Bazując na latach doświadczeń, opracowaliśmy
kolekcję 12 unikalnych dekorów paneli, które są
najchętniej wybierane przez klientów na całym
świecie. Doskonale pasują do różnych aranżacji
wnętrz - od klasycznych po nowoczesne.
Najwyższe parametry techniczne powodują, że
panele są odporne na uszkodzenia i dostosowane
do codziennego, intensywnego użytkowania.
Zostały zaprojektowane z myślą o wszystkich
domownikach - Tobie, dzieciach i zwierzętach.
Premium Floor to Twój wybór na lata.

Dlaczego warto wybrać Premium Floor?
piękna podłoga
o naturalnej
teksturze drewna

przyjazna dla dzieci
i zwierząt

najwyższa odporność
potwierdzona 20 letnią
gwarancją producenta

podłoga przystosowana
do współczesnego,
intensywnego trybu życia

4 STRONNA V-FUGA

długi bok

krótki bok

klasa ścierlaności
klasa użyteczności

W Ł A Ś C I W O Ś C I PA N E L I :

idealne do
ogrzewania
podłogowego

AC4
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2 W YJ ĄT K O W E K O L E K C J E

naturalny efekt drewna

piękna , klasyczna deska
Panele z kolekcji Legend to klasyczne, eleganckie
deski, które będą służyć Ci przez długie lata.
Podłoga występuje w 2 wykończeniach:

SOFT TOUCH MAT

soft touch mat

Subtelna, matowa tekstura
paneli daje jedwabisty, gładki efekt.
Dzięki temu podłoga ma przyjemną
w dotyku strukturę i naturalny
efekt, bez sztucznych wybłyszczeń.

STRUKTURA
SZCZOTKOWANA
brushed

Delikatne przetarcia (szczotkowania)
powierzchni panela powodują,
że wygląda on naturalnie
i trójwymiarowo - jak prawdziwa
surowa, drewniana deska.

Panele z kolekcji Natural Legend perfekcyjnie oddają
strukturę naturalnej drewnianej deski, dzięki
zastosowaniu struktury synchronicznej.

jak to działa?
Tłoczenia panela idealnie pokrywają się ze słojami.
Dzięki temu, zarówno w dotyku, jak i w wyglądzie
zauważysz charakterystyczną dla drewna,
niejednorodną strukturę.

Sprawdź sam!
Dotknij panel
w miejscu słojów,
a następnie na gładkim
fragmencie deski.

Nie odróżnisz panela od prawdziwego drewna!

piękna , klasyczna deska

88090

Dąb Prowansalski

88193

Dąb Orzechowy

soft
touch mat

soft
touch mat

88098

Dąb Wapienny

88366

Dąb Francuski

soft
touch mat

soft
touch mat

88452

Dąb Elegant

88977

Dąb Słoneczny

struktura
szczotkowana

soft
touch mat

88090 Dąb Prowansalski

wymiar deski

grubość

m 2 w paczce

1257 x 192 mm

8 mm

2,172 m

2

liczba paneli w paczce

9 paneli

liczba paczek na palecie

52 paczki

klasa ścieralności

gwarancja

AC4

20 lat

naturalny efekt drewna

88075
Dąb Siwy

88718

Dąb Jantar

struktura
synchroniczna

struktura
synchroniczna

88078

88719

88962

88910

struktura
Dąb Satynowy synchroniczna

struktura
Dąb Królewski synchroniczna

wymiar deski

grubość

m 2 w paczce

1257 x 192 mm

8 mm

2,172 m

2

struktura
Dąb Klasyczny synchroniczna

Dąb Lancaster

struktura
synchroniczna

liczba paneli w paczce

9 paneli

88075 Dąb Siwy

liczba paczek na palecie

52 paczki

klasa ścieralności

gwarancja

AC4

20 lat
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