
 

Classen Neo 2.0 és SONO vízálló laminált padló

Normál panelformátumú vízálló burkolat, nem szinkronnyomott felülettel, körbefózolva, AC5-ös kopásállósággal

Cikkszám Név Panelméret Fóz m2/köteg köteg/raklap m2/raklap

41070 Sono Forest Vanity White 1290x203x4,5 4V 2,356 48 113,088

41099 Sono Forest Old Western 1290x203x4,5 4V 2,356 48 113,088

Prémium dilen panelformátumú vízálló burkolat, nem szinkronnyomott felülettel, körbefózolva, AC4-ös kopásállósággal

40712 Neo 2.0 W24 Crafted Wood  1290x173x4,5 4V 2,454 48 117,792

40922 Neo 2.0 W38 Brownshaded Elm 1290x173x4,5 4V 2,454 48 117,792

41116 Neo 2.0 Refined Oak 1290x173x4,5 4V 2,454 48 117,792

41120 Neo 2.0 Greyshaded Elm 1290x173x4,5 4V 2,454 48 117,792



SONO, NEO 2.0 tények:

• PVC, klór- és lágyító mentes
• 100% szerves, ásványi alapú
• Környezetbarát
• újrahasznosítható, környezetbarát fenntartható fejlődést biztosítja
• Rendkívül tartós és könnyen tisztítható
• 15 év garancia
• Vízálló
• ideális konyha és fürdőszoba burkolására
• A teljes vastagsága mindössze 4,5 mm, felújítás esetén is könnyű megoldást nyújt
• meleg tapintású, halk lépéshangú
• növeli otthona komfortérzetét
• Teljesen stabil, nem változtatja az alakját, nagy hőmérséklet-ingadozások esetén se
• magas kopásállóságú



Jellemzők

CERAMIN® hordozó lemezt fejlesztett ki a világ egyik vezető laminált padló gyártó cége. 
A NEO 2.0 extrém strapabíró és vízálló. A padlóburkolat PVC és más káros anyagoktól mentes, környezetbarát, 100%-ban 
újrahasznosítható, 100%-ig német gyártmány.
A NEO 2.0 szívében az újjonan fejlesztett CERAMIN® anyag található, mely egy természetes hordozóanyag, alapjai olyan ásványi 
anyagok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy design padló környezetbaráttá tegye otthonát.

Ásványi alap…
Természetes ásványok polimerrel ragasztottak, melynek eredménye a CERAMIN®, Ez egy kerámiához hasonló anyag, ez adja a kiváló 
tulajdonságait a NEO 2.0 számára. Az újjonan kifejlesztett CERAMIN® hordozó elem képezi az erős, környezetbarát alapját a következő 
generációs design padlóknak: legfejlettebb fenntarthatóság a gyakorlatban.

A NEO 2.0 WOOD termékei Tegéd is inspirálni fognak az autentikus fa dekorokkal: rusztikus, antik, standard és modern dekorok közül 
válogathatsz, izgalmas színek közül.
A padlóburkolat fő meggyőző ereje a valódi megjelenés és az 
érezhető struktúra, ami valóban tapintható. 

Előnyök

• hordozó fedélzetén a természetes ásványi anyagok
• látványos digitális technológia alkalmazása
• hiteles, tapintható felületi struktúra
• nincs szükség a párazáróra
• a vinyl egy ökológiai alternatíva
• 100% Made in Germany Illeszt…. ….klikk és kész!



•Gyors lerakás a Megaloc rendszernek 
köszönhetően

Rétegrend

1. Többrétegű Sealtec védőréteg 
- extrém erős és strapabíró
- könnyű tisztítani
- UV-fény ellenálló
- kézzelfogható felületi struktúra

2-3-4. Dekor réteg 
- stabilizáló alapozó

5-6. CERAMIN®
- stabil lakk réteg
- ásványi alapú anyag
- PVC és klór mentes
- vízálló
- halk lépéshang
- Megaloc rendszernek köszönhető könnyű lerakás



Sono tulajdonságok

- 25 év gyártói garancia
- 4,5mm vastagság
- 4 oldalt fózolt
- AC5/33 kopásállóság
- strukturált felület
- vízálló
- meleg érzet
- UV fény ellenálló
- könnyű tisztíthatóság
- halk lépéshang
- fapadló forma (járólap és XXL méret nem tartunk készleten)
- tűzosztály: Bfl-s1
- csúszásgátlós
- forró vízzel működő padlófűtésre javasolják csak
- Made in Germany

- Környezetbarát
- Sealtec felszín
- újrahasznosítható
- PVC mentes



Neo 2.0 tulajdonságok

- PVC mentes
- újrahasznosítható
- környezetbarát
- Made in Germany
- Sealtech felület
- CERAMIN anyag

- vízálló
- könnyű tisztíthatóság
- halk lépéshang
- meleg érzet
- UV fény ellenálló
- 15 gyártói garancia
- strukturált felület
- 4,5 mm vastagság
- 4 oldalt fózolt
- fapadló forma
- magas terhelhetőség
- Megaloc rendszer



Lerakási információk:

• lerakás előtt 48 óráig tároljuk abban a helyiségben, ahova le szeretnénk fektetni, hogy 
akklimatizálódni tudjon

• a kötegeket keresztben helyezzük el, a helyiségben kb 18-20 ° C-on, 40%-os, max 60%-
os relatív páratartalom legyen

• az aljzat legyen teljesen sima, mindenféle régebbi burkolatot el kell távolítani (szőnyeg, 
alátétek, padlólap,…)

• az aljzat legyen sima, stabil, tiszta és száraz (felület előkészítése a DIN 18356, DIN 
18202)

• ellenőrizze az aljzat nedvességtartalmát (a cement- nem haladhatja meg a 1,8 CM%, és 
anhidrit vagy úszó esztrich nem haladhatja meg a 0,3 CM%)

Megjegyzés: elektromos padlófűtés esetén nem ajánlott.
A padlóburkolat hőmérséklete akár 27 C ° is lehet.

• lerakási irány: fő fényforrással párhuzamosan
• Szükséges eszközök: mérőszalag, ceruza, kés, távtartók Opcionális: gumi kalapács, 

fémfűrész 
• XPS Thermo 2mm-s alátét
• Maximális hosszúság: 12 m
• keresztirányú kötések legalább a padlólap 1/3-ánál legyenek
• gumikalapácsot csak nagyon óvatosan használjon, hogy ne sérüljön a paldólapok  klick 

rendszere 
• A szabadalmaztatott "CLASSEN megaloc" rögzítő rendszer biztosítja a gyors és 

egyszerű telepítést
• minden oldalról tágulási hézagok szélessége: 10 mm




