


Nič neprekoná

skutočné drevo

 Skutočné drevo

 Každá lamela má jedinečný charakter

 Trvalo udržateľné a recyklovateľné

 Prirodzené teplo z pravého dreva

Vodotesný povrch

 Jednoduchá inštalácia a údržba

 Vysoká odolnosť proti nárazu 

Vhodné pre komerčné priestory 

s vysokou záťažou až do záťažovej 

triedy 33 (porovnateľné s AC5)

 Imitácia dreva

Opakovanie vzoru

Nie je udržateľný ani recyklovateľný

Chladný pocit v porovnaní so skutočným 

drevom

 Plne vodotesný

 Jednoduchá inštalácia a údržba

 Vysoká odolnosť proti nárazu

Niektoré podlahoviny sú vhodné pre 

komerčné priestory s veľmi vysokou záťažou 

až do triedy AC6 (porovnateľné s triedou 34)

Imitácia dreva

Opakovanie vzoru

 Recyklovateľný

Chladný pocit v porovnaní so skutočným 

drevom

Laminátové podlahy v hornej časti majú 

povrch odolný voči vode

 Jednoduchá inštalácia a údržba

 Vysoká odolnosť proti nárazu

Niektoré podlahoviny  sú vhodné pre 

komečné priestory s veľmi vysokou záťažou 

do triedy AC6 (porovnateľné s triedou 34)

s nášlapnou vrstvou dubu 0,6 mm

VINYL LAMINÁT



Neporaziteľná 

odolnosť proti nárazu

Testované pri tlaku 1500 Newton = ± 150kg 

HDF HDF HDF

Najvyššia odolnosť proti preliačeniu

 Silné jadro HDF

 Prémiová kvalita dreva

Najekologickejšia voľba

Najlepší pomer cena / kvalita 

pre drevenú podlahu

 Nedá sa prebrúsiť

Možné preliačiny do 2 mm

 Silné jadro HDF

 Charakter prírodného dreva

Triedenie Premium nie je 

k dispozícii, iba Select 

a Rustic

 Dá sa prebrúsiť raz

 Možné preliačiny do 3,2 mm

 Silné jadro HDF

 Charakter prírodného dreva

Triedenie Premium nie je 

k dispozícii, Select iba 

v obmedzenom množstve 

 Možno dvakrát prebrúsiť

Najnižšia odolnosť proti nárazu, 

možné preliačiny hlbšie ako 3,2 mm

Mäkké jadro borovice, 

nie také stabilné ako HDF

 Charakter prírodného dreva

Triedenie Premium nie je 

k dispozícii, Select iba 

v obmedzenom množstve 

 Možno dvakrát prebrúsiť

s nášlapnou vrstvou dubu 0,6 mm s nášlapnou vrstvou dubu 2,0 mm s nášlapnou vrstvou dubu 3,2 mm na HDF a borovici

TROJVRSTVOVÉ 

DREVENÉ PODLAHY

BOROVICE



More information, contact: 

Decospan nv

Industriezone Grensland

Lageweg 33

8930 Menen - Belgium

tel +32 56 52 88 49

info@par-ky.com

www.par-ky.com
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zlepšovaniu svojich produktov a služieb, preto sa skutočné produkty môžu líšiť od produktov a obrázkov v tejto brožúre. Spoločnosť Decospan sa zrieka akejkoľvek 

zodpovednosti v prípade rozdielov medzi informáciami a obrázkami v brožúre a aktuálnych dostupných výrobkov, alebo dodávaných produktov. Všetok obsah textov 
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