biztonságos
padló

vízálló laminált padlók

padló
+ víz

ellenálló

A nem vízálló, vagy fából készült padlóval érintkező
víz, beszivárog a deszkába és a deszka magjába,
amely ezután felpúposodik és megvetemedik.
A víz által okozott károk visszafordíthatatlanok,
és penészgombát okozhatnak a padlóban.
A laminált padlónak számos előnye van: szép
megjelenésűek, struktúrált szerkezetűek,
rendkívüli tartóssága van, könnyen tisztíthatóak és
felszerelhetőek. Mindezidáig egyetlen hátránya volt
- nem állt ellen a tartós vízzel való érintkezésnek.

A Classen laminált padlók vízállóak, ami annyit jelent, hogy a
hozzá adott plusz védelmi redszerrel, ami a módosított click
redszert illetve Vízálló HDF alapot jelent, ami meggátolja a
nedvesség bejutását a magba, és a padló meghatározott ideig
vízálló marad. A vízállóság annyit jelent, hogy az azonnali
érintkezés a vízzel nem okoz problémát, de a vizet le kell törölni,
mielőtt be tudna jutni a panelek közé.

Innovációinknak köszönhetően a padlózat víz általi károsodásának problémája teljesen megoldódott!

teszt

A mi vízálló lamináltpadlónk azért ért el ilyen
fantasztikus eredményt, mert:

A Classen vízálló padlói a legjobb
eredményt érték el a NALFA tesztben.

• Módosított, megnövelt vízállóságú HDF alapra készült

A megaloc aqua protect termékeket a legszigorúbb teszteknek

• Víztaszító élkiképzést kapott

vetettük alá és ezért biztosak vagyunk abban, hogy azok teljes

• Lakkozott V-fugás-a panelek élei impregnáltak
(több rétegben felhordott impregnáló bevonattal)

mértékben megfelelnek majd ügyfeleink elvárásainak.

• Átfedő élekkel készül

Az erősen szabályotott tesztek alapján,az Észak Amerikai

• Erős,ellenálló click rendszerrel-továbbfejlesztett
megalock aqua protect- van ellátva

Laminált Padló Szövetség határozza meg, az álló víz elleni
24 órás ellenállóság paramétereit, szimulálva esetleges

Miért a Classen vízálló
padlója a legjobb választás?

• Speciális V-fuga megakadályozza a víz bejutását

vízvezeték rendszer meghibásodást, amely a panelek éleinél
dagadást,hullámosodást visszafordíthatatlan károsodást
okozhat.
A Classen padlók a tesztek során az első és a legjobb NALFA
eredménycsoportba kerültek, vagyis semmilyen látható

laminált koptatóréteg
+ LLT anti-scrach + LLT anti-static

Az új click rendszer - Megalock Aquaprotectteljeskörű veédelmet biztosít önnek, lehetővé
teszi a vízállóságot, azzal, hogy megakadályozza
a víz bejutását az illesztéseknél.

A biztonságos és gyors lerakási rendszer
tökéletesen egyszerű akár saját kezűleg is
lerakható vele a padló a hétvége alatt.

Megbízható és bevált, 24 órás védelem a kifolyó
víz ellen.

Széles választék, különböző paraméterekkel és
dekorokkal, AC4 – AC5 kopásállósággal,
8 mm – 10 mm vastagsággal, 158 – 192 – 280 mm
szélességű panelekkel.

elváltozás sincs a padló felületén. Büszkék vagyunk rá!
dekor papír
HDF hordozó mag
megaloc aqua proteck
klick rendszerrel

stabilizáló réteg

Letapogatás
Nézd az animációt, amely bemutatja hogyan
működikworks

Perfekt, komplex megoldás-fürdőszobákban,
konyhákban, kisállatokkal, gyerekekkel...
Fürdöszobában történő használat esetében
csak egy habosított szilikon tömítést kell
alkalmazni, és ennyi!

Valódi fa hatású dekorok - a mi fa dekorjaink
annyira élethűek, hogy a legtöbb háztulajdonos
meg sem tudja különböztetni a valódi fától a
laminált padlót. A vízálló lamináltpadló tipikus,
ultra magas minőségű termék, a felépítését és
kinézetét tekintve is.

Minimális odafigyeléssel is csak egy porszívó
és egy nedves felmosórongy szükséges ahhoz,
hogy a padlónk mindig gyönyörűen ragyogjon.
A napi használat során sem a tisztítás sem
pedig a vízzel való érintkezés nem okozhat
semmilyen problémát.

Teljes vízálló megoldás-használja a mi Green
Prestige szegőléceinket a vízálló Classen
laminált padlójához, amelyek továbbfejlesztett,
nagy töménységű MDF alapra készülnek,
javítva ezzel vízállóságát.

Versenyképes ár- a legtöbb vízálló laminált padló
sokkal drágább, az SPC árakhoz közelít, de nem a
Classen vízálló padlója!

A padló felületének maximális nagyítása egy
darabban összeállítva 121 m2.

Az új LLT anti-sctratch technológia (karcolás
elleni) - padlónk felülete még tartósabb
és sok-sok évig kitart. A megerősített felső
réteg rendkívüli ellenállást nyújt a kopás
és a mikrokarcolások ellen, ami szintén a
padló fényes/matt felületét teszi sok éven át
kortalanná.

Köszönhetően az antisztatikus felületének (LLT Liquid Laminate Technology) a Classen termékek
nem vonzzák magukhoz a port. A Classen összes
kollekciójának antisztatikus tulajdonságai van az
EN 14041 szabványnak megfelelően a gondtalan
és biztonságos élet érdekében.

komplex
megoldás

Elérhető kopásállósági osztályok:

AC4 AC5

Padlóink a ház bármely pontján
használhatók.

fürdőszoba
(kivéve a zuhanyzó)

előszoba

hálószoba

konyha

nappali

kollekciók
sokasága
A lécek elérhető szélessége:

Green Prestige
szegőléc

szilikon

habosított szilikon
szalag

A Green Prestige elkötelezett a Classen vízállósága
mellett. A Prestige szegélyléc felépítése és alakja, az
ügyfeleink által bizonyított, értékelt és továbbfejlesztett,
amely magas nedvességállóságú.

Letapogatás

Tekintse meg kollekcióinkat

www.classenfloor.com

158 mm 192 mm 280 mm

Classen vízálló padlók
biztonságos padlók az otthonában

A módosított Aqua protect termékek
biztosítják otthoni kényelmét a következőknek
köszönhetően:
A megaloc zár módosítása - a tartópanel szerkezetének megváltozása és a panelek közötti szorosabb kapcsolat
garantálja, hogy a Classen panelek sok éves használat és tisztítás után is újnak tűnnek.
Ezen felül a zár impregnált élei. A Vásárló egy 24 órán át az állóvíznek ellenálló csodás padlót kap. A háztartási
gépek meghibásodása esetén a használat kényelmét biztosítja.

Letapogatás

Több információért látogasson el a www.megaloc.de oldalunkra.

Az LLT anti-scratch felület, amely garantálja a padló felületének nagyszerű megjelenését erős és intenzív
igénybevétel esetén is. Az LLT felületnek köszönhetően a padlóink egyedülálló ép szinkronszerkezetei számos
éven át örömet adnak Vásárlóinknak és Ügyfeleinknek egyaránt a felületükön sok éven át tökéletes famintával.
Ay LLT anti-static technológia - biztonságot nyújt az allergiások számára is - nincs por otthon! Egy speciális
antisztatikus réteg megakadályozza az elektromos töltések kialakulását a felületen. Ezáltal a normál használat
során az anyag statikus feltöltődése nem jön létre a padlón. e.
A Classen termékek minimális formaldehidet tartalmaznak - a Classen
termékek a tökéletes megoldás azok számára, akiknek fontos a biztonság.

Letapogatás

Állítsa össze álmai padlóját

@ClassenFloorPoland
@ClassenFloorHungary
@ClassenFloorRomania
@ClassenFloorRussia
@ClassenFloorUkraine
@Classen.Group
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ClassenFloor

Classen Cloud

Classen Digital Academy

Töltse le az alkalmazást a padlónkkal

Képzés és tanácsadás ügyfeleink számára

www.classenfloor.com

