
AURUM FLOORING – PODŁOGI 
PREMIUM OD KRONOPOLU  
Dobra podłoga to podstawa każdego po-
mieszczenia. Dobierając panele podłogo-
we, które dają największe możliwości 
aranżatorskie, warto zwrócić uwagę nie 
tylko na walory estetyczne, ale również ja-
kość wykonania i łatwość montażu. Od 
niedawna w sprzedaży dostępna jest mar-
ka podłóg Aurum, wybór najbardziej wy-
magających klientów.

Podłogi Aurum na tle innych kolekcji wy-
różnia przede wszystkim trójwymiarowa 
struktura synchroniczna powierzchni. Efekt 

3D to innowacyjna technologia, której tajem-
nica tkwi w sposobie produkcji wierzchniej 
części panela, gdzie na rysunek drewna skła-
dają się powierzchnie matowe, błyszczące 
i półmatowe dopasowane do szkicu słojów. 
Dzięki temu powierzchnia panela wiernie od-
wzorowuje strukturę naturalnego drewna. 

Aurum to 29 nowych dekorów paneli pod-
łogowych, podzielonych na pięć inspirują-
cych kolekcji, w których można dowolnie wy-
bierać w barwach, strukturach i grubościach 
paneli, otrzymując w standardzie wysoką wy-
trzymałość (tzw. klasę ścieralności). Ponadto 
w panelach wykorzystano systemy do szyb-
kiego montażu express click z super moc-
nym zamkiem. 

Kolekcja Taste oraz Sensual to podłogi po-
kryte synchroniczną strukturą, wzbogaconą 
heliochromem, która nadaje błysk nawet naj-
głębszym częściom rysunku drewna. Kolekcja 
Taste inspirowana jest smakami z różnych 
stron świata i oferuje 6 ciekawych dekorów 
dębu: Miodowy, Kokosowy, Migdałowy, 
Czekoladowy, Cynamonowy i Karmelowy. 
Kolekcja Sensual jest urzeczywistnieniem 
emocji, jakie niesie ze sobą taniec. Dostępna 
jest w 7 różnych dekorach opartych na dębo-
wej desce: Dąb Twist, Merenge, Samba, 
Tango, Rumba, Salsa, Flamenco. 

Panele Vision, Aroma i Sound pokryte są 
strukturą synchroniczną 3D. Kolekcja Vision 

swoją kolorystyką i strukturą nawiązuje do 
widoków, które malarze przenoszą na płót-
na. Dąb Leonardo, Cedry Libanu, Dąb 
Skalisty, Platan Impresja, Orzech Secesja 
oraz Drzewo Pustyni to sześć wzorów do-
stępnych w tej kolekcji. Inspiracją do stwo-
rzenia paneli Aroma były najpiękniejsze za-
pachy świata, pośród których znalazły się: 
drzewo sandałowe, wanilia, geranium, ja-
śmin i róża. Każdy z tych zapachów repre-
zentuje osobny dekor panela. Kolekcji 
Sound ton nadaje muzyka. Znajduje się 
w nie pięć wzorów: Dąb Chillout, Rock, 
Blues, Soul oraz Jazz. 

Uzupełnieniem kolekcji są cokoły przypo-
dłogowe P85, które podkreślą charakter każ-
dej podłogi.
Więcej informacji na http://aurum.kronopol.pl/. 
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