rozwiązań podłogowych


