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STYL WN TRZA
Atmosfera domu, styl i smak – dla ka dego 
oznacza co  innego. Zale y nam na trwa o-
ci, ale zmienno  upodoba  wskazuje, e po-

winni my wybra  takie rozwi zanie, by móc 
wymieni  pod og  bez k opotu. To sugeruje 
pod ogi atwe w monta u, a panele lamino-
wane z zamkiem na click to idealne rozwi za-
nie. Z kolei najpi kniej prezentuj  si  te, które 
podkre laj  szlachetno  drewna. – Technika 
nadawania struktur synchronicznych stwo-
rzy a now  generacj  paneli laminowanych
– mówi Aleksander Czaplicki, mened er pro-
duktu firmy Kronopol. – Pomog a ona stwo-
rzy  panele 3D, których s ki i s oje maj  wy-
czuwaln  rze b , która pozwala spojrze  na 
nasze deski jak na arcydzie o. Panele lami-
nowane charakteryzuj  si atwo ci  monta u,
który nie wymaga wielkiej rewolucji w miesz-
kaniu. W ofercie Kronopol znajd  Pa stwo mo-

dele z bielonym drewnem ró nych gatunków, 
klasyczne d by s omkowe, orzechy, szare je-
siony czy nowoczesne wi zy. Markowe pane-
le pod ogowe Kronopol pozwalaj  dopasowa
pod ogi do naszych wizji.

JAKO
Panele laminowane Kronopol s  ekologiczn
ok adzin  pod ogow , której 80% to drewno 
z polskich lasów, a reszt  stanowi  bezpiecz-
na dla zdrowia ywice. Poszczególne deski -
czone s  ze sob  za pomoc  znanego na rynku 
systemu click, który pozwala wykona  szybk
instalacj  nawet du ych powierzchni pod ogi. 
Nowo ci  jest te  czterostronna V-fuga, któ-
ra zapewnia niezmienn  estetyk  u o onych 
paneli na wiele lat. Wybieraj c panele lami-
nowane, powinni my zwraca  uwag  na kla-
s cieralno ci (im wy sza, tym wi ksza od-
porno  pod ogi na zu ycie). 

W ofercie Kronopol wyst puj  panele o gru-
bo ci od 7 do 12 mm. Podejmuj c decyzj
o zakupie, powinni my wiedzie , e te najcie -
sze s  mniej wytrzyma e, szybciej si  zu y-
waj  i odkszta caj . Du e pomieszczenia wy-
magaj  grubszej pod ogi, a na du ej, otwartej 
przestrzeni najlepiej sprawdz  si  te o grubo-
ci 12 mm, które maj  dodatkowo wzmocnione 

zamki big click. W zale no ci od modelu pod-
ogi oprócz standardowej 2-letniej gwarancji, 

panele laminowane maj  dodatkow  gwaran-
cj  producenta na cieralno  od 10 do 30 lat. 

BEZPIECZE STWO I EKOLOGIA
Pod ogi Kronopol s  bezpiecznym produktem 
wn trzarskim. Drewno u ywane do produkcji 
pozyskiwane jest z wycinek piel gnacyjnych 
lasów zarz dzanych zgodnie z zasadami pro-
ekologicznymi FSC. Panele wykonuje si  na 
twardej p ycie bazowej HDF o g sto ci prze-
wy szaj cej g sto  drewna d bowego, co daje 
gwarancj  stabilno ci pod ogi. Wyko czenie 
paneli V-fug  podkre la g boko  produktu, 
odró niaj c ka d  desk .

KOMFORT 
Panele Kronopol to tak e komfort u ytkowania 
i wysoka odporno  na zarysowania. Wymiana 
co kilka lat ze wzgl du na atwy monta  nie 
b dzie ju  konieczno ci , a najwy ej potrze-
b  zmiany stylu. Ale to nie wszystko! Pod ogi 
PLATINIUM i AURUM obalaj  mit, jakoby nie 
mo na by o stosowa  paneli przy ogrzewaniu 
pod ogowym. Wszystkie panele produkowa-
ne przez Kronopol mog  by  zamontowane na 
ogrzewaniu pod ogowym. 

Jakie pod ogi wybra  do naszego domu? Szeroka oferta paneli mo e paradoksalnie utrudnia  decyzj . Co powinni my wiedzie
o pod ogach, by wybra  te pi kne, które spe ni  nasze marzenia i sprostaj  wymaganiom jako ciowym? Panele Kronopol to nie 
tylko bogata oferta wzorów. To kreowanie funkcjonalnego i pi knego otoczenia dopasowanego do wielu rozwi za .

Jak wybra  pod og ?
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Kronopol, Platinium, kolekcja Mars

Kronopol, Platinium, kolekcja Marine 

Kronopol, Platinium, kolekcja Route des Vins 

Kronopol, Platinium, kolekcja Route des Vins
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