
Természetes megjelenés
Egyedülálló digitális nyomtatási 

technológiánknak köszönhetően 
olyan dekorokat tudunk készíteni, 

amelyek tökéletesen tükrözik a 
természetes fát.

Víz elleni védelem
A rigid core kompozit padlóburkolat, más 
néven SPC padló, a legtartósabb vízálló vinil 
padló a piacon. A 100%-ban vízálló mag 
megbízható és tartós védelmet nyújt a víz 
kiömlése ellen.

Magas kopásállósági 
osztály

A teljes kollekció csúszásmentes, AC5 vagy 
AC6 felületi kopásállósággal rendelkezik 

a nagy forgalom számára, és a legjobb 
eredményt nyújtja a méretstabilitás 

tekintetében. Ráadásul a Ceramin padlók 
nagyon könnyűek, mégis nagyon tartósak.

Különböző méretek
Gyönyörű fa- és kőmintákat, valamint sokféle 
méretű padlót, illetőleg csempemintát 
kínálunk. A színek és a textúrák a legjobb 
inspiráció az új és érdekes tervekhez.

Valamivel több, mint az SPC 
Az egyedi padlókat a természet ihlette. Egyedülálló technológiánk lehetővé teszi számunkra, 

hogy PVC-mentes, 100%-ban újrahasznosítható terméket állítsunk elő a legjobb
 formatervezés mellett, kiváló minőségben és kivitelben.



Érintése meleg 
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kezelhető
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Vékony, 
felújításra ideális Könnyű vágni Gyors zárás, 

összeillesztés
Csökkentett 
lerakási idő

Miért a Ceramin?

Gyors és hatékony zárrendszer 
+ könnyű vágás

Egyszerűen csak kattintsa össze a padló hosszú oldalát  a következő sor 
hosszú oldalához. Igazi gyerekjáték. Vágni kell a deszkát? Használj vágókést!

Tartós és fenntartható koncepció 
ökológiai polimerrel

Folyamatosan törekszünk a termék zárt életciklusának elérésére, beleértve 
a gyártást, a felhasználást, majd az újrahasznosítási folyamatban történő 

ártalmatlanítását. Képesek vagyunk újrahasznosítani a Ceramint és új életet adni 
akár újra saját termékeinkben vagy kerti bútorokban, autó lökhárítókban vagy akár 

csomagolásban. A kaisersesch-i gyárunkban a zöldáram használatának 
és a CO₂-projektekben való részvételnek köszönhetően már teljesen 

semlegesek lettünk a szén-dioxid kibocsátás tekintetében.

Milyen egyszerű a Ceramin 
padló lerakása

Nézze meg

Kollekció

1290 mm

4,5

203 Wood

776 mm

4,5

387
Tiles

* Lehetőség van (Wide Board) széles panelek vásárlására is, integrált alátéttel 1 mm vastagságban

Hogyan néznek ki a dekorok 
a belső terekben

www.classenfloor.com
A Ceramin SPC kollekció összes terméke teljes egészében a CLASSEN 
konszern németországi gyárában készül.

1290 mm

4*

246 Wide board

Padlófűtés
Paneljeink ideálisak víz- vagy elektromos 
fűtéses padló burkolására, maximum 29°C fűtési 
hőmérséklettel. A 4,5 mm vastagságú panelek 
hőállósága = 0,02 m² K/W

Sealtec 
felület

Kompozit 
tábla/lap

Dekoratív 
réteg

Integrált 
alátét *
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