
Naturalny wygląd
Dzięki naszej unikalnej technologii druku 

cyfrowego jesteśmy w stanie stworzyć 
dekory w 100% odzwierciedlające 

naturalne drewno.

Ochrona przed wodą
Podłoga kompozytowa ze sztywnym 
rdzeniem, znana również jako podłoga SPC, 
jest najtrwalszą wodoodporną podłogą 
winylową na rynku. 100% wodoodporny rdzeń 
to niezawodna i sprawdzona ochrona przed 
skutkami rozlania wody.

Wysoka klasa ścieralności
Cała kolekcja jest antypoślizgowa, zawiera 

warstwę wierzchnią z klasą ścieralności AC5 lub 
AC6 do dużego natężenia ruchu i ma najlepszy 
wynik pod względem stabilności wymiarowej. 

Ponadto płyty Ceramin są naprawdę lekkie, ale 
nadal bardzo wytrzymałe.

Różne formaty
Oferujemy piękne wzory drewna i kamienia 
oraz wiele rozmiarów naszych desek i płytek. 
Kolory i tekstury są najlepszą inspiracją do 
nowych, ciekawych projektów.

Coś więcej niż SPC
Prawdziwe podłogi wykonane z szacunkiem dla natury. Nasza unikalna technologia umożliwia 

wyprodukowanie produktu wolnego od PVC, w 100% nadającego się do recyklingu, posiadającego 
najlepsze wzory oraz doskonałą jakość i wykończenie.



Ciepły w dotykuKomfort akustyczny 100% wodoodpornyWysoka stabilność 
i wytrzymałość

Lekki i łatwy 
w obsłudze

Ekologiczny i wolny 
od PVC

Cienki, idealny 
do renowacji Łatwe cięcie Szybkie łączenie Krótszy czas instalacji

Dlaczego Ceramin?

Szybki i wydajny system łączenia 
+ łatwe cięcie

Po prostu przyłóż dłuższy bok deski do poprzedniego rzędu i dociśnij. 
To dziecinnie proste. Potrzebujesz dociąć deskę? Użyj nożyka!

Trwała i zrównoważona koncepcja
z ekologicznym polimerem

Nieustannie dążymy do uzyskania zamkniętego cyklu życia produktu obejmującego jego 
produkcję, użytkowanie, a następnie jego utylizację w procesie recyklingu.

Jesteśmy w stanie poddać Ceramin recyklingowi i dać mu drugie życie we własnych produktach 
lub w meblach ogrodowych, zderzakach samochodowych czy opakowaniach. Dzięki 

wykorzystaniu zielonej energii elektrycznej w naszym 
zakładzie w Kaisersesch i udziałowi w projektach CO₂ staliśmy się już 

całkowicie neutralni pod względem emisji dwutlenku węgla.

Zobacz jak łatwo ułożyć
podłogę Ceramin

Zeskanuj!

Kolekcja

1290 mm

4,5

203 Wood

776 mm

4,5

387
Tiles

* Możliwość zakupu paneli Wide Board wraz z zintegrowanym podkładem o grubości 1 mm

Zobacz jak dekory prezentują 
się we wnętrzach

Zeskanuj!

www.classenfloor.com
Wszystkie produkty kolekcji Ceramin SPC są w całości produkowane 
w niemieckiej fabryce koncernu CLASSEN.

1290 mm

4*

246 Wide board

Ogrzewanie podłogowe
Nasze panele idealnie nadają się do pokrycia podłogi
z ogrzewaniem wodnym lub elektrycznym 
o maksymalnej temperaturze grzania do 29°C.
Opór cieplny paneli 4,5mm = 0,02 m² K/ W

Powierzchnia
Sealtec

Płyta 
kompozytowa

Warstwa
dekoracyjna

Zintegrowany
podkład *


