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pardoseli laminate rezistente la apă



Apa în contact cu podeaua, care este realizată din 
lemn sau nu este rezistentă la apă, se va infiltra în 
plăci și în miezul acestora, care apoi se vor umfla 
și se vor deforma. Daunele cauzate de apă sunt 
ireversibile și pot provoca mucegai în podea.

Pardoseala laminată Classen este rezistentă la apă, datorită 
protecției îmbunătațite prin sistemul de îmbinare sub formă 
de barieră și placa rezistentă la apă, care împiedică scurgerea 
apei în miez pentru o anumită perioadă de timp. Rezistența 
la apă înseamnă că un contact imediat cu apa nu va duce la 
deteriorarea ei, dar apa va trebui ștearsă în cele din urmă înainte 
de a pătrunde dincolo de bariera adăugată.

Datorită inovațiilor noastre, nu ne mai confruntăm cu astfel de probleme precum deteriorarea 
pardoselilor din cauza apei!

Pardoseala laminată are o mulțime de avantaje: 
decoruri și structuri frumoase, durabilitate 
extraordinară, este ușor de curățat și de instalat...
Dar până acum avea un dezavantaj - era sensibilă
la contactul prelungit cu apa. 
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+ apă

rezistența



test Pardoseala noastră rezistentă la apă a obținut rezultate 
uimitoare datorită:

• Plăcii HDF modificată, cu rezistență crescută la apă

• Profilului teșit impregnat cu lac protector - margini 
impregnate ale plăcilor (aplicarea multiplă a unui strat 
special de impregnare)

• Hidrofobizării marginilor

• Profilare suplimentară

• Sistemului de îmbinare foarte puternic - sistemul de 
îmbinare megaloc modernizat

• Formei speciale a șanfrenului, care face dificilă 
pătrunderea apei

Pardoseala Classen rezistentă la apă a obținut cel 
mai bun rezultat la testul NALFA.

Am supus produsele megaloc aqua protect celor mai 

restrictive teste și de aceea suntem siguri că vor satisface pe 

deplin așteptările clienților noștri.

Prin efectuarea unor teste strict definite, „North American 

Laminate Flooring Association” determină rezistența la 

apă pentru o perioada de de 24 de ore a plăcilor laminate, 

prin simularea unei avarii/defecțiuni grave a sistemului de 

alimentare cu apă, expunând astfel îmbinările plăcilor la 

umflături și daune ireversibile.

Panourile Classen au ajuns la primul și cel mai bun grup de 

rezultate NALFA, adică fără umflături vizibile la suprafață. 

Suntem mândri de asta!

Noul sistem impermeabil de motare - megaloc 
aqua protect, vă oferă o protecție completă, 
oferă rezistență fiabilă la apă, împiedicând 
pătrunderea apei în îmbinări.

Protecție fiabilă și dovedită împotriva 
scurgerilor, până la 24 de ore de contact 
constant cu apa.

Sistem de instalare sigur și rapid este extrem 
de ușor de montat în week-end, chiar și pentru 
amatorii de bricolaj. 

Gamă variată de parametri și modele, Clasa de 
abraziune AC4 - AC5, grosime: 8mm - 10 mm, 
lățimea plăcii: 158 - 192 - 280 mm. 

De ce pardoselile rezistente 
la apă, de la Classen, rămân 

cea mai bună alegere?

Vedeți animația care arată cum funcționează

Scanează

Strat de protecție laminat
+ LLT anti-scrach + LLT anti-static

Strat decor

Placă de bază cu 
megaloc aqua protect

Strat de stabilizare

https://youtu.be/1yPWwpDKSkg


Noua tehnologie LLT anti-scratch - suprafața 
podelelor noastre este și mai durabilă și va 
dura mulți ani. Stratul superior armat oferă 
o rezistență extraordinară la uzură și micro 
zgârieturi, ceea ce face, de asemenea, nivelul 
de luciu/aspect mat al pardoselii să fie același 
timp de mulți ani.

Soluție perfectă, complexă - pentru băi, 
bucătării, animale de companie și copii...
Instalarea în băi necesită doar utilizarea unei 
benzi de spumă pentru rosturile de dilatare de 
lângă perete și asta este tot! 

Întreținere redusă - nu este nevoie decât de o 
utilizare ocazională a aspiratorului și a mopului 
umed pentru a păstra un aspect fabulos. În 
consecință, utilizarea zilnică, curățarea și 
stropirea nu mai pot deteriora podeaua.

Soluție complet rezistentă la apă - utilizați 
plintele noastre Green Prestige cu rezistență 
la apă ridicată dedicate pardoselilor Classen 
rezistente la apă.

Mărirea suprafeței maxime a podelei, 
asamblată într-o singură bucată 121 m2.

Mulțumită suprafeței LLT anti-static Produsele 
Classen nu acumulează praf. Toate colecțiile 
Classen au proprietăți anti-statice în 
conformitate cu norma EN 14041 pentru o viață 
sigură și fără griji.

Aspect realist de lemn - decorurile noastre de 
lemn sunt atât de convingătoare încât majoritatea 
proprietarilor de case nu pot face diferența dintre 
laminat și lemn de esență tare. Pardoseala laminată 
impermeabilă este de înaltă calitate atât în   ceea ce 
privește construcția, cât și aspectul.

Preț competitiv - majoritatea opțiunilor de 
pardoseli laminate rezistente la apă sunt 
mai scumpe decât pardoselile din vinil SPC 
comparabile, dar nu și cele de la Classen!
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Pardoselile noastre pot fi folosite 
oriunde în casă.

Green Prestige este dedicat pardoselilor Classen 

rezistente la apă. Construcția și forma plintei Prestige, 

probată și apreciată de clienții noștri, sunt îmbunătățite

cu un miez cu rezistență ridicată la umiditate. 

plinta 
Green Prestige

silicon

cordon din 
spumă

o multitudine 
de colecții

AC4  AC5 

Vedeți colecțiile noastre pe
www.classenfloor.com

Clasa de abraziune disponibilă:

Lățimea disponibilă a plăcii: 158 mm   192 mm   280 mm

Scanează

https://classenfloor.com/floor/?filter_finishing=wodoodporne-laminowane


pardoseli sigure pentru casa ta

Suprafață LLT anti-scratch - care garantează un aspect excelent al suprafeței pardoselii chiar și cu exploatare 
intensivă. Datorită suprafeței LLT, structurile noastre sincronizate unice vor mulțumi clienții cu modelul lor 
realist și pronunțat pe suprafața podelei, timp de mulți ani.

LLT anti-static - siguranță pentru persoanele alergice - fără praf acasă! Un strat anti-static special previne 
formarea de sarcini electrice la suprafață. Înseamnă că fenomenul de încărcare statică a materialului în timpul 
utilizării normale nu are loc în cazul pardoselilor noastre.

Cu un conținut minim de formaldehidă, produsele Classen sunt 
o soluție perfectă pentru persoanele cărora le pasă de siguranța utilizatorilor.

Pardoseli Classen rezistente la apă

Modificările sitemului de îmbinare megaloc - o schimbare a structurii plăcii de bază și o îmbinare mai strânsă 
între panouri, garantează că pardoselile Classen vor arăta noi, chiar și după mulți ani de exploatare și curățare.

Impregnare suplimentară a marginilor sistemului de îmbinare. Clientul beneficiază de 24 de ore de rezistență 
la contactul cu apa. În cazul unei defecțiuni a aparatelor de uz casnic, această rezistență reprezintă confort 
suplimentar.

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul www.megaloc.de

Produsele Aqua protect modificate vă asigură 
confortul în casă datorită:

Scanează

https://megaloc.de/


www.classenfloor.com 

Configurați-vă podeaua de vis

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

classen_floor
classen_group

ClassenFloor Classen Cloud Classen Digital Academy
Descărcați aplicația cu etajele noastre Instruire și sfaturi pentru clienții noștri

Scanează

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