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Staramy się, by nasza oferta handlowa by-

ła kompletna i zawierała bardzo szeroki

asortyment produktów wykończenio-

wych. Dzięki naszym kompetencjom, ja-

kości i różnorodności produktów, jeste-

śmy obdarzani zaufaniem i szacunkiem

przez odbiorców na całym świecie.

Obecnie mamy w ofercie szeroki asorty-

ment artykułów, przede wszystkim są to:

panele podłogowe, listwy okleinowane

i akcesoria podłogowe, drzwi i ościeżnice,

akcesoria do drzwi, fronty meblowe.

Największą nowością w ofercie firmy

Classen jest Megaloc – system montażu,

który ma zrewolucjonizować rynek pane-

li podłogowych. Długi bok paneli montu-

je się jak w standardowym do tej pory sys-

temie Easy Connect, natomiast na krót-

kim boku zastosowano nowy system –

Megaloc. Wystarczy przyłożyć panel do

dłuższej krawędzi wcześniej ułożonego

rzędu. Opuszczając go łączymy panele ze

sobą. Następnie dociskamy dłonią krót-

szą krawędź montowanej deski. 

Panele Classen są dostępne w dwóch sys-

temach montażu: Easy Connect i Mega-

loc, w którym wprowadzono pięć kolek-

cji: Premium, Professional, Trend, Easy

i Style. 

Ceny paneli wahają się od 20 zł/m2 (ko-

lekcje ze starszym systemem montażu) do

89,99 zł/m2 (Megaloc Premium).

Classen-Pol intensywnie inwestuje w pro-

dukcję i logistykę, po to żeby w każdym

momencie móc sprostać zamówieniom

klientów i dostarczyć zamówione produk-

ty w dowolne miejsce na świecie. Ciągle

inwestujemy w komputerowo sterowane

maszyny produkcyjne, budynki, centra

logistyczne oraz najnowocześniejsze sys-

temy komputerowe. Wszystkie te inwe-

stycje mają jeden główny cel – aby nasi

partnerzy handlowi mieli w każdym mo-

mencie dokładnie takie produkty, jakich

żądają klienci.
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Podłogi CLASSEN-POL

PREZENTACJA

Classen-Pol jest jednym 

z najbardziej cenionych producentów wyrobów 

drewnianych i drewnopochodnych w Europie, który

dokłada wszelkich starań aby 

zagwarantować klientom kompletną 

i spójną ofertę w każdym momencie. 

Jesteśmy jednym z liderów 

światowego rynku podłóg laminowanych. 
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