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DŘEVĚNÉ PODLAHY
Kolekce Newline – kvalitní třívrstvé parkety s perfektní povrchovou úpravou.
Zámek 5G = nejmodernější mechanické spojení lamel.
Povrchová úprava v extra matném laku Bona pro dokonale přirozený vzhled dřeva.
Jednoduchá údržba díky lakované úpravě.
Volba šířky lamel: 145, 190 nebo XXL formát o šířce 240 mm.
Speciální střední deska z dřeviny Hevea zaručuje velmi dobrou konstrukční stabilitu.
Vhodná na podlahové vytápění.

lAMINÁTOVÉ PODLAHY
Kvalitní laminátové podlahy, vyrobeny v Německu.
Vysoce odolné proti opotřebení - zátěžová třída 32 / AC4.
Vhodné také pro komerční prostory s vysokou frekvencí provozu.
Zámek Megaloc zajišťuje jednoduchou a rychlou pokládku.
Speciální vosk Isowaxx chrání podlahy proti vlhkosti.
Povrchová úprava synchrostructure - reálný vzhled dřevěné podlahy.
Moderní úzký formát lamel u kolekce Premium.
1-lamelové provedení, atraktivní dekory.
Na podlahové vytápění.
Jednoduchá údržba.
Ekologická výroba v souladu s šetrným přístupem k životnímu prostředí.

vinylovÉ PODLAHY
Kvalitní vinylové podlahy pro zdravé bydlení.
Velmi příznivé ceny.
Vhodné pro domácí i komerční prostory.
Nízký tepelný odpor, ideální na podlahové vytápění.
Stálobarevné a odolné proti UV záření.
Spoje impregnovány proti pronikání vlhkosti.
Jednoduchá údržba.
Teplý povrch, příjemný na dotek i při chůzi.
Široký výběr dekorů, formátů i konstrukcí.

Vinylové podlahy se zámkem
Celovinylová konstrukce se zámkovým spojem.
Rychlá a jednoduchá pokládka plovoucím způsobem.
Tloušťka 4,5 mm.

Vinylové podlahy na HDF desce se zámkem
Integrovaná podložka Noise Reduct pro výrazné snížení kročejového hluku.
Vyrovná drobné nerovnosti podkladu.
Rychlá a jednoduchá pokládka plovoucím způsobem.
Tloušťka 9 mm vč. podložky.

Vinylové podlahy v dílcích pro pokládku lepením
Nízká konstrukční výška 2 mm.
Podlaha je ideální při rekonstrukcích a renovacích.
Odolná proti vlhkosti.
Vhodná pro pokládku do koupelen a kuchyní.

Vinylové podlahy v rolích
Pokládka lepením, v malých prostorech je možné i volně položit.
Tloušťka pouze 2,8 – 3 mm. Ideální při renovacích a rekonstrukcích interiéru.
Na výběr šířka rolí 3 a 4 m.
Textilní podložka pro snížení hlučnosti.
Úprava extreme protection.

