
Естествен вид
Благодарение на уникалната ни технология 

за дигитално принтиране, имаме 
възможността да правим декори, които 
перфектно да наподобяват естествено 

дърво.

Защита срещу вода
Подова настилка от композитен материал 
с твърдо ядро, известна като SPC, е най-
издръжливата, водоустойчива винилова 
настилка на пазара.
100% водоустойчивото ядро е надеждно 
и с доказана защита срещу вода.

Висок клас на 
износоустойчивост

Цялата колекция е противохлъзгаща и с клас 
на износоустойчивост AC5 или AC6 за

помещения с висок трафик. В допълнение, 
плоскости Ceramin са изключително леки 

и много издръжливи.

Различни размери
Предлагаме красиви десени от дърво и 
камък в различни размери на нашите дъски 
и плочки. Цветовете и текстурите са най-
доброто вдъхновение за нови и интересни 
дизайни.

Нещо повече от SPC
Автентични подове, направени с мисъл към природата. Нашата уникална технология ни

позволява да произвеждаме 100 % рециклируем продукт, без PVC, като предлагаме 
най-добрите дизайни и отлично качество.



Топъл на допирАкустичен комфорт 100% водоустойчивВисока стабилност 
и здравина

Лек и лесен 
за употреба

Екосъобразен 
без PVC

Тънък, идеален 
за реновиране Лесно се реже Бързо се сглобява

Намалено време 
за полагане

Защо Ceramin?

Бърза и ефикасна система за 
заключване + лесно изрязване

Просто щракнете дългата страна на дъската на новия ред в 
предишния ред. Това е детска игра. Трябва да отрежете дъската? 
Използвайте макетен нож!

Издръжлива и устойчива концепция 
с екологичен полимер

Постоянно се стремим да постигнем затворен жизнен цикъл на продукта, включително 
неговото производство, употреба и след това изхвърлянето му в процеса на рециклиране. 

Ние сме в състояние да рециклираме Ceramin и да му дадем втори живот в нашите 
собствени продукти или в градински мебели, автомобилни брони или опаковка. 

Благодарение на използването на зелено електричество в нашия обект 
в Kaisersesch и участие в проекти за CO₂, вече сме станали напълно 

неутрални по отношение на емисиите на въглероден диоксид.

Вижте колко лесно се 
поставя под Ceramin.

СКАНИРАЙ МЕ!

Колекция:

1290 mm

4,5

203 Wood

776 mm

4,5

387
Tiles

* възможност да закупите Wide Board планки с интегрирана подложка с дебелина 1мм

Вижте как изглеждат 
декорите в интериори.

www.classenfloor.com
Всички продукти от колекцията Ceramin SPC са напълно произведени
в немската фабрика на концерна CLASSEN.

1290 mm

4*

246 Wide board

Подово отопление
Нашите планки са иделни за под, който ще има 
водно или електрическо подово отопление, с
максимална температура до 29 С. Термалната 
устойчивост на планките с дебелина 4.5мм е
0.02 m² K/W.

Sealtec 
повърхност

Композитна 
дъска

Декоративен 
слой

Интегрирана 
подложка*

СКАНИРАЙ МЕ!


