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Pod ogi drewniane Royal Floor

Charakterystyka ogólnaCharakterystyka ogólna
Wysokiej jako ci pod ogi drewniane Royal 

Floor stanowi  doskona y wybór dla ka -

dego, kto lubi czu  blisko  z natur .

Wykonane z drewna starannie wybrane-

go, we wzorach z ca ego wiata, gwaran-

tuj  satysfakcj  na d ugie lata. Królewska 

deska Royal Floor jest 7-krotnie lakiero-

wana najwy szej jako ci lakierem firmy 

Bona, firmy z 80-letnim do wiadczeniem. 

Jako  i stabilno  po czenia pomi -

dzy poszczególnymi deskami gwaran-

tuje system czenia UniClic. 

Pod ogi Royal Floor s  dost pne 

we wzorach 1-, 2- i 3-lamelowych.

Zak ady produkcyjne pod óg drewnianych 

Royal Floor znajduj  si  w trzech miejsco-

wo ciach zlokalizowanych wokó  hisz-

pa skiego miasta Vigo: Mos, Sangui eda 

i Porri o. Rocznie fabryki przetwarza-

j  200 000 m3 surowca pozyskiwane-

go g ównie w Pó nocnej i Po udniowej 

Ameryce, Afryce i Europie. Roczna pro-

dukcja wynosi blisko 6 000 000 m2.

Nowoczesna linia produkcyjna, wykwa-

lifikowani pracownicy, doskona ej jako-

ci surowce i pe na kontrola jako ci na 

ka dym etapie produkcji to gwarancja 

wysokich standardów produkcji pod óg 

drewnianych. A wszystko po to, aby za-

dowoli  ka dego klienta.

Opis technicznyOpis techniczny
Rodzaj pod ogi: pod oga drewniana wie-

lowarstwowa, wyko czona lakierem

Zastosowanie: pomieszczenia miesz-

kalne i u yteczno ci publicznej

Gatunki drewna: d b, buk, jesion, sucu-

pira, tali, wenge, jatoba, iroko, doussie, 

bubinga, klon kanadyjski, wi nia, orzech 

ameryka ski

Wymiary paneli [mm]:

d ugo : 2200

szeroko : 185, 140

grubo : 14, 10
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ROYAL FLOORROYAL FLOOR

Wyko czenie: 7-warstwowy system la-

kierowania, lakiery utwardzane promie-

niami UV

czenie elementów: bezklejowe – sys-

tem Uniclic

Monta : pod oga p ywaj ca lub moco-

wana do pod o a; mo liwy samodziel-

ny monta

Temp uk adania [°C]: 20

Temp. u ytkowania: pokojowa

Wilgotno  powietrza (%): od 45 do 65

Pod o e: beton, drewno, tworzywo sztucz-

ne, ceramika

Przygotowanie pod o a: pod o e musi 

by  równe, suche oraz zabezpieczone fo-

li  paroizolacyjn

Konserwacja: zalecane stosowanie pre-

paratów do pod óg drewnianych, mo li-

wo  regeneracji

Klasyfikacja ogniowa: trudno zapalna

Dodatkowe elementy systemu: listwy 

pod ogowe przy cienne

Zalety
atwy monta

Trwa e po czenie Uniclic

Rdze  – sklejka wodoodporna

Mo liwo  stosowania na wodnym 

ogrzewaniu pod ogowym

 Wysokiej jako ci lakier firmy Bona

Informacje dodatkoweInformacje dodatkowe
Kraj pochodzenia: Hiszpania

Us ugi: doradztwo, szkolenia, transport

Gwarancja: 30 lat

Orientacyjne ceny (z /m2): od 99 do 450

RUCKZUCK.BIZ Sp. z o.o.

Zwonowice, ul. Wyzwolenia

44-292 Rybnik 13

www.royalfloor.pl


