Laminat
Advanced

HRAST Seetaler

Kanadski OREH

HRAST Dachstein

JESEN Young

HRAST Lofer

Nordijski HRAST

HRAST Tuxer

HRAST nepooblan

HRAST Wagram

OREH Barcelona

HRAST Ennstal

Kameni BOR

BOR Tauern

HRAST Ötztaler

Ujemanje stopnic
Identične s talno oblogo.

Eurowood Laminat Advanced
Uresničitev sanj v sodobnem dizajnu

Nova kolekcija „Advanced“ nudi laminat prihodnje generacije. Nastala je z navdihom barvnih trendov pohištvene industrije, inovacij
na področju laminatov, ter ponuja najnovejše dekorje in vse prednosti sodobne talne obloge. Široka paleta dekorjev lesa ustreza
trenutnim zahtevam mednarodnih trendov na področju notranjega dizajna.

Površina

Pakiranje

>
>
>
>

1 paket = 8 kosov = 2,131 m²
1 paleta = 56 paketov = 119,32 m²

globoko strukturirana
matirano-oljni videz
videz pravega lesa
4-stransko posneti rob

Format
8 x 244 x 1.380 mm (Hrast Seetaler, Hrast Dachstein, Hrast Lofer, Hrast Tuxer, Hrast Wagram, Hrast Ennstal)
8 x 193 x 1.380 mm (Bor Tauern, Kanadski Oreh, Jesen Young, Nordijski Hrast, Hrast nepooblan, Oreh Barcelona,
Pinija, Hrast Ötztaler)

Lastnosti

Klik-Sistem

Antistatičnost, neprevodnost

Primerno za talno ogrevanje

Enostavna nega in odpornost

Odpornost na cigaretne ogorke

NK 32
Priporočljivo za poslovne prostore s
srednjo uporabo (Npr. pisarne, butiki,
šolske učilnice)

Požarni razred Cﬂ-s1
zaviralec gorenja

Površina primerna za kolesca
stolov tipa W

Odpornost na kemikalije in madeže

Plavajoče polaganje, brez lepljenja

Klik sistem vzdolžne stranice

Klik sistem prečne stranice

EN 14041
2006

Hersteller ist Mitglied
im EPLF

Eurowood Laminat Advanced

Laminat HRAST Seetaler, videz pravega lesa, 4-stransko posneti rob

Laminat HRAST Dachstein, videz pravega lesa, 4-stransko posneti rob

Laminat HRAST Lofer, videz pravega lesa, 4-stransko posneti rob

Laminat HRAST Tuxer, videz pravega lesa, 4-stransko posneti rob
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Eurowood Laminat Advanced

Laminat HRAST Wagram, videz pravega lesa, 4-stransko posneti rob

Laminat HRAST Ennstal, videz pravega lesa, 4-stransko posneti rob
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Laminat BOR Tauern, globoko strukturirana površina, 4-stransko posneti rob

Laminat Kanadski OREH, matirano-oljen videz

Eurowood Laminat Advanced

Laminat JESEN YOUNG, globoko strukturirana površina

Laminat Nordijski HRAST, matirano-oljen videz
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Laminat HRAST nepooblan, globoko strukturirana površina

Laminat OREH Barcelona, videz pravega lesa, 4-stransko posneti rob

Eurowood Laminat Advanced

Laminat Kameni BOR, 4-stransko posneti rob

Laminat HRAST Ötztaler, videz pravega lesa, 4-stransko posneti rob

Eurowood Laminat deska Basic HRAST Natur

Laminat
Basic

Naravni HRAST, 3-deščni

Naravni HRAST, 1-deščni

JAVOR Carelia

Naravni HRAST, 2-deščni

JAVOR Müriz

Naravni HRAST, 3-deščnii

BUKEV

HRAST rjavi, 1-deščni

OREH

Ujemanje stopnic
Identične s talno oblogo.

Eurowood Laminat Basic
Prostoru podari individualen slog

Eurowood laminat predstavlja videz naravnega lesa, visoko obstojnost in enostavno nego. V kolekciji lahko najdemo ladijske pode,
ki dajejo prostoru individualen slog. Eurowood laminat je preprost za polaganje in ga je mogoče zlahka odstranit, ter ponovno
položiti drugje. Primeren je za uporabo v bivalnih in tudi poslovnih prostorih.

Površina

Pakiranje

> rustikalnost
> tipična struktura lesa
> matirano-oljen videz

1 paket = 8 kosov = 2,131 m²
1 paleta = 56 paketov = 119,32 m²

Format
8 x 193 x 1.380 mm

Lastnosti

Klik-Sistem

Odpornost na cigaretne ogorke

Enostavna nega in odpornost

Površina primerna za kolesca
stolov tipa W

Požarni razred Cﬂ-s1
zaviralec gorenja

Plavajoče polaganje, brez lepljenja

Odpornost na kemikalije in madeže

Primerno za talno ogrevanje

Klik sistem vzdolžne stranice

Klik sistem prečne stranice

NK 32
Priporočljivo za poslovne prostore s
srednjo uporabo. (Npr. pisarne, butiki,
šolske učilnice)

EN 14041
2006

Hersteller ist Mitglied
im EPLF

Eurowood Laminat Basic

Laminat HRAST naravni, rustikalen

Laminat HRAST naravni, globoko strukturirana površina

Laminat HRAST rjav, rustikalen
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Eurowood Laminat Basic

Laminat JAVOR Carelia, rustikalen

Laminat JAVOR Müritz, struktura pravega lesa

Laminat BUKEV, videz pravega lesa

Laminat OREH, videz pravega lesa

Bogat izbor pribora
Enostavno naročanje

Pribor

Nega

Zaključne letve

Eurowood laminat

1. Zaključne letve KTEX4:
Za Eurowood laminate Basic in Advanced
2. Zaključne letve KTEX1:
Za Eurowood laminate Advanced
3. Montažne sponke:
Za zaključne letve KTEX4 und KTEX1

1. Čistilno sredstvo za laminat: 1 liter

1

2

1

3

Podloge
1. Probase PE Strong 2,0
2. Probase EPS 1,6 Aqua-Stop
3. Probase PU-M 1,8 Aqua-Stop
4. Pluta 2,0
5. HWF 5,0/4,0
6. Probase Aqua-Stop
7. Woolin zvočna izolacija proti
zvoku udarcev pri hoji
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FAQs
Pogosto zastavljena vprašanja

Laminat
Ali je laminat primeren za polaganje na tla s talnim ogrevanjem?
Da, laminat je primeren za polaganje na tla s talnim ogrevanjem, vendar upoštevajte napotke proizvajalca.
Ali so laminatne talne obloge primerne za polaganje v vlažnih prostorih?
Ne, laminatne talne obloge zaradi svojih lastnosti niso primerne za polaganje v vlažnih prostorih.

Polaganje
Kaj pomeni polaganje z nadaljevanjem materiala iz prejšnje vrstice?
Gre za polaganja laminata, pri čemer naslednjo vrsto začnete z ostankom deske iz prejšnje vrste.
Koliko odpadnega materiala nastane pri polaganju laminatnih talnih oblog?
Izračun odpadnega materiala je odvisen tako od načina polaganja kot tudi od prostorskih danosti. Pri polaganju, kjer zadnjo desko
prve vrste uporabite za naslednjo vrsto je količina odpadnega materiala znatno manjša.
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Nega
Kaj je treba upoštevati pri vzdrževanju laminata, če je pod njim talno ogrevanje?
Med čiščenjem mora biti talno ogrevanje izključeno, saj lahko toplota povzroči lise.
Kako pravilno vzdržujem laminat?
Za redno nego zadostuje čiščenje na suho z metlo, mopom ali s sesalnikom za prah. Pri večjih umazanijah ali pri prenovi zaščite
površine pa laminat očistite s sredstvom za čiščenje ali nego, ki ga priporoča proizvajalec laminata.
Kakšna naj bo temperatura vode, ki jo uporabim za čiščenje?
Za čiščenje je najbolje uporabiti hladno vodo, kateri po potrebi dodajate priporočeno čistilno sredstvo. Hladna voda se suši počasneje in bolj enakomerno, zaradi česar je manj verjetnosti, da nastanejo proge in lise.
Kaj pomeni rahlo vlažen?
To si lahko predstavljate kot sloj vlage po prhanju/kopeli, ki ostane na ogledalu. Rahlo vlažnost dosežemo tako, da krpo pomočimo
v vlažno raztopino in jo tako dolgo ožemamo, da iz nje voda ne kaplja več.
Zakaj so po čiščenju na tleh vidne lise?
Pogosto je vzrok v nepravilnem odmerjanju čistilnega sredstva. Lise lahko nastanejo tudi zaradi delcev umazanije na tleh ali na krpi
ali pa ker pri čiščenju niste uporabili hladne vode.
Rešitev: očistite krpo, jo zmočite s hladno vodo in ožemite, da bo rahlo vlažna ter tla ponovno obrišite.
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