Niečo viac ako SPC
Autentické podlahy vyrobené s rešpektom k prírode. Naša jedinečná technológia nám
umožňuje vyrábať 100% recyklovateľný produkt bez obsahu PVC v najlepšom designe,
rovnako ako vo vynikajúcej kvalite a povrchovej úprave.

Ochrana proti vode
Podlaha z kompozitu s tuhým jadrom,
známa aj ako podlaha SPC, je najodolnejšou
vodeodolnou vinylovou podlahou na trhu.
100% vodeodolné jadro je spoľahlivou
a osvedčenou ochranou proti účinkom
rozliatej vody.

Rôzne rozmery
Ponúkame krásne vzory dreva a kameňa
a mnoho rozmerov našich dosiek a dlaždíc.
Farby a textúry sú najlepšou inšpiráciou pre
nové a zaujímavé projekty.

Vysoká trieda oderu
Celá kolekcia je protišmyková, s triedou
oderu AC5 alebo AC6 pre silnú prevádzku
a má najlepší výsledok z hľadiska
rozmerovej stability. Dosky Ceramin sú
navyše naozaj ľahké, napriek tomu stále
veľmi odolné.

Prirodzený vzhľad
Vďaka našej unikátnej technológii
digitálnej tlače sme schopní vytvoriť
dekory, ktoré dokonale imitujú
prírodné drevo.

Prečo Ceramin?
Naskenujte

Rýchly a účinný systém zámku
+ ľahké rezanie
Stačí priložiť dlhú stranu dosky k predchádzajúcemu radu a zatlačiť dole.
Je to jednoduché. Potrebujete skrátiť dosku? Použite nôž!

Pozrite sa, aké ľahké je
položiť podlahu Ceramin.

Odolný a udržateľný koncept
s ekologickým polymérom
Neustále sa snažíme dosiahnuť uzavretý životný cyklus produktu, vrátane jeho
výroby, použitia a následnej likvidácie v procese recyklácie. Sme schopní recyklovať
Ceramin a dať mu druhý život vo vlastných produktoch alebo v záhradnom nábytku,
nárazníkoch áut alebo obaloch. Vďaka využitiu zelenej elektriny v našom závode
v Kaisersesch a účasti na projektoch CO₂ sme sa už stali úplne
neutrálnymi z hľadiska emisií oxidu uhličitého.

Kolekcie

Naskenujte
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Wood

4,5
1290 mm
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Wide board

387

Tiles

4*

Pozrite sa, ako vyzerajú
dekory v interiéroch.

1290 mm
* Možnosť zakúpenia panelov Wide Board s integrovanou podložkou s hrúbkou 1 mm

Podlahové vykurovanie
Naše podlahové panely sú ideálne na použitie
s vodným alebo elektrickým vykurovaním s
maximálnou teplotou ohrevu do 29°C. Tepelný
odpor panelov s hrúbkou 4,5 mm = 0,02 m² K/W

4,5
776 mm

Povrch
Sealtec
Dekoratívna
vrstva
Kompozitová
doska

Integrovaná
podložka *

Vysoká stabilita
a pevnosť

Akustický komfort

100% vodeodolné

Na dotyk hrejivé

Ekologické
a bez PVC

Ľahká a ľahká
manipulácia

Tenké, ideálne
na renováciu

Jednoduché
rezanie

Rýchle spojenie

Kratšia
doba inštalácie

www.classenfloor.com
Všetky produkty kolekcie Ceramin SPC sú kompletne vyrábané
v nemeckej továrni koncernu CLASSEN.

