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PLATINIUM



Podłoga PLATINIUM to nowa przestrzeń życia, symbol siły, długowieczności 

i stabilności.

Nowe wzory tworzyliśmy z najwyższą starannością i precyzją. 

Akcentowaliśmy  każdy detal a wyszukana estetyka wzorów wymyka się 

ogólnym schematom i wyprzedza trendy. Postawiliśmy przed sobą zadanie 

odnalezienia idealnej równowagi pomiędzy najwyższą jakością i wyra-

finowanym stylem.

Oddajemy w Państwa ręce podłogę doskonałą. Mogącą stanowić inspiracje 

kreowania eleganckiego i pełnego harmonii miejsca.

Zapraszamy do świata nowej marki podłóg laminowanych PLATINIUM - 

świata najwyższej jakości i doskonałości.

Podloga
      doskonala
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Podłogi
Laminowane

Podłogi laminowane marki PLATINIUM są dostępne w kilku kolekcjach. 

Kolekcje różnią się między sobą cechami użytkowymi jak grubość płyty bazowej, klasa 

ścieralności i estetycznymi - formatem, strukturą powierzchnią i kolorystyką.

Cechy użytkowe zapewniają trwałość i długi okres użytkowania, podczas gdy cechy estetyczne 

pozwalają na spełnienie oczekiwań i indywidualnych potrzeb naszych klientów.
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Grubość płyty bazowej decyduje o trwałości podłogi, jej odporności na różne obciążenia.

Klasa ścieralności mówi o odporności podłogi na ścieranie wynikające z codziennego 

użytkowania. Podłogi Platinium są dostępne w dwóch najwyższych klasach ścieralności 

AC4 i AC5, co gwarantuje ich długowieczność, trwałość użytkowania w miejscach o nawet 

bardzo dużym natężeniu ruchu.

Format to jedna z cech szczególnych kolekcji Platinium. Wybór długości i szerokości panela 

w znaczący sposób decyduje o charakterze wnętrza. Dodatkowo w wybranych kolekcjach,

frezowane krawędzie (tzw. V – fuga) podkreślają wyjatkowy rozmiar paneli, tworząc 

niepowtarzalny wzór podłogi.

Struktura powierzchni – podłogi Platinium charakteryzuje różnorodność struktur takich 

jak wierna struktura drewna (WG), struktura drewna z połyskiem (WP), pora synchroniczna 

idealnie odwzorowująca rysunek drewna (ER), struktura ręcznie strugana (HS), oraz matowa 

struktura drewna (MO).

Kolorystyka – kreująca nastrój i podkreślająca charakter – od klasycznych dębów 

po kolorystykę drzew egzotycznych.

Podłogi laminowane Platinium są objęte 25 i 15-to letnią gwarancją.
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STRUKTURY

wierna struktura drewna WG

wierna struktura drewna z połyskiem WP

ręcznie strugana HS

pory synchroniczne ER

matowe drewno MO
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AMBIANCE

Podłogi AMBIANCE najlepsze do:

sypialni, pokoju dziecięcego, jadalni, salonu, 

przedpokoju, pokoju hotelowego.



Jawor D 2372 (WG)

Dąb Genewa D 2228 (WG)

Kolekcję AMBIANCE otaczają egzotyczne klimaty. Panele o niekonwencjonalnym 

kształcie tworzą podłogę przypominającą pokład jachtu, nadają wyrazisty charakter 

pomieszczeniom, a piękna kolorystyka egzotycznego drewna stanowi jego 

dopełnienie. Dodatkowy frez na krawędziach podkreśla unikalny wygląd podłogi.



Merbau Natura••D 2290 (WG)



AMBIANCE

Lapacho D 2205••(WG)

Jatoba••D 2283 (WG) 

Podłogi dostępne również z dodatkowym wyciszeniem 

w wersji AMBIANCE SONIC. 



Jatoba D 2283 (WG)

Jawor D 2372 (WG)

PARQUET  to podłogi o estetyce tradycyjnego i lubianego parkietu drewnianego.

Podłoga ta jest jednak dużo łatwiejsza w montażu w porównaniu do tradycyjnego 

parkietu, a jednocześnie nie traci nic z wysokich parametrów użytkowych, jest trwała 

i odporna na zarysowania. Kolekcja ta skierowana jest do osób, które poszukują 

powiązania nowoczesności i tradycji.



PARQUET



PARQUET



Dąb Locarno D 9102 (WG)

Dąb Genewa••D 2228 (WG)

Podłogi PARQUET najlepsze do:

jadalni, salonu, przedpokoju, pokoju hotelowego, 

sypialni, pokoju dziecięcego.



Wenge D 2326 (WP)

Jabłoń Górska D 2474 (WP)

EXCELLENCE to czysta elegancja. Podłogi ujmują szlachetnym połyskiem powie- 

rzchni, po mistrzowsku łączą szyk z bogactwem kolorystyki.

Są to podłogi o podwyższonej trwałości i odporności na zarysowania powierzchni.



EXCELLENCE
Jesion Parzony D 2325 (WP)



Dąb Palony••D 2740 (WP)

EXCELLENCE



Wiąz Orientalny••D 2488 (WP)

Orzech Włoski D 2486 (WP)

Podłogi EXCELLENCE najlepsze do:

jadalni, salonu, przedpokoju, pokoju hotelowego, 

sypialni, pokoju dziecięcego.



Dąb Retro D 2747 (HS)

Jabłoń Górska D 2474 (HS)

PROGRESS jest kolekcją skierowaną do osób z umiłowaniem prostoty i najwyższej 

trwałości. Podłoga zbudowana na solidnej 10 mm bazie płyty HDF, akcentuje siłę 

i wyrazistość pomieszczenia.



PROGRESS



PROGRESS
Dostępna w dwóch niepowtarzalnych strukturach powierzchni: strukturze pory synchron-

icznej, w której rysunek słojów drewna jest idealnie dopasowany do struktury powierzchni 

i wyjątkowej strukturze ręcznie struganej, o rustykalnym charakterze.



Dąb Oklahoma D 2432 (ER)

Dąb Paryski D 2323 (ER)

Podłogi PROGRESS najlepsze do:

jadalni, salonu, przedpokoju, pokoju hotelowego, 

sypialni, pokoju dziecięcego.



Dąb Gunstock••D 625 (ER)

Dąb Czerwony••D 626 (ER)

MASSIVE to synonim solidności i natury. Podłoga o najwyższej trwałości i najwyższej klasie 

ścieralności, której niezwykłą stabilność zapewnia 12 mm płyta bazowa. Idealne odwzorowanie 

rysunku drewna na strukturze powierzchni (słoje drewna) nadaje pomieszczeniom naturalny 

urok i wprowadza poczucie niezachwianej harmonii i ciepła.

Podłogi MASSIVE najlepsze do:

salonu, jadalni, sypialni, pokoju dziecięcego, przedpokoju, 

pokoju hotelowego, pomieszczenia biurowego, salonu 

konferencyjnego, butiku.



MASSIVE



KING SIZE 



Mahoń••D 2442 (MO)

Dąb Barnwell••D 2235 (ER)

Łamiąca wszelkie schematy kolekcja KING SIZE, to sposób na połączenie długowieczności i oso- 

bliwego piękna. To prawdziwy król formatu wśród wszystkich podłóg. Długość 1845 mm nadaje 

nową tożsamość aranżowanym pomieszczeniom. 12 mm warstwa płyty bazowej w połączeniu 

z najwyższą klasą ścieralności gwarantuje zadowolenie na bardzo, bardzo długie lata.

Podłogi KING SIZE najlepsze do:

salonu, jadalni, sypialni, pokoju dziecięcego, przedpokoju, 

pokoju hotelowego, pomieszczenia biurowego, salonu 

konferencyjnego, butiku.



Zastosowanie

Grubość

Struktura

Format (mm)

Gwarancja

Ambiance Parquet Excellence

+ 0,8 mm wyciszenia -  jako opcja

8 mm

1204

90

8 mm

540

90

8 mm

1380

19
3

wierna struktura drewna
WG

wierna struktura drewna
WG

wierna struktura drewna
z połyskiem

WP
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najlepsze do pomieszczeń mieszkalnych 
o wysokim natężeniu ruchu oraz w lokalach 
użyteczności publicznej o średnim natężeniu 
ruchu.
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ruchu.



Produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13329. Przedstawiona kolorystyka ma wyłącznie charakter poglądowy i nie powinna być traktowana jako oryginalna.

Zastosowanie

Grubość

Struktura

Format (mm)

Gwarancja

MassiveProgress King Size

12 mm

1375

18
8

12 mm

1845

18
8

10 mm

1380

19
3

ręcznie strugana
HS

pory
synchroniczne

ER

pory
synchroniczne

ER

pory
synchroniczne

ER

matowe
drewno
MO
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