
wodoodporne podłogi laminowane 

safe
flooring



Woda w kontakcie z drewnianą podłogą lub taką, 
która nie jest wodoodporna, przedostaje się do 
kolejnych warstw deski, która następnie rozszerza 
się i wypacza. Uszkodzenia spowodowane przez 
wodę są nieodwracalne, mogą nawet powodować 
pleśń na podłodze.

Podłoga laminowana Classen jest wodoodporna, co oznacza, 
że posiada dodatkowe bariery w postaci zmodyfikowanego zamka 
oraz impregnowanej płyty, która przez określony czas zapobiega 
przedostawaniu się wilgoci do jej wnętrza. Wodoodporność 
oznacza, że bezpośredni kontakt z wodą nie spowoduje uszkodzeń, 
należy jednak pamiętać aby usunąć wodę z powierzchni podłogi 
zanim przejdzie przez te bariery. 

Dzięki naszym innowacjom problem niszczenia podłóg przez wodę został całkowicie rozwiązany!

Podłoga laminowana ma wiele zalet: 
ładne dekory i struktury, niezwykłą trwałość, 
łatwość czyszczenia i montażu…
Ale do tej pory miała jedną wadę – była wrażliwa 
na długotrwały kontakt z wodą. 

podłoga 
+ woda

odporność



test Nasze wodoodporne podłogi osiągnęły tak 
niesamowite rezultaty dzięki następującym cechom: 

•  Zmodyfikowana płyta HDF o zwiększonej 
wodoodporności

• Lakierowana fuga – impregnowane krawędzie 
paneli (wielokrotne nakładanie specjalnej powłoki 
impregnującej)

• 4-ro krotnie impregnowane krawędzie

• Zmieniony kształt zamka dający ciaśniejsze 
połączenie między panelami

• Trwałe połączenie – unowocześniony system montażu 
megaloc

• Specjalny kształt fugi, który utrudnia przenikanie 
wody

Wodoodporna podłoga Classen osiągnęła 
najlepszy wynik w teście NALFA. 

Produkty Megaloc Aqua Protect poddaliśmy najbardziej 

restrykcyjnym testom, dlatego jesteśmy pewni, że w pełni 

będą spełniać oczekiwania klientów.

Stowarzyszenie NALFA (North American Laminat Flooring 

Association) wykonując ściśle określone badania określa 

24-godzinną wytrzymałość paneli laminowanych na stojącą 

wodę, symulując poważną usterkę/awarię instalacji wodnej, 

narażając tym samym połączenia paneli na spęcznienie 

i nieodwracalne uszkodzenia.

Panele Classen uplasowały się w pierwszej, najlepszej 

grupie wynikowej NALFA, czyli brak widocznych spęcznień 

na powierzchni. Jesteśmy z tego dumni!   

Nowy wodoodporny system montażu - 
megaloc aqua protect zapewnia pełną ochronę 
i niezawodną wodoodporność, zapobiegając 
przedostawaniu się wody do połączeń.

warstwa laminatu 
+ LLT anti-scrach + LLT anti-static

papier dekoracyjny

płyta nośna 
z megaloc aqua protect

warstwa stabilizująca

Niezawodna i sprawdzona ochrona przed 
zalaniem, do 24 godzin kontaktu z rozlaną 
wodą.

Bezpieczny i szybki system montażu jest 
niezwykle łatwy i możliwy do przeprowadzenia 
nawet dla początkującego majsterkowicza 
w jeden weekend.

Szeroki wybór dekorów o różnych parametrach,
klasa ścieralności: AC4 - AC5, grubość: 8 mm – 10 mm, 
szerokość deski: 158 – 192 – 280 mm.

Dlaczego wodoodporne 
podłogi Classen 

to najlepszy wybór?

Zobacz animację jak to działa.

Zeskanuj!

https://www.youtube.com/watch?v=1mXexCuIrlg&list=PLH0e52kWd7AoVJb8Az04a40BDPVtzBqaq


Nowa technologia LLT anti-scratch - powierzchnia 
naszych podłóg jest jeszcze trwalsza i będzie 
służyć przez wiele lat. Wzmocniona warstwa 
wierzchnia zapewnia niezwykłą odporność na 
ścieranie i mikro zarysowania, co również sprawia, 
że poziom połysku/matu podłogi pozostaje 
niezmienny przez długi czas.

Idealne, kompleksowe rozwiązanie dla całego 
domu - salonu, kuchni, korytarza, biura czy 
łazienki. Bezpieczne dla dzieci i zwierząt 
domowych.

Łatwe w utrzymaniu - wszystko, czego 
potrzebujesz, to okazjonalne użycie odkurzacza 
i wilgotnego mopa, aby Twój laminat wyglądał 
fantastycznie. W związku z tym codzienne 
użytkowanie, czyszczenie czy też zachlapanie 
nie będą już powodować uszkodzenia podłogi.

Pełna wodoodporność – zastosuj nasze listwy 
przypodłogowe Green Prestige o podwyższonej 
wodoodporności dedykowane do podłóg 
wodoodpornych Classen. Do montażu przy 
ścianie zastosuj sznur dylatacyjny i silkon.

Powiększyliśmy maksymalną powierzchnię 
podłogi montowanej w jednym kawałku do 
121 m2.

Dzięki antystatycznej powierzchni LLT anti-
static na produktach Classen nie następuje 
kumulacja kurzu. Wszystkie kolekcje Classen 
posiadają właściwości antystatyczne zgodne 
z normą EN 14041, wszystko dla beztroskiego 
i bezpiecznego życia. 

Realistyczny wygląd drewna – nasze dekory są tak 
przekonujące, że większość właścicieli domów nie 
jest w stanie odróżnić laminatu od prawdziwego 
litego drewna. Wodoodporne podłogi laminowane 
są bardzo wysokiej jakości zarówno pod względem 
konstrukcji, jak i wyglądu.

Konkurencyjna cena - większość wodoodpornych 
podłóg laminowanych jest droższa niż porównywalne 
podłogi winylowe SPC, ale nie dotyczy to podłóg 
Classen!  



kompleksowe
rozwiązanie

salon

kuchnia

korytarz

łazienka
(z wyłączeniem prysznica)

sypialnia

Nasze podłogi można stosować 
w dowolnym miejscu w domu.

Green Prestige dedykowana jest do wodoodpornych 

podłóg Classen. Doceniona przez naszych klientów 

konstrukcja i kształt listwy Prestige została wzbogacona 

rdzeniem o wysokiej odporności na wilgoć.

listwa
Green Prestige

silikon

sznur dylatacyjny

mnogość
kolekcji

AC4  AC5 

Zobacz nasze kolekcje
www.classenfloor.com

Zeskanuj!

Dostępne klasy ścieralności:

Dostępna szerokość desek: 158 mm   192 mm   280 mm

https://classenfloor.com/pl/podlogi/?filter_finishing=wodoodporne-laminowane&view=collections


bezpieczna podłoga w Twoim domu

LLT anti-scratch - odporna na zarysowania warstwa, która gwarantuje wspaniały wygląd powierzchni podłogi 
nawet przy intensywnej eksploatacji. Dzięki powierzchni LLT nasze unikalne struktury synchroniczne przez 
wiele lat będą cieszyły klientów nienaruszoną, wyrazistą fakturą.

LLT anti-static - bezpieczeństwo dla alergików - brak kurzu w domu!  Specjalna warstwa antystatyczna 
zapobiega tworzeniu się ładunków elektrycznych na powierzchni. Oznacza to, że na naszych podłogach podczas 
normalnego użytkowania nie występuje zjawisko tworzenia się ładunków elektrostatycznych.

Minimalna zawartość formaldehydu w produktach Classen to doskonałe 
rozwiązanie dla osób dbających o bezpieczeństwo środowiska.

Podłoga wodoodporna Classen 

Modyfikacje zamka megaloc, zmiana konstrukcji płyty nośnej, warstwa laminatu oraz mocniejsze połączenie 
pomiędzy panelami gwarantują trwałość i wspaniały wygląd nawet po wielu latach eksploatacji i czyszczenia.

Dzięki impregnowanym krawędziom zamka otrzymujemy 24h odporność na stojącą wodę. W przypadku awarii 
sprzętu AGD podłoga nie straci swoich walorów.

Więcej informacji na stronie www.megaloc.de

Produkty Classen megaloc aqua protect zapewniają komfort 

w Twoim domu dzięki następującym udoskonaleniom:

Zeskanuj!

https://megaloc.de/


www.classenfloor.com 

Skonfiguruj swoją wymarzoną podłogę

Zeskanuj!

@ClassenFloorPoland
@ClassenFloorHungary
@ClassenFloorRomania
@ClassenFloorRussia 
@ClassenFloorUkraine
@Classen.Group

classen_floor
classen_group

ClassenFloor Classen Cloud Classen Digital Academy
Pobierz aplikację z naszymi podłogami Szkolenia i porady dla naszych klientów

https://visualizer-wr.classenfloor.com/
https://cda-classen.com/en/
https://cloud.classen.pl/
https://www.youtube.com/channel/UC6sl2NM5BF1RTBF9lWJUxdA?
https://classenfloor.com/pl/
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