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EKSKLUZY WNA MARKA PODŁÓG PLATINIUM

Oferta Kronopol jest bardzo bogata i różnorodna. 

Obejmuje 15 kolekcji zróżnicowanych pod wzglę-

dem właściwości użytkowych oraz ponad 90 efek-

townych dekorów różnorodnych wybarwień drewna, 

a także szeroki wybór autentycznych struktur drew-

na. Znaleźć w niej można zarówno klasyczne dekory, 

jak i odważne wariacje kolorystyczne przeznaczone 

do nowoczesnych, minimalistycznych wnętrz. 

Wszystkie podłogi wchodzące w skład marki 

PLATINIUM gwarantują komfort, trwałość i bar-

dzo dobre właściwości użytkowe: odporność na 

zaplamienia, antyalergiczność, antystatyczność, 

możliwość montażu na wodnym ogrzewaniu pod-

łogowym oraz łatwość czyszczenia i konserwacji. 

Ponadto PLATINIUM to szeroki wybór różnorodnych 

efektownych struktur powierzchni – począwszy od 

autentycznych wiernie oddających fakturę drewna 

aż po nowoczesne, linearne struktury. Mogą one imi-

tować podłogę lakierowaną, także aksamitny połysk 

po olejowaniu lub charakterystyczne ługowanie. 

Nowością jest trójwymiarowa struktura synchronicz-

na z heliochromem, która wyglądem oraz w dotyku 

do złudzenia przypomina naturalne drewno.

KING SIZE – kolekcja, łamiąca wszelkie schematy. 

Podłoga ta jest prawdziwym królem formatu, jej dłu-

gość – 1845 mm nadaje aranżowanym pomieszcze-

niom wyjątkowy charakter. Płyta bazowa o grubości 

12 mm w połączeniu z najwyższą klasą ścieralności 

(AC5) gwarantuje najlepszą jakość i piękny wygląd 

na długie lata. Panele laminowane King Size wystę-

pują w trzech unikatowych strukturach powierzchni 

– matowe drewno (MO), pory synchroniczne (ER) 

oraz struktura synchroniczna z heliochromem. 

MASSIVE – połączenie solidności i naturalności. 

Kolekcja Massive to 7 dekorów o zróżnicowanej 

kolorystyce i stylu. Dąb Silesia zachwyci miłośników 

wnętrz rustykalnych, Dąb Negre – to idealny dekor 

do nowoczesnych, minimalistycznych aranżacji. 

Melanż brązów charakterystyczny dla Dębu Calvados 

doda wyrazistości aranżacjom w stonowanych bar-

wach, a biszkoptowa barwa Dębu Labrador rozjaśni 

każde wnętrze. Panele z kolekcji Massive objęte są 

30-letnią gwarancją i posiadają najwyższą klasę ście-

ralności – AC5. 

HELIO – NOWOŚĆ w ofercie Kronopol. Tworzą ją 4 

piękne wybarwienia dębu w połączeniu z innowacyj-

ną strukturą, która uderzająco realistycznie i z dbało-

ścią o najmniejsze szczegóły odwzorowuje naturalną 

powierzchnię drewna. Struktura synchroniczna 

z heliochromem, w której wszystkie wgłębienia na 

powierzchni paneli idealnie nakładają się na rysunek 

słojów danego dekoru daje wrażenie autentyczności, 

trójwymiarowości i prawdziwego drewna pod sto-

pami. Głęboka, wyrazista struktura paneli laminowa-

nych z kolekcji Helio to odpowiedź firmy Kronopol 

na najnowsze trendy w branży.

PROGRESS – kolekcja dla osób, które walory użytko-

we i oryginalne wzornictwo stawiają na pierwszym 

miejscu. Wyjątkową trwałość podłogi zawdzięczają 

swojej budowie. Stworzone zostały bowiem na 10 mm 

bazie płyty HDF. Nieprzeciętne walory estetyczne 

zawdzięczają wysublimowanej kolorystyce oraz 

nowoczesnym strukturom powierzchni.

Dekory z kolekcji Progress spełnią oczekiwania 

miłośników oryginalnych, indywidualnych aranżacji 

i zapewnią satysfakcję na wiele lat.

LINEA PLUS – wyróżnia się w ofercie Kronopol uni-

katowym formatem wąskiej klepki (1380/113 mm) 

nawiązującym stylem do pokładu jachtu. Dekory 

zawarte w tej kolekcji to 3 efektowne wybarwienia 

dębu, które mogą znaleźć zastosowanie zarówno 

w reprezentacyjnych salonach, jak i funkcjonalnych 

kuchniach oraz przytulnych sypialniach. 

EXCELLENCE – czysta elegancja. Podłogi ujmują 

szlachetnym połyskiem powierzchni, po mistrzow-

sku łączą szyk z bogactwem kolorystki. Na szcze-

gólną uwagę zasługują nowości w tej kolekcji: Dąb 

Magnus, Dąb Kameleon oraz dekor utrzymany 

w skandynawskiej stylistyce – Dąb Narwik. Panele 

laminowane Excellence charakteryzują się pod-

wyższoną trwałością. Świadczy o tym wysoka klasa 

ścieralności (AC4), która jest dowodem na długo-

wieczność oraz niezawodność nawet w miejscach 

o dużym natężeniu ruchu. Potwierdzeniem tego 

faktu jest również 20-letnia gwarancja producenta, 

którą objęty jest produkt. 
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