5 POWODÓW
DLA KTÓRYCH WARTO SIĘGNĄĆ
PO PANELE WODOODPORNE

Urządzasz mieszkanie lub przeprowadzasz remont i szukasz materiału
wykończeniowego na posadzkę, który zapewni Ci wygodę użytkowania
i najwyższy stopień trwałości? Poznaj atuty paneli podłogowych, z którymi stworzysz aranżację dopasowaną do Twoich potrzeb. Przybliżamy
najważniejsze korzyści płynące z wyboru tego rozwiązania na przykładzie 13 kolekcji Water Resistant dostępnych w ofercie RuckZuck.
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ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE WODY
Pierwszy powód jest oczywisty: to wyjątkowy
komfort, jaki zawdzięczamy długotrwałej odporności podłogi na stojącą wodę. Co sprawia,
że jest to możliwe? Kluczową rolę odgrywa
zmieniony sposób łączenia paneli – megaloc
aqua protect. Podobnie jak jego wcześniejsza
wersja (zamek megaloc), umożliwia szybkie,
proste układanie podłogi w systemie pływającym. Posiada jednak nowy kształt profilu,
dzięki czemu zapewnia całkowicie szczelne
zamknięcie fugi, a to utrudnia wodzie wnikanie
w głąb podłogi.

Barierę dla wody stanowi również zmodyfikowana płyta HDF. Krawędzie paneli zostały
impregnowane specjalnym środkiem hydrofobowym (poprzez wielokrotne nakładanie tej
rewolucyjnej powłoki). To wszystko tworzy
sprawdzoną i niezawodną ochronę przed wypaczaniem się paneli. Zachowują one swój
niezmienny wygląd nawet w przypadku 24-godzinnego kontaktu z wodą. Potwierdziły to
testy wykonane przez Stowarzyszenie NALFA
(North American Laminat Flooring Association)
– panele z serii Water Resistant uplasowały się
w pierwszej, najlepszej grupie wynikowej.
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JAKOŚĆ W PARZE Z ESTETYKĄ
Wodoodporność to jednak nie jedyna zaleta
techniczna, na którą warto zwrócić uwagę. Panele wyróżnia też bardzo wysoka klasa ścieralności AC5, a technologia LLT anti scratch
gwarantuje doskonałą wytrzymałość na zarysowania powierzchni. Dzięki temu ich przeznaczeniem mogą być wnętrza intensywnie użytkowane. O odpowiednią jakość produktu na każdym
etapie produkcji dba Due Delligence System
(System Należytej Staranności), wdrożony w fabryce firmy CLASSEN.

Estetyka paneli również została opracowana
z najwyższą starannością. Wśród dostępnych
paneli znalazły się modele o strukturze synchronicznej (z wyraźnie zarysowanym układem
usłojenia) i kolorystyce multicolor (subtelne
przejścia tonalne widoczne na powierzchni).
Wszystkie zdobione są wzorem drewna (w zróżnicowanych odcieniach) oraz posiadają frezowane czterostronnie krawędzie. To sprawia,
że prezentują się we wnętrzu niezwykle naturalnie, doskonale wpisując się w rozmaite style
aranżacyjne.
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EKOLOGICZNE I BEZPIECZNE DLA ZDROWIA ROZWIĄZANIE
Wodoodporne panele laminowane to również
gwarancja dbania o przyrodę. Zostały wyróżnione certyfikatem Blue Angel, który stanowi
standard dla produktów i usług przyjaznych dla
środowiska. Do ich wyrobu wykorzystywane są
surowce pochodzące tylko z kontrolowanych
i certyfikowanych źródeł.
Co ważne, z ich pomocą stworzysz we wnętrzu
zdrowy klimat. Zostały oznaczone najwyższą

klasą A+, a to wskazuje na bardzo niską emisję formaldehydu. Dodatkowo wykazują się
wysokimi właściwościami antybakteryjnymi,
dzięki czemu możesz je użytkować bez obaw
o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Natomiast ich antystatyczna powierzchnia LLT
anti-static zapobiega tworzeniu się ładunków
elektrycznych na posadzce, a tym samym niweluje odkładanie się kurzu – jest to więc odpowiednie rozwiązanie także dla alergików.
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MOŻLIWOŚĆ STWORZENIA SPÓJNEJ ARANŻACJI
Ogromnym autem paneli wodoodpornych jest
ich szerokie przeznaczenie: doskonale sprawdzą się w każdym wnętrzu. Z powodzeniem
ułożysz je więc nie tylko w salonie czy sypialni, ale również w kuchni, przedpokoju, jadalni,
a nawet w łazience. To sprawia, że nareszcie
nie musisz szukać kilku rodzajów wykończenia
podłóg do każdego pomieszczenia, martwiąc
się przy tym, czy będą ze sobą dobrze współgrały. Zamiast tego możesz postawić na jeden

WYGODA UŻYTKOWANIA
Najważniejszą przesłanką do zakupu paneli
wodoodpornych jest komfort, jaki zapewniają
domownikom – zarówno na etapie montażu,
jak i użytkowania. Dzięki wytrzymałości na
działanie wilgoci i mocną eksploatację, wykoń-

produkt, który za sprawą naturalnego charakteru pięknie wkomponuje się w każdy wystrój.
W ten sposób z jednej strony uzyskasz spójny
wygląd przestrzeni mieszkalnej, a z drugiej –
unikniesz trudności z estetycznym połączeniem różnych produktów na podłodze. Panele
wodoodporne są więc doskonałą alternatywą
dla płytek ceramicznych. Ich przewagą jest
również łatwy montaż oraz przyjemna w dotyku powierzchnia.
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czysz nimi każde wnętrze. Ich wysoka funkcjonalność sprawi, że unikniesz wielu niedogodności i zyskasz czas na przyjemne spędzanie
czasu we wnętrzu. Od teraz będzie towarzyszyć Ci poczucie swobody i spokoju.

PROBLEMY Z PODŁOGĄ?
RADZIMY, JAK JE ROZWIĄZAĆ

Podłoga to element wnętrza narażony na najbardziej intensywne użytkowanie. Z tego względu musimy mierzyć się z wieloma wyzwaniami,
które nieraz spędzają nam sen z powiek. O największe problemy związane z podłogą zapytaliśmy naszych fanów na Facebooku. Prezentujemy najczęściej wskazywane odpowiedzi i podpowiadamy, jak zaradzić
pojawiającym się niedogodnościom.

TRUDNOŚĆ W USUWANIU ZABRUDZEŃ
Podłoga potrafi brudzić się niezwykle łatwo,
a doprowadzenie jej do stanu czystości bywa
kłopotliwe. Dobrze wiedzą o tym rodzice małych dzieci, których zmorą jest podłoga klejąca
się od słodkich napojów czy pomalowana farbkami. Właściciele psów doskonale zdają sobie
natomiast sprawę, jak wygląda posadzka po
powrocie ze spaceru z czworonogiem w deszczowy dzień.
Jak pozbyć się uporczywych plam, nie wyrządzając przy tym szkody podłodze? Polecamy
koncentrat płynu do mycia paneli podłogowych
od CLASSEN, dostępny w naszej ofercie. Posiada on właściwości czyszczące, pielęgnujące

i dezynfekujące, dzięki czemu może zastąpić
kilka innych produktów. Dobrze radzi sobie
z zabrudzeniami różnego rodzaju, a podłogę
pozostawia lśniącą i zadbaną.
Pamiętaj też, by do usuwania kurzu, pyłu
i okruszków używać odkurzacza z nasadką
szczotkową lub szczotki z miękkim włosiem.
Unikniesz w ten sposób ryzyka powstania
zarysowań na powierzchni paneli. Do mycia
stosuj natomiast miękką, lekko wilgotną ścierkę lub mocno wyciśnięty mop. W ten sposób
utrzymasz posadzkę w dobrej kondycji przez
długi czas.

ZARYSOWANIA POWIERZCHNI
Chodzenie po podłodze w butach na obcasach,
przesuwanie mebli, uderzanie o panele zabawkami – wszystkie te czynności mogą zarysować powierzchnię posadzki. Zdarza się, że rysy
powstają nawet w wyniku wnoszenia do domu
drobinek piasku. Jak uniknąć tych niepożądanych śladów? O to musisz zadbać już na etapie
zakupu paneli.
Zwróć uwagę na parametr o nazwie klasa ścieralności. Im jest on wyższy, tym ryzyko powstania uszkodzeń maleje. Zgodnie z normą
wyróżnia się 5 klas (od AC1 do AC5). Szukaj pa-

neli oznaczonych tym ostatnim symbolem. Co
ważne, panele podłogowe od RuckZuck zostały wykonane w technologii LLT anti-scratch, co
oznacza, że górna warstwa podłogi jest wzmocniona i zapewnia niezwykłą odporność na zużycie oraz mikrozarysowania.
By dodatkowo chronić panele, stosuj różnego
rodzaju zabezpieczenia. Do nóg mebli przyklej
filcowe podkładki, a kółka w krzesłach biurowych wymień na kauczukowe. Dzięki tym zabiegom zapobiegniesz potencjalnym szkodom.

PSOTY ZWIERZĄT
Choć zwierzęta wnoszą do domu mnóstwo
radości, potrafią też nieźle nabroić. Przewrócona konewka z wodą, harce na podłodze
prowadzące do pojawienia się na niej śladów
pazurów, chlapanie wodą z miski czy wreszcie
wszechobecna sierść to częste zmartwienia
właścicieli czworonogów. Problemy z rozlaną
wodą rozwiążą wspomniane wcześniej panele
wodoodporne, a zarysowaniom zapobiegniesz,

stawiając na wysoką klasę ścieralności. Gromadzenie się sierści ograniczysz z kolei dzięki
właściwości LLT anti-static, która ułatwia utrzymanie paneli w czystości. By kocie i psie figle
nie zakończyły się wypadkiem, postaw także na
rozwiązania antypoślizgowe, stosując np. specjalne podkładki pod dywan, które uniemożliwiają jego przesuwanie.

SMUGI PO UMYCIU PODŁOGI I ŚLADY STÓP
Znasz to uczucie, kiedy po umyciu podłogi wydaje Ci się ona idealnie czysta, a po chwili… pojawiają się na niej smugi? Takie sytuacje potrafią
być niezwykle frustrujące. Powodem może być
stosowanie płynów, których skład jest oparty
na wosku. Warto zatem dokładnie czytać etykiety i wybierać produkty pozbawione tego elementu. Jeśli jednak stosujesz środek z mydłem,
w następnej kolejności koniecznie przetrzyj podłogę wilgotnym (jedynie od wody) mopem. Do
procesu pielęgnacji paneli warto włączyć także
emulsję impregnującą marki CLASSEN. Chroni

ona podłogę przed zarysowaniami, nabłyszcza ją
i zwiększa właściwości antypoślizgowe.
A jak uniknąć śladów stóp na powierzchni? Najprostszym sposobem jest powstrzymanie się od
wchodzenia do wnętrza do czasu wyschnięcia
podłogi. Tylko jak wytłumaczyć to dzieciom?
Proponujemy, by zaraz po umyciu posadzki
zorganizować im czas, zabierając je np. na plac
zabaw albo bawiąc się z nimi w pokoju. Ciekawe
zajęcia sprawią, że nie będą chciały wchodzić do
pomieszczenia z umytą podłogą.

USZKODZENIA: UBYTKI I WGNIECENIA
Jeśli na Twoich panelach pojawiły się uszczerbki
i wgłębienia, oznacza to, że niestety posiadasz
podłogę słabej jakości lub ma już ona swoje lata
i konieczna jest jej wymiana. By jak najdłużej cieszyć się niezmiennym wyglądem podłogi, stawiaj
na rozwiązania proponowane przez renomowanych producentów. Kieruj się również klasą użyteczności, która wskaże, do jakiego typu wnętrz

jest przeznaczony dany model paneli. Jeśli oczekujesz odporności na wysoką eksploatację, sięgaj po produkty oznaczone liczbą 33. Ostatnim
z kluczowych parametrów jest długość gwarancji. Jeśli dla pomieszczeń mieszkalnych wynosi
ona 25 lat, to masz pewność, że podłoga będzie
towarzyszyć Ci przez długi czas.

WILGOĆ ODDZIAŁUJĄCA NA PODŁOGĘ
Wilgoć uważana jest za największego wroga
paneli podłogowych. Prowadzi do powstawania wybrzuszeń i nierówności, przez co podłoga nadaje się tylko do wymiany. Uszkodzenia może spowodować również stojąca woda
na powierzchni posadzki. W jaki sposób tam
trafia? Powodów jest mnóstwo: otwarte okno
w czasie deszczu, nieszczelna doniczka, ociekający parasol, rozlany napój czy awaria zmywarki. Takie wypadki mogą przytrafić się każdemu z nas. Jeśli od razu zauważysz mokre
plamy i je wytrzesz, to nie stanowią one dla
żadnego problemu. Gorzej, jeśli umkną one
Twojej uwadze i pozostaną na podłodze przez
wiele godzin.

Na szczęście jest na to niezawodne rozwiązanie: wodoodporne panele laminowane. Proponowane przez nas modele wyróżniają się aż
24-godzinną odpornością na działanie wody.
Tym samym mamy naprawdę dużo czasu
na pozbycie się wody z powierzchni paneli.
To ogromna wygoda dla domowników, która gwarantuje im poczucie spokoju i niweluje
niepotrzebny stres. Zastanawiasz się, w której
kolekcji znajdziesz panele wodoodporne? Ułatwiamy: wszystkie oferowane przez nas podłogi posiadają tę wyjątkową właściwość.

ROZCHODZENIE SIĘ PANELI NA ŁĄCZENIACH
Jeśli między panelami pojawiają się odstępy,
przyczyną może być nieprawidłowy montaż.
Pamiętaj, że powierzchnia, na której układamy panele, powinna być równa i sucha. Przed
zamontowaniem każdego elementu sprawdź
z kolei, czy zamek jest kompletny i nieuszkodzony. Rozszczelnienie się połączeń między
panelami może również wynikać z długiego
użytkowania na zbyt grubym podkładzie. Prowadzi to do nadmiernej pracy paneli podczas

nacisku, a w konsekwencji do utraty stabilności.
Bardzo duże znaczenie ma zatem dobór odpowiedniego podkładu oraz precyzyjny montaż.
Jeśli nie chcesz podejmować się tego procesu
samodzielnie, warto skorzystać z pomocy fachowców. W RuckZuck oferujemy montaż zakupionych produktów w pakiecie z pomiarem
i transportem.

kolekcje paneli wodoodpornych

Expedition 4V
Co powiesz na wyprawę w głąb świata najpiękniejszych podłóg? Na mapie paneli
laminowanych z kolekcji Expedition znajdziesz 12 drewnianych dekorów, które przywodzą na myśl urok lasu. Dzięki nim Twój dom stanie się przytulną oazą, której nie
będziesz chciał opuszczać. Wysoka odporność na ścieranie i działanie wody sprawi, że przygoda z tą podłogą potrwa naprawdę długo. Obierz kurs na naturalność
i wybierz jeden z dostępnych modeli.

Masaya Oak

52782

52783

Tanganika Oak

Turkana Oak

52786

52787

Titicaca Oak

Patos Oak

54852

54853

Sacra Oak

Cedar Oak

54854

54855

Lugano Oak

Onega Oak

54856

54857

Wener Oak

Dąb Asal

55012

55013

Dąb Niasa
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Discovery 4V
Odkryj kolekcję podłóg, która urzeka funkcjonalnością i pięknym designem. Poszukiwacze niezawodnych rozwiązań znajdą w serii Discovery wszystko to, czego potrzebują: wytrzymałość na zarysowania powierzchni i zalanie wodą, wysoką stabilność oraz strukturę z wyraźnie odwzorowanym rysunkiem drewna. Poznaj nieznane
dotąd właściwości paneli laminowanych i daj się przekonać do ich wyjątkowego
charakteru. Czeka na Ciebie 7 dekorów w różnych odcieniach dębu.

Argenta Oak Arctic

54710

54707

Argenta Oak Grey

Argenta Oak Jasmine

54712

54709

Argenta Oak Latte

Argenta Oak Natural

54708

54711

Verden Oak Snow

54706

Verden Oak Grey
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Freedom 4V
Od jasnego beżu po ciemny brąz – panele Freedom dają Ci wolność wyboru spośród kilku zróżnicowanych dekorów w ciepłych i chłodnych tonacjach. Wyznacz swój
własny styl i spełnij potrzeby aranżacyjne razem z wybranym modelem podłóg.
Uzyskasz solidne wykończenie posadzki, która pozostanie odporna na zarysowania
powierzchni i kontakt z wodą. Decydując się na to rozwiązanie, możesz korzystać ze
swobody we wnętrzu, nie martwiąc się o wytrzymałość podłogi.

Brooks Oak

54738

54735

Catania Spruce

Girard Oak

54736

54733

Lincoln Oak

Modena Pine

54734

54737

Winnipeg Oak
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Extreme 4V
Podłoga w Twoim wnętrzu bywa narażona na skrajnie mocne użytkowanie, a kontakt z obcasami, wodą i przesuwanymi meblami nie jest jej obcy? Odłóż na bok
kompromisy i sięgnij po podłogę przygotowaną na ekstremalne wyzwania. Panele
Extreme to nasza propozycja do zadań specjalnych, która zawiera w sobie najlepsze
właściwości techniczne: zwiększoną grubość, bardzo wysoką klasę ścieralności oraz
wodoodporność. Do wyboru masz 6 dekorów o maksymalnie stylowej estetyce.

Anaco Oak 54749

Anaco Oak 54749

Breyton Oak 54751

Breyton Oak

Carlo Oak 54744

Carlo Oak 54744

Guanare Oak 54748

Guanare Oak

Prego Oak 54750

Prego Oak 54750

Tolpeo Oak 54745

Tolpeo Oak
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Impression 4V
Chcesz, by aranżacja Twojego domu robiła wrażenie na domownikach i gościach? Zacznij od podstaw, czyli od wyboru szykownej podłogi. Kolekcja Impression oczarowuje
naturalną kolorystyką i zarysowanym układem usłojenia, sprawiając, że cała przestrzeń
zyskuje elegancki wygląd. Zachwyt wzbudzają również walory techniczne, dzięki którym
panelom nie grożą zarysowania powierzchni ani wypaczenia spowodowane kontaktem
z wodą. Postaw na jeden z 7 dostępnych dekorów i uzyskaj efekt „wow” we wnętrzu.

Bassano Oak

52799

52800

Santana Oak

Marbella Oak

52801

52802

Bilbao Oak

Alicante Oak

52803

52804

Grenada Oak

Altea Oak

52805

55270

Oxford Oak

Hamburg Oak

55271

kolekcje paneli wodoodpornych

Villa 4V

Któż nie chciałby poczuć się we własnym domu jak w luksusowej rezydencji? Możesz
dodać wnętrzu wytworności na kilka sposobów, również za pomocą podłogi. Dostojność
pomieszczenia uwidoczni kolekcja Villa, która powstała z myślą o okazałych przestrzeniach. Szeroka deska o wyprofilowanych krawędziach w połączeniu z dębowymi dekorami wniesie do wystroju szlachetność i elegancję. Dzięki odporności na uszkodzenia
mechaniczne i działanie wody ten efekt utrzyma się przez długie lata. Odnajdź w jednym
z 8 dostępnych modeli nutę szyku dla siebie.

Lozano Oak

55062

55063

Beton

Lancaster Oak

55064

55065

Veroni Oak

Bordeaux Pine

55066

55067

Merida Oak

Ravello Oak

55068
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Legend 4V

Struktura z wyczuwalnymi w dotyku słojami, naturalna kolorystyka, ścięte krawędzie –
sięgnij po podłogę o nieprzemijalnym uroku i stwórz legendarny wystrój. Panele z serii
Legend pokazują, że jeden element potrafi zupełnie odmienić wygląd wnętrza. Deski w
odcieniach beżu, brązu i grafitu wkomponują się w różnorodne style aranżacyjne, podkreślając ich nieszablonowość. Nie straszna im woda i wilgoć, a dzięki wąskiej desce
szczególnie dobrze sprawdzą się na niewielkim metrażu.

Ashington Oak

54752

54781

Dundee Oak

Edynburg Oak

54755

54753

Glasgow Oak

Gordon Oak

54754

54772

Idamo Oak

Livingston Oak

54783

54764

Mirando Oak
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Vision 4V

Każdy z nas ma swoją wizję aranżacji, którą chce zrealizować w najmniejszym szczególe. Jeśli Twoim zamysłem jest stworzenie wystroju o oryginalnym i harmonijnym
charakterze, mamy dla Ciebie doskonałą propozycję. Podłoga ułożona z paneli Vision
zaprezentuje na pojedynczych deskach różne odcienie tego samego dekoru, posiadając
przy tym zarysowane słoje i sęki. Tej ciekawej estetyce towarzyszy odporność na wodę
i ścieranie powierzchni. To nie żadna iluzja, tylko stylowa rzeczywistość, którą możesz
sobie zapewnić już dziś.

Rainy Oak

52788

52790

Huron Oak

Erie Oak

52791

52792

Alberta Oak

Avenue Oak

52797

52798

Maracaibo Oak

Athabasca Oak

52796

55493

Alberta Oak
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Trend 4V

Szukasz podłogi, która wpisze się w najnowsze trendy? Zainspiruj się panelami Trend,
które łączą w sobie topowe elementy: stylowe wzory dekoracyjne oraz nieprzeciętną
trwałość wzbogaconą o wodoodporność. Dzięki subtelnej kolorystyce będą stanowić
idealne tło aranżacyjne dla każdego wystroju, a Ty bez problemu stworzysz na ich podstawie nowoczesną aranżację. Kolekcja zawiera dekory matowe (które wprowadzą do
wnętrza dawkę szlachetności) oraz w połysku (odpowiadające za subtelny blask). Wybierz wersję bliższą Twojemu sercu i uzyskaj modny wygląd przestrzeni.

Dargin Oak

52599

52600

Goldap Oak

Mamry Oak

52601

52602

Wigry Oak

Vanda Oak

52605

52606

Wostok Oak

Bajkal Oak

52607

kolekcje paneli wodoodpornych

Elite 4V

Stworzenie wystroju o ekskluzywnym charakterze jest tym, do czego dążysz? Przygotowaliśmy propozycję, która idealnie wpisze się w Twój plan. Panele z kolekcji Elite
swój elegancki wygląd zawdzięczają szerokiej desce (280 mm), dębowym dekorom (od
subtelnego beżu po ciemny brąz) oraz przepięknie zarysowanym słojom i sękom. Z tą
podłoga zrobisz pierwszy, duży krok w kierunku powstania wytwornej aranżacji. Będzie
Ci ona towarzyszyć wiele lat – zapewnią to właściwości wodoodporne oraz wysoka wytrzymałość na ścieranie.

Caserta Oak

55041

55042

Augusta Oak

Marsala Oak

55043

55044

Crotone Oak

Cassano Oak

55045

kolekcje paneli wodoodpornych

Arteo 10 XL WR
Kunszt wykonania, elegancki design, doskonałe parametry techniczne – to wszystko
znajdziesz w kolekcji Arteo 10 XL. Ma ona do zaoferowania znacznie więcej niż tradycyjne
panele laminowane. Klasa ścieralności AC5 oraz 24-godzinna odporność na działanie
wody świadczą o wysokiej odporności na uszkodzenia. Ponadstandardowa grubość (10
mm) podnosi z kolei stabilność podłogi. Piękne rysunki drewna na powierzchni nadają
jej natomiast nieprzemijalny urok. Dzięki Arteo Twoja aranżacja nigdy nie wyjdzie z mody.

Fiordland Oak

54842

54845

Serengeti Oak

Hossegor Oak

54846

54847

Silverstone Oak

Indianapolis Oak

54848

kolekcje paneli wodoodpornych

Arteo 8 S WR
Czy urządzanie wnętrz można nazwać sztuką? Naszym zdaniem zdecydowanie TAK!
Szczególnie, jeśli uda Ci się wygodnie zaaranżować niewielką przestrzeń. Nasza rada:
na podłodze ułóż panele Arteo 8 S, które są wąskie (158 mm) i dzięki temu optycznie
powiększają przestrzeń. Wyróżnia je także odporność na zarysowania i działanie wody,
więc poczucie swobody będzie Ci niezwykle bliskie. Wybierz najlepszą opcję dla siebie
spośród kilku odcieni dębowych dekorów.

Dąb Nakuru

54805

54806

Dąb Connemara

Dąb Famara

54808

54809

Dąb Kalymnos

Dąb Kruger

54810

54811

Dąb Dakar

54812

Dąb Denali

kolekcje paneli wodoodpornych

Arteo 8 XL WR
Stworzenie aranżacji, która przypadnie do gustu wszystkim domownikom to nie lada
sztuka. Wystarczy jednak, że sięgniesz po panele Arteo 8 XL, a okaże się to dla Ciebie
pestką – przynajmniej w kwestii wykańczania posadzki. Podłogi z tej serii posiadają klasę ścieralności AC5, dzięki czemu nie straszne im intensywne użytkowanie. Co więcej,
nawet stojąca woda nie spowoduje żadnych szkód aż przez 24 godziny. Dębowe dekory
i delikatnie zarysowana struktura zapewniają im estetyczny wygląd. Zapewniamy, że ta
propozycja pogodzi różnorodne oczekiwania.

Connemara Oak

54807

54813

Nakuru Oak

Sipadan Oak

54814

54820

Picos Oak

Yellowstone Oak

54821

54822

Algarve Oak

Dakar Oak

54823

54830

Kruger Oak

Denali Oak

54831

54832

Famara Oak

Galapagos Oak

54833

54835

Porto Oak

kolekcje paneli wodoodpornych

Arteo 8 XL WR

Kalymnos Oak

54836

54837

Hradok Oak

Adler Oak

55085

55086

Elbrus Oak

Gibson Oak

55087

55088

Kalahari Oak

Palmar Oak

55089

55090

Sonora Oak

Tanami Oak

55091

55092

Atakama Oak

