NOWE KOLEKC JE: BLACKPOOL I AQUA ZERO

ci znacznie dłużej, niż wymaga tego europejska
norma podłogowa EN 13329:2016. Z kolei według
testu Amerykańskiej Agencji Producentów Paneli
Laminowanych NALFA (NALFA Laminate Surface
Swell Test – Assembled Joint) możemy definiować je,
jako wodoodporne. NALFA sprawdza reakcję paneli
na zalanie wodą po 24 godzinach. Panele AQUA
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ZERO osiągnęły pozytywne wyniki we wszystkich
kategoriach – pęcznienie podłóg wynosi zaledwie
7% po dobowym zanurzeniu w wodzie.
Podłoga to podstawa, z którą zaczynamy każdy

stosowane w domu środki chemiczne, promienio-

To o 8% mniej, niż wymaga tego Europejski Standard

dzień. Bez względu na to, czy wstaniemy lewą,

wanie czy żar papierosów. To wszystko składa się

Podłogowy EN 13329:2016 dla produktów w klasie

czy prawą nogą, kontakt z przyjemnymi w dotyku,

na 20-letnią gwarancję wyrobów z serii Platinum.

ścieralności AC5. Dołożyliśmy wszelkich starań,

ciepłymi panelami poprawia humor. Różnorodność

Kolekcja BLACKPOOL spełnia wymogi systemów

aby połączenie wodoodpornych płyt nośnych HDF

wzorów, kolorów i rozmiarów desek pomaga stwo-

ogrzewania podłogowego.

z zamkiem Aqua Pearl, zapewniało jak najlepsze

rzyć wnętrza, takie jak lubimy – pozytywnie wpły-

AQUA ZERO – koniec z domową rutyną

efekty.

wające na samopoczucie. W SWISS KRONO idziemy

Zakaz plastycznych popisów w salonie, wyklucze-

Panele laminowane Aqua Zero są szczególnie

jednak o krok dalej. Na równi z designem dbamy

nie sypialni z psiej strefy wpływów czy dyskretne

polecane do wnętrz, w których:

o parametry techniczne, które zapewnią prawdziwą

wycieranie rozlanych drinków w trakcie imprezy –

l mieszkają i bawią się dzieci,

swobodę mieszkania – bez zdejmowania butów

z myślą o tej domowej rutynie stworzyliśmy kolekcję

l zwierzęta domowe mają swoje miejsce,

przed wniesieniem zakupów do kuchni czy nerwo-

paneli laminowanych SWISS KRONO AQUA ZERO.

l przebywamy wchodząc do domu, np. z ogrodu,

wych kontroli podstawek pod kwiatami.

Wodoodpornych – aby każdy mógł zrezygnować

l jest wiele roślin doniczkowych wymagających

BLACKPOOL – piękno postarzanej podłogi

z ograniczających swobodę, domowych zwyczajów.

podlewania,

To drewno czy panele? W przypadku desek z linii

Unikalne właściwości technologiczne sprawiają,

l konieczne jest częste sprzątanie na mokro,

SWISS KRONO BLACKPOOL odpowiedź nie jest oczy-

że panele AQUA ZERO odpierają działanie wilgo-

l istnieje duże ryzyko zachlapania podłogi.

wista – mamy do czynienia z wierną kopią starych
desek. Kolekcję naprawdę szerokich paneli podłogowych tworzy 6 oryginalnych dekorów dębu w stylu
nowoczesnym, klasycznym i „used look”. Efekt postarzanego drewna uzyskano, dzięki specjalnej strukturze stratochrome, tworzącej wrażenie trójwymiarowości. Oddaje ona zarówno głęboką fakturę drewna,
jak i atrakcyjne usłojenie, a nawet skazy będące
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skutkiem działania natury czy też użytkowania.
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Na fragmentach deski zastosowano połysk, mat
oraz półmat, co sprawiło, że zyskała ona głębię,
a słoje, sęki czy rysy są doskonale widoczne.
Wrażenie naturalność wzmacnia 4-stronna V-fuga.
Kolekcja sprawdzi się w intensywnie użytkowanych
pomieszczeniach, dzięki wysokiej klasie ścieralności AC4. Warstwa wierzchnia została wykonana
w odpornej na ścieranie technologii overlay. Do
wzmocnienia użyto korundu – minerału pozyskiwanego z białych boksytów, który w postaci sproszkowanej nanoszony jest na powierzchnię produktów.
Jego zastosowanie sprawia, że panele są bardziej
odporne na zarysowania i ścieranie. Niestraszne im

SWISS KRONO AQUA ZERO, Dąb Sonata. Wyjątkowo karmelowy odcień drewna, od którego warto zaczynać aranżacje, jeśli zależy nam na stworzeniu przestrzeni pełnej ciepła i dobrej energii. Wyrazista struktura
stanowi piękne tło dla kolorowych dodatków lub utrzymanych w stylistyce retro.
n SWISS KRONO sp. z o.o.
ul. Serbska 56, 68-200 Żary, Polska, www.swisskrono.pl
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SWISS KRONO BLACKPOOL, Dąb Downing D 4922
Stare drewno, które stworzy klimat wnętrz inspirowanych życiem w zgodzie z naturą i jej biegiem. Idealna baza aranżacji rustykalnych oraz skandynawskich.

SWISS KRONO BLACKPOOL, Dąb Buckingham D 4915
Wyjątkowa struktura odzwierciedlająca najdrobniejsze niedoskonałości prawdziwego, nieco zużytego drewna. „Used look”, dzięki
któremu z łatwością wykreujemy surowe aranżacje industrialne czy kolonialne z lekko nowoczesną wibracją.

SWISS KRONO AQUA ZERO, Platan Polonaise D 4525
Jasne rozbielone drewno przywołujące wspomnienie europejskich stolic skąpanych w słońcu. Wzór pięknie odbija światło i tworzy
we wnętrzu wrażenie świeżości. Idealnie komponuje się z pastelowymi odcieniami stylizacji skandynawskich, ale będzie
także ciekawym kontrastem dla tak modnych w ostatnim czasie głębokich, nasyconych odcieni kobaltu, burgundu czy butelkowej
zieleni.

SWISS KRONO AQUA ZERO, Dąb Legato D 4528
Ciepły, nasycony odcień dębiny z bogato odwzorowaną naturalną strukturą drewna. Bardzo wszechstronny i wyrazisty. Może stanowić wiodącą ozdobę wnętrz. Rozwiązanie stworzone z myślą o aranżacjach minimalistycznych, skandynawskich, a przede
wszystkim nowoczesnych i eklektycznych.

SWISS KRONO AQUA ZERO, Dąb Presto D4530
Jasne, nieco bielone drewno o miodowym odcieniu. Nadaje miękkości aranżacjom imitującym stylistykę poprzemysłową,
industrialną. Za sprawą pięknie odtworzonej struktury dębiny jest także bazą stylizacji w klimacie eko, boho lub New Nordic.
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SWISS KRONO BLACKPOOL, Dąb Westminster D 4918
Uniwersalny odcień dębiny sprawdzający się w każdej stylizacji wnętrz klasycznych, vintage czy eklektycznych. Nadaje wnętrzu
przytulny charakter, a złocista barwa wywołuje przyjemne skojarzenia z letnimi polami zbóż.
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