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PLATINIUM PODŁOGI LAMINOWANE

Decydując się na podłogę sygnowaną marką PLATINIUM, stawiamy na najwyż-

szą jakość, nieprzeciętną estetykę oraz unikatowe produkty. Panele laminowane 

PLATINIUM to nie tylko znakomita jakość, ale również kreująca nastrój i podkreśla-

jąca charakter wnętrza kolorystyka – od klasycznych dębów po kolorystykę drzew 

egzotycznych. W niemalże każdej kolekcji pojawiają się jasne, inspirowane skandy-

nawską stylistyką, dekory w szarych, lekko żółtawych lub beżowych odcieniach. 

Są one bardzo wdzięcznym produktem wykończeniowym do małych pomiesz-

czeń, gdyż dodają wnętrzom lekkości i przestrzenności. Ciemne, intensywne deko-

ry są znakomitym tłem zarówno dla masywnego stylowego biurka w reprezenta-

cyjnym gabinecie, jak i minimalistycznej skórzanej sofy w nowocześnie zaaranżo-

wanym salonie. To kwintesencja elegancji i wyrafinowanego stylu. W zależności od 

przeznaczenia i gustu Klientów rekomendujemy zastosowanie podłogi z bogatego 

asortymentu pogrupowanego w 7 kolekcji. Wszystkie podłogi wchodzące w skład 

marki PLATINIUM gwarantują komfort, trwałość i bardzo dobre właściwości 

użytkowe. PLATINIUM to szeroki wybór różnorodnych efektownych struktur 

powierzchni – począwszy od autentycznych i wiernie odwzorowujących fakturę 

drewna aż po nowoczesne, linearne struktury. Mogą one imitować podłogę 

lakierowaną, ale również aksamitny połysk po olejowaniu lub charakterystyczne 

ługowanie. Nowością firmy Kronopol jest trójwymiarowa struktura synchroniczna 

z heliochromem, która zarówno w wyglądzie, jaki i dotyku do złudzenia przypomi-

na naturalne drewno. Zamiarem firmy Kronopol jest by podłogi PLATINIUM budzi-

ły tylko pozytywne emocje kreując wizerunek wnętrz i spełniając marzenia.

KING SIZE to kolekcja, która łamie wszelkie schematy. Podłoga ta jest prawdziwym 

królem formatu, jej długość – 1845 mm nadaje aranżowanym pomieszczeniom 

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 zostały stworzone w najdoskonalszych strukturach 

powierzchni. Obok znanych już wcześniej por synchronicznych prezentujemy 

absolutną nowość – struktury Heliochrome i Strato, które oprócz idealnego dopa-

sowania do wzoru drewna pozwalają dzięki grze światła i błysku uzyskać prawdzi-

wą podłogę 3D.

Kolekcja MASSIVE to połączenie solidności i naturalności. Troska o najwyższą 

jakość paneli idzie w parze z dbałością o ich walory estetyczne. Kolekcja Massive 

to 4 dekory o zróżnicowanej kolorystyce i stylu. Dąb Silesia zachwyci miłośników 

wnętrz rustykalnych, Dąb Negre – to idealny dekor do nowoczesnych, minimali-

stycznych aranżacji. Melanż brązów charakterystyczny dla Dębu Calvados doda 

wyrazistości aranżacjom w stonowanych barwach, a biszkoptowa barwa Dębu 

Labrador rozjaśni każde wnętrze. Panele z kolekcji Massive objęte są 30-letnią gwa-

rancją i posiadają najwyższą klasę ścieralności – AC5. 

Kolekcję HELIO tworzy 7 pięknych dębów w połączeniu z innowacyjną strukturą, 

która uderzająco realistyczne i z dbałością o najmniejsze szczegóły odwzorowu-

je 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 stopami. Głęboka, wyrazista struktura 10 mm paneli 

laminowanych Helio ze starannie dobraną V-fugą to odpowiedź firmy Kronopol na 

najnowsze trendy europejskiego wzornictwa.

Kolekcja PROGRESS jest propozycją skierowaną do osób, które walory użytkowe 

i oryginalne wzornictwo stawiają na pierwszym miejscu. Wyjątkową trwałość pod-

łogi Progress zawdzięczają swojej budowie. Stworzone zostały bowiem na

10 mm bazie płyty HDF. Nieprzeciętne walory estetyczne zawdzięczają one wysu-

blimowanej kolorystyce oraz nowoczesnym strukturom powierzchni. Dekory 

z kolekcji Progress spełnią oczekiwania miłośników oryginalnych, indywidualnych 

aranżacji i zapewnią satysfakcję na wiele lat.

Kolekcja LINEA PLUS wyróżnia się w ofercie Kronopol unikatowym formatem 

wąskiej klepki (1380 x 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 kuch-

niach oraz przytulnych sypialniach. Szlachetny połysk struktury WP, nietypowy 

format oraz unikatowa kolorystyka wzbudzą zainteresowanie wszystkich, którzy 

poszukują idealnej równowagi pomiędzy najwyższą jakością i doskonałym stylem. 

LUNA jest najnowszą kolekcją firmy Kronopol. Płyta HDF 8 mm w połączeniu 

z rewelacyjną strukturą synchroniczną heliochrom i czterostronną V-fugą dają 

Lunie atuty do wykorzystania w niebanalnych wnętrzach. Inspiracją kolorystycz-

ną dla nowej gamy są wnętrza z Italii. Florencja i charakterystyczne elementy 

wyposażenia wnętrz regionu Toskanii pozwala przenieść się w romantyczną 

atmosferę opowieści Boccacio albo wrócić wspomnieniami do bajecznej podróży 

po Półwyspie Apenińskim. Sześć zupełnie nowych podłóg zostało stworzone z uży-

ciem nowego zamka EXPRESS CLICK, który pozwala zamontować podłogę szybciej 

niż kiedykolwiek do tej pory. 

EXCELLENCE to czysta elegancja. Podłogi ujmują szlachetnym połyskiem 

powierzchni, po mistrzowsku łączą szyk z bogactwem kolorystki. Do wyboru jest 

11 wzorów podłogi, które zadowolą wymagających klientów. Panele laminowane 

Excellence charakteryzują się podwyższoną trwałością. Świadczy o tym wysoka 

klasa ścieralności (AC4), która jest dowodem na długowieczność oraz niezawod-

ność nawet w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Potwierdzeniem tego faktu jest 

również 20-letnia gwarancja producenta, którą objęty jest produkt. 
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