Něco víc než SPC
Autentické podlahy vyrobené s respektem k přírodě. Naše jedinečná technologie nám umožňuje
vyrábět 100% recyklovatelný produkt bez obsahu PVC v nejlepším designu, stejně jako ve
vynikající kvalitě a povrchové úpravě.

Ochrana proti vodě
Podlaha z kompozitu s tuhým jádrem,
známá také jako podlaha SPC, je
nejodolnější voděodolnou vinylovou
podlahou na trhu. 100% voděodolné jádro
je spolehlivou a osvědčenou ochranou proti
účinkům rozlité vody.

Různé rozměry
Nabízíme krásné vzory dřeva a kamene a
mnoho rozměrů našich prken a dlaždic.
Barvy a textury jsou nejlepší inspirací pro
nové a zajímavé projekty.

Vysoká třída oděru
Celá kolekce je protiskluzová, s třídou
oděru AC5 nebo AC6 pro silný provoz
a má nejlepší výsledek z hlediska
rozměrové stability. Desky Ceramin
jsou navíc opravdu lehké, přesto stále
velmi odolné.

Přirozený vzhled
Díky naší unikátní technologii
digitálního tisku jsme schopni
vytvořit dekory, které dokonale
imitují přírodní dřevo.

Proč Ceramin?
Naskenujte

Rychlý a účinný systém zámku
+ snadné řezání
Stačí přiložit dlouhou stranu desky k předchozí řadě a zatlačit dolů.
Je to jednoduché. Potřebujete zkrátit desku? Použijte nůž!

Podívejte se, jak snadné je
položit podlahu Ceramin.

Odolný a udržitelný koncept
s ekologickým polymerem
Neustále se snažíme dosáhnout uzavřeného životního cyklu produktu, včetně jeho
výroby, použití a následné likvidace v procesu recyklace. Jsme schopni recyklovat
Ceramin a dát mu druhý život ve vlastních produktech nebo v zahradním nábytku,
náraznících aut nebo obalech. Díky využití zelené elektřiny v našem závodě
v Kaisersesch a účasti na projektech CO₂ jsme se již stali zcela neutrálními
z hlediska emisí oxidu uhličitého.
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Tiles

4*

Podívejte se, jak vypadají
dekory v interiérech.

1290 mm
* Možnost zakoupení panelů Wide Board s integrovanou podložkou o tloušťce 1 mm

Podlahové vytápění
Naše podlahové panely jsou ideální pro použití
s vodním nebo elektrickým vytápěním s maximální
teplotou ohřevu do 29°C. Tepelný odpor panelů
o tloušťce 4,5 mm = 0,02 m² K/W

4,5
776 mm

Povrch
Sealtec
Dekorativní
vrstva
Kompozitová
deska

Integrovaná
podložka *

Vysoká stabilita
a pevnost

Akustický komfort

100% voděodolné

Na dotek hřejivé

Ekologické
a bez PVC

Lehká a snadná
manipulace

Tenké, ideální
na renovaci

Snadné řezání

Rychlé spojení

Kratší doba
instalace

www.classenfloor.com
Všechny produkty kolekce Ceramin SPC jsou kompletně vyráběny
v německé továrně koncernu CLASSEN.

