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LAMINÁTOVÉ PODLAHY – KRONO ORIGINAL 

 

Nechaj sa inšpirovať rozmanitosťou podláh Krono Original®, ktoré sú elegantné, estetické a vyrobené z najlepších materiálov. 

Prírodný vzhľad so všetkými výhodami laminátu. Jednoduchá inštalácia, ešte jednoduchšia údržba. 

KRONOFIX CLASSIC 7 MM 

Obľúbená podlaha na každodenné použitie! 

Kronofix Classic je ideálna laminátová podlaha pre dnešný uponáhľaný život. Kolekcia Kronofix Classic od značky Krono 

Original® je príjemná na pohľad, nenáročná na údržbu a odolná voči škrabancom či škvrnám, ktoré prináša každodenný život. A 

čo viac! Jednoduchá montáž vďaka systému Twin clic zaručí vždy dokonalý výsledok. 

Vlastnosti: 

• hrúbka podlahy: 7 mm 

• trieda namáhania: AC3/31 – Laminátová podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch a pre mierne 
zaťaženie v komerčných priestoroch 

• rozmer lamely: 1285 x 192 
• obsah balíku: 2,47 m2 – 10 lamiel 

Podlaha Krono Original® spĺňa všetky medzinárodné štandardy kvality. 15-ročná garancia záruky Vám zaistí užívanie tejto 

vysoko odolnej podlahy na mnoho rokov. Nebojte sa podlahou z kolekcie Kronofix Classic doplniť Váš dom či kanceláriu. 
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CASTELLO CLASSIC 8 MM 

Klasické vzory v novom dizajne. 

Kolekcia Castello Classic sa perfektne hodí do moderných aj tradičných interiérov a ponúka rozličné dizajnové možnosti. 8 mm 

hrubá laminátová podlaha je ideálnym riešením do obytných aj komerčných priestorov. Vhodná pre podlahové kúrenie, 

jednoduchá na montáž. 

Vlastnosti: 

• hrúbka podlahy: 8 mm 
• trieda namáhania: AC4/32 – Laminátová podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch a pre bežné 

zaťaženie v komerčných priestoroch. 
• rozmer lamely: 1285 x 192 
• obsah balíku: 2,22 m2 – 9 lamiel 

Podlaha Krono Original® spĺňa všetky medzinárodné štandardy kvality. 20-ročná garancia záruky Vám zaistí užívanie tejto 

vysoko odolnej podlahy na mnoho rokov. Nebojte sa podlahou z kolekcie Castello Classic doplniť Váš dom či kanceláriu. 
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VARIOSTEP CLASSIC 8 MM 

 
Kolekcia Variostep Classic vyhovie Vaším predstavám o prvotriednej kvalite a jednoduchej montáži. Moderná V-drážka a 
prírodné dekory navodia vo Vašom dome či kancelárii útulnú atmosféru a pocit skutočného masívneho dreva pod nohami. 

Vlastnosti: 

• hrúbka podlahy: 8 mm 
• trieda namáhania: AC4/32 – Laminátová podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných priestoroch a pre bežné 

zaťaženie  v komerčných priestoroch. 
• rozmer lamely: 1285 x 192 
• obsah balíku: 2,22 m2 – 9 lamiel 

Podlaha Krono Original® spĺňa všetky medzinárodné štandardy kvality. 20-ročná garancia záruky Vám zaistí užívanie tejto 

vysoko odolnej podlahy na mnoho rokov. Nebojte sa podlahou z kolekcie Variosteo Classic doplniť Váš dom či kanceláriu. 

Antibakteriálny povrch ochránený proti mikroškrabancom elegantne dopĺňa priznaná V-drážka, ktorá robí z podlahy dizajnový 

doplnok pre Váš interiér. 
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SUPREME VARIO 10 MM 

Vysoká odolnosť a fantastický dizajn. 

Nemusíte sa viac obávať o Vašu podlahu, kolekcia Supreme Vario vydrží všetko. Verná drevená štruktúra, priznaná V-drážka a 

moderné farby v kombinácii s extrémne odolným povrchom prinášajú laminátovú podlahu, ktorá krásne doladí Váš interiér a 

je vhodná pre intenzívne zaťaženie v obytných aj komerčných priestoroch. 

Vlastnosti: 

• hrúbka podlahy: 10 mm 
• trieda namáhania: AC5/33 – Laminátová podlaha vhodná pre intenzívne zaťaženie v komerčných aj obytných 

priestoroch. 
• rozmer lamely: 1285 x 192 
• obsah balíku: 1,73 m2 – 7 lamiel 

Podlaha Krono Original® spĺňa všetky medzinárodné štandardy kvality. 30-ročná garancia záruky Vám zaistí užívanie tejto 

vysoko odolnej podlahy na mnoho rokov. Nebojte sa podlahou z kolekcie Supreme Vario doplniť Váš dom či kanceláriu. 

Antibakteriálny a protišmykový povrch ochránený proti mikroškrabancom elegantne dopĺňa priznaná V-drážka, ktorá robí z 

podlahy dizajnový doplnok pre Váš interiér. 
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