
Безпечні 
покриття для 
підлоги

водостійка ламінована підлога



При контакті води з ламінатом,  завжди 
є ймовірність деформації планки. 
Пошкодження які викликані впливом води, 
незворотні, і можуть спричинити появу цвілі 
на підлозі. 

Ламінована підлога Classen є водостійкою, а це означає, що вона 
має додаткові бар’єри у вигляді модифікованої замкової системи 
та водостійкої плити, які запобігають проникненню вологи в 
середину протягом певного періоду часу. Водостійкість означає, 
що безпосередній контакт з водою не призведе до пошкодження, 
але обов’язково приберіть воду з поверхні підлоги, перш ніж вона 
зможе пройти через всі перешкоди.

Завдяки нашим інноваціям проблема пошкодження підлоги водою була повністю вирішена!

Ламінат має масу переваг: красиві
декори та структури, висока довговічність, 
його легко чистити і укладати...
Але поки у нього був один недолік - він був 
чутливий до тривалого контакту з водою. 

Підлога 
+ вода

стійкий



тест Наші водостійкі підлоги отримали такі високі
результати завдяки:

• Модифікованій плиті HDF з підвищеною 
водостійкістю

• Пофарбованій фасці, - з багаторазовим 
нанесенням спеціального покриття

• Гідрофобної обробки країв дошок

• Міцній і дуже щільній системі монтажу megaloc 
aqua protect

• Зменшеної V-подібної фаски

• Спеціальній формі v-образної канавки, яка 
ускладнює проникнення води

Водостійкі підлоги Classen досягли 
найкращого результату в тесті NALFA. 

Ми піддали продукти Megaloc Aqua Protect найсуворішим 
випробуванням, і саме тому ми впевнені, що вони
повністю виправдають очікування наших клієнтів. 

Проводячи чітко визначені випробування, Північно 
Американська Асоціація ламінованих підлог (NALFA) гарантує 
24-годинну стійкість ламінованих панелей до впливу 
води, імітуючи серйозну несправність/відмову системи 
водопостачання, тим самим піддаючи з’єднання панелей 
набуханню і незворотних ушкоджень.

Ламінат Classen увійшов до першої і кращої групи
результатів NALFA, тобто не має видимого набухання на 
поверхні. Ми пишаємося цим! 

Нова водостійка система монтажу - 
megaloc aqua protect, забезпечує повний 
захист, забезпечує надійну водостійкість, 
запобігаючи потрапляння води в стики.

Надійний і перевірений захист від розливів, 
до 24 годин постійного контакту з водою.

Безпечна і швидка система монтажу 
ідеально проста для укладання навіть 
майстром початківцем у вихідні дні.

Широкий вибір параметрів і дизайнів, клас 
зносостійкості AC4-AC5, товщина: 8 мм - 10 мм, 
ширина дошки: 158 - 192 - 280 мм.

Чому водостійка підлога 
Classen є кращим 

вибором?

Дивись ролик, що показує, як це працює

Відскануй 
мене

верхній шар
+ LLT anti-scrach + LLT anti-static

декоративний шар

плита HDF, з замковою системою 
megaloc aqua protect

стабілізуючий шар 

https://www.youtube.com/watch?v=2f5nzQmIij4


Нова технологія LLT antiscratch - поверхня 
наших підлог ще більш міцна і прослужить 
багато років. Посилений верхній шар 
забезпечує виняткову стійкість до стирання 
і мікроподряпин, що також робить рівень 
блиску / матовості підлоги незмінним 
протягом багатьох років.

Ідеальне, комплексне рішення - для ванних 
кімнат, кухонь, а також якщо у вас є діти і 
домашні тварини...
При інсталяції у ванних кімнатах 
рекомендуємо герметизувати краї і 
перехідні зони силіконом.

Простота в прибиранні - все, що вам 
потрібно, це час від часу використовувати 
пилосос і вологе прибирання, щоб ваш 
ламінат виглядав приголомшливо.

Повне водостійке рішення - використовуйте 
наш водостійкий плінтус Green Prestige, 
призначений для водостійкої підлоги 
Classen.

Збільшення максимальної площі підлоги, 
зібраної в єдине ціле 11х11 м (121 m2).

Завдяки антистатичній поверхні LLT продукти 
Classen не накопичують пил. Всі колекції Classen 
мають антистатичні властивості відповідно до 
норми EN 14041 для безпечного життя.

Натуральні декори дерева настільки 
природні, що більшість не зможуть 
відрізнити ламінат від натуральної
деревини. Водостійкий ламінат є 
високоякісним, як з точки зору конструкції, 
так і зовнішнього вигляду. 

Конкурентоспроможна ціна - водостійкий 
ламінат Classen доступніше, ніж вінілові 
підлоги інших виробників.



комплексне 
рішення

вітальня

кухня

передпокій

ванна кімната
(за винятком душа)

спальня

Наші підлоги можна використовувати 
в будь-якому місці будинку.

Плінтус  Green Prestige створений для водостійкої 

підлоги Classen. Конструкція і форма плінтуса 

Prestige, перевірена і оцінена нашими клієнтами, 

поліпшена водостійкими властивостями.

Green Prestige 
плінтус

силікон

гідроізоляційний 
шнур

Наші 
колекції

AC4  AC5 

Дивись наші колекції на
www.classen.ua

Доступний клас стирання:

Доступна ширина дошки: 158 мм  192 мм  280 мм

Відскануй 
мене

https://classen.ua/


безпечна підлога для вашого будинку

Поверхня LLT anti-scratch - гарантує відмінний зовнішній вигляд поверхні підлоги навіть при інтенсивній 
експлуатації. Завдяки поверхні LLT наші унікальні синхронні конструкції будуть радувати клієнтів своїм 
природним, яскраво вираженим малюнком деревини на їх поверхні протягом багатьох років.

LLT anti-static - безпека для алергіків - немає пилу вдома! Спеціальний антистатичний шар запобігає 
утворенню електричних зарядів на поверхні. Це означає, що явище статичного заряду матеріалу при 
використанні на наших підлогах не відбувається. me.

Продукти Classen з мінімальним вмістом формальдегіду, 
є ідеальним рішенням для людей, які піклуються про безпеку.

Водостійкий ламінат Classen 

Модифікація замку megaloc - зміна структури несучої плити і більш щільне з’єднання між панелями 
гарантує, що підлоги Classen будуть виглядати як нові навіть після багатьох років експлуатації.

Додатково просочені краї замку. Клієнт отримує гарантію на 24-годинну стійкість на проникнення води. 
У разі поломки побутової техніки це дає безпеку використання.

Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт 
www.megaloc.de

Модифіковані продукти aqua protect 
забезпечують ваш домашній комфорт 
завдяки:

Відскануй 
мене

https://megaloc.de/


www.classen.ua

Налаштуйте  підлогу своєї мрії

@ClassenFloorUkraine
@Classen.Group

classenua
classen_group

ClassenFloor Classen Cloud Classen Digital Academy
Скачайте додаток з нашими статями Навчання та консультації для наших клієнтів

Відскануй 
мене

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