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LAMINÁTOVÉ PODLAHY

Vyzkoušejte si virtuální podlahové studio

Krono Original®

Pokud zvažujete pořízení laminátové podlahy, můžete si během
několika vteřin na webové stránce

Laminát patří k oblíbeným a ﬁnančně dostupným podlahovým krytinám. Značka Krono Original® patří k lídrům světového trhu. Všechny laminátové
podlahy Krono Original® jsou vyráběny v moderních výrobních high-tech zařízeních.
Na životnosti podlahy se velmi zřetelně projeví rozdíly mezi levnou laminátovou podlahou a vysoce kvalitním laminátem Krono Original®. Správná
laminátová podlaha vykazuje přirozeně působící strukturu, je odolná proti nárazu, plošnému i bodovému zatížení a např. slunečnímu záření.

Krono Original®

www.krono-original.

com/cz vyzkoušet, jak bude nová podlaha v místnosti vypadat.
Navolit zde lze jak všechny typy podlah, tak si je možné i vybrat z
mnoha fotograﬁí interiérů, do nichž podlahu na zkoušku virtuálně
položíte.

Základní surovina - dřevo pochází z trvale obhospodařovaných lesů (certiﬁkace PEFC a FSC). Značka Krono Original® dbá při vývoji svých produktů
na přirozenost. Naše laminátové podlahy jsou jen z vysoce kvalitních materiálů, přičemž více než 90% tvoří dřevo.
Designeři Krono Original® se věnují i nejmenším detailům, aby zdůraznili bohatý dojem kresby laminátových podlah. Dekory laminátových podlah
Krono Original® se vyznačují intenzivní barevností, přirozenými strukturami povrchových ploch. Naše kolekce laminátových podlah obsahuje klasické
evropské dřeviny, exotické dřeviny a další netradiční vzory. Laminátové podlahy Krono Original® se hodí ke každému životnímu stylu.

Vysvětlení piktogramů
Proč si vybrat podlahy Krono Original®?
1. Záruky pro Vaši laminátovou podlahu
Všechny laminátové podlahy Krono Original® podstupují řadu přísných
testů, aby odpovídaly nejvyšším mezinárodním kvalitativním standardům.
Zaručujeme Vám rozsáhlé záruky pro všechny produkty. Můžete si být jisti,
že Vám laminátová podlaha Krono Original® přinese hodně radosti.

2. Laminát je odolný vůči skvrnám a tlaku
I nejchoulostivější znečištění červeným vínem, olejem, marmeládou nebo
lakem na nehty lze snadno odstranit. Laminátová podlaha Krono Original®
je neuvěřitelně odolná vůči oděru a schopná extrémního namáhání.
Laminátová podlaha patří, jak je dokázáno, k nejodolnějším podlahám,
které jsou v současnosti k dispozici. I nejtěžší nábytek nezanechává žádná
otlačená místa na Vaší laminátové podlaze.

8. Authentic Embossed (Autentický reliéf )
Laminátová podlaha se synchronní strukturou je opticky elegantní a
garantuje zjevný autentický vzhled. Její povrchová struktura je synchronní
se strukturou dekoru dřeva. Tento postup umožňuje reprodukci dřevěné
či kamenné podlahy.

9. V-spára
V-spára nabízí dokonalou optiku dřeva díky zkoseným hranám panelu.
V-spára vzájemným zakliknutím zkosených podélných hran panelu ještě
zesiluje optiku dřevěné palubky.

10. A.B.C. Anti Bacterial Coating
Bakterie se mohou vyskytovat na podlaze z mnoha zdrojů, jako jsou
stopy od bot, zvířat apod. ABC Antibakteriální povlak minimalizuje tvorbu
bakteríí a vytváří tak zdravé životní prostředí Vašeho obydlí.

Na přehledně uspořádaných stránkách se návštěvníci seznámí s celou
kolekcí laminátových podlah Krono Original® od dezénů v podobě
klasických evropských dřevin, přes dřeviny exotické až po vzory
v podobě kamenných motivů a popových retrobarev.
Na stránkách je připraven i detailní návod a video přibližující krok za
krokem správnou instalaci podlahy. Kromě toho zde návštěvníci zjistí,
jak podlahu správně ošetřovat a tím prodlužovat její životnost.

11. Třídy použití
3. Rychle, jednoduše, bezpečně

Pro intenzivní zatížení v obytném prostoru.

S novým systémem 1clic2go je instalace podlahy jednodušší než
kdykoli předtím - také na nejnepřístupnějších místech, jako jsou rohy,
dveře a topná tělesa. Panel se položí po podélné straně - čelní strana se
zaklikne pouhým stiskem s dobře slyšitelným cvaknutím. Patentovaným
systémem 1clic2go jsou panely navzájem bezpečně spojeny.

Pro mírné zatížení v komerčně využívaných prostorech.

Podlahové studio naleznete na www.krono-original.com/cz.

Rychle!

Jednoduše!

Bezpečně!

Pro intenzivní zatížení v komerčně využívaných prostorech.

S novým systémem 1clic2go je instalace podlahy jednodušší než kdykoli předtím.

4. Twin Clic
Systém Krono Original® Twin Clic je speciálně koncipován pro to, aby
instalace laminátové podlahy byla co nejjednodušší a bez námahy. Clic
- proﬁl spojuje jednotlivé panely rychle a bez komplikací tvarově i silově
pouze s minimálním využitím nářadí.

• patentovaný systém instalace
• snadná instalace i v těžko přístupných prostorách, jako rohy, okolí dveří

5. Multi Patent Indemnity
Patentovaný systém se spojem na podélné i čelní straně panelu, který
zabraňuje vzniku mezer. Umožňuje rychlou a jednoduchou montáž
s minimálním využitím nářadí bez lepidel. Zaručuje vysokou přesnost
a spolehlivou ochranu před vlhkostí.

a pod topením - se systémem 1clic2go platí jen položit a zakliknout
• instalace bez pnutí a bez výškového prosazení

6. Endless Beauty (Nekonečná krása)

• slyšitelný zvuk při zakliknutím čelní strany dává jistotu, že panel byl správně uložen

Endless beauty je nová, autentická laminátová podlaha s přirozeným
vzhledem, která přesvědčuje hodnotným půvabem a ušlechtilým
designem. Díky zcela nové výrobní technologii se povrch přizpůsobuje
textuře dřeva. Přitom vznikají charakteristické linie a živé obrazy na
Vaší laminátové podlaze, které jsou pro dřevo příznačné. Dekor vytváří
“nekonečný vzor”, bez viditelných příčných spojů a zaručuje díky
frézovaným podélným spárám perfektní optiku palubky.

• vynikající pevnost spojení čelní strany - jednou zakliknutý panel zůstává ve své poloze

7. Diamond Gloss
Vysoce kvalitní konstrukce s exkluzivním Diamont Gloss efektem je
charakteristická matným povrchem s lesklými autentickými póry, které
odrážejí světlo jinak – podle pohybu po podlaze. Lesklý efekt dokonale
zdůrazňuje hloubku struktury a ilustruje charakter přírodního dřeva.
Podlaha je tak jen stěží odlišitelná od pravého dřeva.
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Super Natural Wide Body
AC4, Třída použití 32, tl. 8 mm, 1285 x 242 x 8 mm, balení 2,487 m2, paleta 97 m2.

8466 Dub Studio

8467 Dub Zvětralý

8468 Dub Harbour

8469 Dub Skořice

8466 Dub Studio

8 mm HDF

Podlaha přesně ve Vašem stylu
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8452 Třešeň Pennsylvania
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Super Natural Classic
AC4, Třída použití 32, tl. 8 mm, 1285 x 192 x 8 mm, balení 2,22 m2, paleta 115,5 m2.

8452 Třešeň
Pennsylvania

8453 Třešeň Santiago

8633 Dub Shire

8634 Dub Light Brushed

8573 Dub Harlech

8631 Dub Castle

8634 Dub Light Brushed

a
8 mm HDF

Podlaha přesně ve Vašem stylu
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8715 Dub Tuscan
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Variostep 4
AC4, Třída použití 32, tl. 8 mm, 1285 x 192 x 8 mm, balení 2,22 m2 , paleta 115,5 m2.

709 Dub Highland

8461 Dub Sv. Mořic

8715 Dub Tuscan

9747 Dub Harvester
provedení V2

9747 Dub Harvester

n
8 mm HDF

Podlaha přesně ve Vašem stylu
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Castello Classic
AC4, Třída použití 32, tl. 8 mm, 1285 x 192 x 8 mm, balení 2,22 m2, paleta 115,5 m2.

709 Dub Highland

720 Dub Bergen

1675 Dub Spreewald

7937 Jabloň Divoká

8222 Dub Netesaný

8283 Dub Krbový

8289 Kortonská pláž

8521 Dub Elegant

8527 Dub Wasabi

8696 Ořech Piton

8721 Dub Maranello

8731 Dub Cottage
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8733 Bongassi

8763 Dub Šedý

8819 Samba Fineline

9155 Dub Cordoba

9170 Jasan Bílý

9343 Třešeň Rio

9431 Kaštan Novara

9742 Afzelia Malay

8819 Samba Fineline

8 mm HDF

Podlaha přesně ve Vašem stylu
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Kronofix Classic
AC3, Třída použití 31, tl. 7 mm, 1285 x 192 x 7 mm, balení 2,47 m2, paleta 128,3 m2.

1665 Dub Royal

1688 Buk Flaming

8643 Jasan
Skandinávský

9400 Jilm Kanadský

8289 Kortonská pláž

8454 Dub Chalet

1665 Dub Royal

7 mm HDF

Podlaha přesně ve Vašem stylu
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LAMINÁTOVÉ PODLAHY

Vyzkoušejte si virtuální podlahové studio

Krono Original®

Pokud zvažujete pořízení laminátové podlahy, můžete si během
několika vteřin na webové stránce

Laminát patří k oblíbeným a ﬁnančně dostupným podlahovým krytinám. Značka Krono Original® patří k lídrům světového trhu. Všechny laminátové
podlahy Krono Original® jsou vyráběny v moderních výrobních high-tech zařízeních.
Na životnosti podlahy se velmi zřetelně projeví rozdíly mezi levnou laminátovou podlahou a vysoce kvalitním laminátem Krono Original®. Správná
laminátová podlaha vykazuje přirozeně působící strukturu, je odolná proti nárazu, plošnému i bodovému zatížení a např. slunečnímu záření.

Krono Original®

www.krono-original.

com/cz vyzkoušet, jak bude nová podlaha v místnosti vypadat.
Navolit zde lze jak všechny typy podlah, tak si je možné i vybrat z
mnoha fotograﬁí interiérů, do nichž podlahu na zkoušku virtuálně
položíte.

Základní surovina - dřevo pochází z trvale obhospodařovaných lesů (certiﬁkace PEFC a FSC). Značka Krono Original® dbá při vývoji svých produktů
na přirozenost. Naše laminátové podlahy jsou jen z vysoce kvalitních materiálů, přičemž více než 90% tvoří dřevo.
Designeři Krono Original® se věnují i nejmenším detailům, aby zdůraznili bohatý dojem kresby laminátových podlah. Dekory laminátových podlah
Krono Original® se vyznačují intenzivní barevností, přirozenými strukturami povrchových ploch. Naše kolekce laminátových podlah obsahuje klasické
evropské dřeviny, exotické dřeviny a další netradiční vzory. Laminátové podlahy Krono Original® se hodí ke každému životnímu stylu.

Vysvětlení piktogramů
Proč si vybrat podlahy Krono Original®?
1. Záruky pro Vaši laminátovou podlahu
Všechny laminátové podlahy Krono Original® podstupují řadu přísných
testů, aby odpovídaly nejvyšším mezinárodním kvalitativním standardům.
Zaručujeme Vám rozsáhlé záruky pro všechny produkty. Můžete si být jisti,
že Vám laminátová podlaha Krono Original® přinese hodně radosti.

2. Laminát je odolný vůči skvrnám a tlaku
I nejchoulostivější znečištění červeným vínem, olejem, marmeládou nebo
lakem na nehty lze snadno odstranit. Laminátová podlaha Krono Original®
je neuvěřitelně odolná vůči oděru a schopná extrémního namáhání.
Laminátová podlaha patří, jak je dokázáno, k nejodolnějším podlahám,
které jsou v současnosti k dispozici. I nejtěžší nábytek nezanechává žádná
otlačená místa na Vaší laminátové podlaze.

8. Authentic Embossed (Autentický reliéf )
Laminátová podlaha se synchronní strukturou je opticky elegantní a
garantuje zjevný autentický vzhled. Její povrchová struktura je synchronní
se strukturou dekoru dřeva. Tento postup umožňuje reprodukci dřevěné
či kamenné podlahy.

9. V-spára
V-spára nabízí dokonalou optiku dřeva díky zkoseným hranám panelu.
V-spára vzájemným zakliknutím zkosených podélných hran panelu ještě
zesiluje optiku dřevěné palubky.

10. A.B.C. Anti Bacterial Coating
Bakterie se mohou vyskytovat na podlaze z mnoha zdrojů, jako jsou
stopy od bot, zvířat apod. ABC Antibakteriální povlak minimalizuje tvorbu
bakteríí a vytváří tak zdravé životní prostředí Vašeho obydlí.

Na přehledně uspořádaných stránkách se návštěvníci seznámí s celou
kolekcí laminátových podlah Krono Original® od dezénů v podobě
klasických evropských dřevin, přes dřeviny exotické až po vzory
v podobě kamenných motivů a popových retrobarev.
Na stránkách je připraven i detailní návod a video přibližující krok za
krokem správnou instalaci podlahy. Kromě toho zde návštěvníci zjistí,
jak podlahu správně ošetřovat a tím prodlužovat její životnost.

11. Třídy použití
3. Rychle, jednoduše, bezpečně

Pro intenzivní zatížení v obytném prostoru.

S novým systémem 1clic2go je instalace podlahy jednodušší než
kdykoli předtím - také na nejnepřístupnějších místech, jako jsou rohy,
dveře a topná tělesa. Panel se položí po podélné straně - čelní strana se
zaklikne pouhým stiskem s dobře slyšitelným cvaknutím. Patentovaným
systémem 1clic2go jsou panely navzájem bezpečně spojeny.

Pro mírné zatížení v komerčně využívaných prostorech.

Podlahové studio naleznete na www.krono-original.com/cz.

Rychle!

Jednoduše!

Bezpečně!

Pro intenzivní zatížení v komerčně využívaných prostorech.

S novým systémem 1clic2go je instalace podlahy jednodušší než kdykoli předtím.

4. Twin Clic
Systém Krono Original® Twin Clic je speciálně koncipován pro to, aby
instalace laminátové podlahy byla co nejjednodušší a bez námahy. Clic
- proﬁl spojuje jednotlivé panely rychle a bez komplikací tvarově i silově
pouze s minimálním využitím nářadí.

• patentovaný systém instalace
• snadná instalace i v těžko přístupných prostorách, jako rohy, okolí dveří

5. Multi Patent Indemnity
Patentovaný systém se spojem na podélné i čelní straně panelu, který
zabraňuje vzniku mezer. Umožňuje rychlou a jednoduchou montáž
s minimálním využitím nářadí bez lepidel. Zaručuje vysokou přesnost
a spolehlivou ochranu před vlhkostí.

a pod topením - se systémem 1clic2go platí jen položit a zakliknout
• instalace bez pnutí a bez výškového prosazení

6. Endless Beauty (Nekonečná krása)

• slyšitelný zvuk při zakliknutím čelní strany dává jistotu, že panel byl správně uložen

Endless beauty je nová, autentická laminátová podlaha s přirozeným
vzhledem, která přesvědčuje hodnotným půvabem a ušlechtilým
designem. Díky zcela nové výrobní technologii se povrch přizpůsobuje
textuře dřeva. Přitom vznikají charakteristické linie a živé obrazy na
Vaší laminátové podlaze, které jsou pro dřevo příznačné. Dekor vytváří
“nekonečný vzor”, bez viditelných příčných spojů a zaručuje díky
frézovaným podélným spárám perfektní optiku palubky.

• vynikající pevnost spojení čelní strany - jednou zakliknutý panel zůstává ve své poloze

7. Diamond Gloss
Vysoce kvalitní konstrukce s exkluzivním Diamont Gloss efektem je
charakteristická matným povrchem s lesklými autentickými póry, které
odrážejí světlo jinak – podle pohybu po podlaze. Lesklý efekt dokonale
zdůrazňuje hloubku struktury a ilustruje charakter přírodního dřeva.
Podlaha je tak jen stěží odlišitelná od pravého dřeva.
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