A.B.C Anti Bacterial Coating
Wiemy jak ważne jest utrzymywanie czystości i higieny.
Pozostawione nieczystości mogą skutkowad licznymi
alergiami. Dlatego też Krono Original; wprowadza powłokę
antybakteryjną A.B.C Anti Bacterial Coating, która zapobiega
rozwojowi bakterii na powierzchni podłogi. A.B.C Anti
Bacterial Coating wspomaga nasze dbanie o czystośd i
higienę.

S.A.L Sound Absorb Layer
Nasz wyjątkowy system S.A.L to bardzo cienka powłoka
wykonana z nowoczesnych materiałów. System S.A.L, w
dużym stopniu wytłumia odgłosy chodzenia, pogłos kroków i
wszelkiego rodzaju wibracje dźwiękowe w pomieszczeniach.

Odporność na plamy i wgniecenia
Bez względu na to, co się rozleje, czerwone wino, olej czy
dżem, może byd łatwo usunięte. Podłogi Krono Original® są
również solidne i odporne na ścieranie; to jedne z
najbardziej odpornych na zużycie dostępnych podłóg –
nawet ciężkie meble nie zostawią wgnieceo. Należy używad
filcowych podkładek do mebli; krzesła obrotowe należy
wyposażyd w miękkie kółka oraz stosowad maty ochronne.

Struktura 3D
Piękno naturalnej podłogi idealnie odzwierciedlone dzięki
niepowtarzalnej strukturze 3D. Aby zbliżyd się do natury, z

Multi Patent Indemnity
Dzięki różnorodnym patentom ochronnym, możesz
cieszyd się 100% zabezpieczeniem wszystkich naszych
produktów. Certyfikat Multi Patent Idemnity zapewnia
wszechstronną ochronę praw do międzynarodowego
znaku VÄLINGE INNOVATION AB oraz patentów UNILIN
na całym świecie. Ochrona ta pozwala na
nieograniczony handel i dystrybucję produktów z
bezklejowym systemem montażu

Gwarancja
Wszystkie podłogi Krono Original® poddawane są serii
rygorystycznych testów potwierdzających zgodnośd z
międzynarodowymi normami, dlatego też na każdy
produkt udzielamy długiej gwarancji. Możesz byd
pewny, że bez względu na wybrany rodzaj podłogi,
będzie ona łatwa w utrzymaniu i będzie cieszyd przez
wiele lat.

Diamond Gloss
Wysokiej jakości struktura z ekskluzywnym efektem
Diamond Gloss cechuje szczotkowane, matowe
powierzchnie z błyszczącym, synchronicznym
usłojeniem, które odbija światło w różnym kierunku
kiedy poruszasz się po podłodze. Efekt połysku
podkreśla głębię struktury i doskonale odzwierciedla
charakter naturalnego drewna.

Handscraped
Zachwycająco eleganckie i naturalne wykooczenie
olejowanego drewna, połączone z delikatnym

największą starannością i precyzją odtworzyliśmy nie tylko
rysunek drewna, ale i jego strukturę. Matowa powierzchnia
połączona z połyskującymi, zsynchronizowanymi z
rysunkiem drewna porami podkreśla wzór podłogi.
Autentyczny efekt 3D, który możesz zobaczyd i poczud.

Twin Clic
System Twin Clic Krono Original® został specjalnie
zaprojektowany, aby montaż podłogi był łatwy i
bezproblemowy. Profil zamka pozwala na szybki montaż
pojedynczych paneli bez używania specjalnych narzędzi i
zbędnych trudności.
Zobacz film montażowy

Blue Angel
Podłogi Brilliance Floor zostały wyróżnione certyfikatem
blue angel gwarantującym produkcję z zachowaniem
najbardziej rygorystycznych procedur które gwarantują że
produkt zastosowany w Paostwa domach jest przyjazny
środowisku i otoczeniu. Nasze podłogi mogą byd stosowane
w pomieszczeniach w których przebywają dzieci bez
najmniejszego ryzyka dla naszych pociech.

Endless beauty
Kontynuacja wzoru i struktury z panela na panel. W
uzupełnieniu niemal niewidocznego łączenia paneli na
krótkim boku, Endless Beauty sprawia wrażenie
niekooczącej się deski i nadaje pomieszczeniom przestronny
wygląd.

nieregularnym pofałdowaniem, zainspirowane
tradycyjnym rzemiosłem. Subtelna matowa
powierzchnia oddaje charakter naturalnych desek,
które z biegiem czasu są delikatnie polerowane.
Jednocześnie głębokie, matowe usłojenie podkreślają
połyskujące akcenty.

1clic2go
Nowatorski system 1clic2go sprawia, że montaż podłóg
Krono Original® jest łatwiejszy i szybszy niż
kiedykolwiek, nawet w trudno dostępnych miejscach
takich jak kąty, drzwi czy obszary pod kaloryferami.
Łączenie na pióro i wpust wzdłuż długiego boku panelu
wykonywane jest od góry i następuje przy zlicowanej
powierzchni z sąsiadującym panelem. Panele są pewnie
połączone, kiedy opatentowany zamek 1clic2go zamyka
się ze słyszalnym kliknięciem. Szybko. Łatwo. Pewnie.
Zobacz film montażowy
Zobacz film montażowy - szczegółowy montaż

Gwarantowana antystatyczność
Wszyscy doświadczyliśmy niemiłego uczucia
przeskakującej iskry. Bez wątpienia te drobne porażenia
prądem powodują dyskomfort przy dotykaniu
metalowych przedmiotów czy elektrycznych urządzeo w
Twoim domu, więc zapewne ucieszysz się słysząc, że
znaleźliśmy na to sposób. Technologia HDD kompletnie
eliminuje te przykre efekty. Dodatkowo podłogi
BrillianceFloor nie przyciągają kurzu i brudu i są przez to
łatwe do utrzymania w czystości

