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Krono Original® to świat inspi-
rujących pomysłów. Jako 
jeden ze światowych liderów, 
nieustannie rozwijamy naszą 
ofertę o nowe, niepowtarzalne 
wzory podłóg i wyjątkowe 
kolekcje. Od doskonale odtwo- 
rzonych struktur drewna, 
poprzez zadziwiająco natu-
ralną powierzchnię kamienia, 
aż po rozmaite wymiary desek, 
Krono Original® to wyjątkowe 
źródło inspiracji.

K263 Dąb Saloon
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Wyprodukowano 
przez Kronospan

Niezawodne. Trwale. Blisko 
naszych klientów. Dla nas 
bycie „blisko Was” to nie tylko 
stwierdzenie geograficzne ale 
integralna część naszej filozo-
fii. Bycie „blisko Was” to dla 
nas wnikliwość i zrozumienie 
Waszych potrzeb, co oznacza, 
że zawsze jesteśmy otwarci dla 
naszych klientów.
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Strzelce Opolskie, Polska



66

Fakty i liczby

• Ponad 14.000 pracowni-
ków w ponad 40 zakładach 
produkcyjnych i punktach 
dystrybucyjnych na całym 
świecie - międzynarodowa 
perspektywa z silną obecno-
-ścią lokalną

• Nasze produkty są popu-
larne w ponad 90 krajach 
na świecie
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profil firmy

Od 120 lat w branży. Ponad 40 fabryk i punktów dystrybucji na całym 
świecie. Zadowoleni klienci w ponad 90 krajach. 
Ale nadal stąpamy mocno po ziemi.

Historia, która rozpoczęła się  
w austriackim tartaku w roku 1897 
stała się międzynarodowym sukces-
em.  Jako światowy lider w produkcji 
podłóg laminowanych, zbudowaliśmy 
swoją reputację w ponad 90 krajach 
na świecie. 
Niemałą część tego sukcesu 
zawdzięczamy dążeniu do perfekcji, 
ponieważ zawsze chcemy być lepsi od 
naszych konkurentów i wiemy dokła- 
dnie, czego pragną nasi klienci.
Właśnie dlatego nie pozostawiamy 
nic przypadkowi i wszystko robi-
my sami. Zaczynając od produkcji 
płyt nośnych, wytwarzania klejów  

oraz impregnatów - integracja pio-
nowa, która zapewnia nam pełną 
kontrolę nad całym procesem produ- 
kcyjnym i nad każdym pojedynczym 
detalem. 
Rezultat tego możesz zobaczyć  
w naszych podłogach. A nawet go 
dotknąć, ponieważ dzięki naszym 
innowacjom, udaje nam się coraz 
bardziej zbliżyć do natury. Ze wszy- 
stkimi korzyściami, jakie oferują 
podłogi laminowane, a wśród nich 
łatwość utrzymania, uniwersalne za-
stosowanie oraz pomysłowy system 
zatrzaskowy zapewniający prostą 
instalację. Prościej już nie można. 

Żadna z tych korzyści nie byłaby 
możliwa bez naszego wieloletniego 
doświadczenia i szeroko zakrojonych 
badań. Ponieważ wiemy dokładnie, 
czego pragną nasi klienci.
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Naturalny wygląd

...plus wszystkie praktyczne 
właściwości powierzchni, 
jakich oczekujesz od podłogi. 
Łatwe w utrzymaniu. Łatwe  
w montażu i przyjazne środo-
wisku. Nowoczesne metody 
oraz najnowsza technologia 
sprawiają, że to wszystko jest 
możliwe, przy jednoczesnym 
zachowaniu walorów wizua- 
lnych. Krono Original® - podłogi 
przyszłości.

Nieprawdopodobna różnorodność 
wzorów doskonale dopasowanych do 
każdego rodzaju wnętrza. Blisko 118 
dekorów w aktualnej kolekcji. Jeden  
z nich przeznaczony jest dla Ciebie. 
Nieustannie pracujemy nad nowymi 
pomysłami, które sprawiają, że jesteśmy 
zawsze o krok przed obowiązującymi 
trendami. Współpracujemy z 
zespołem oddanych projektantów, 
którzy nie tylko śledzą trendy, ale je 
wyprzedzają. Doskonale wiedzą, co 
się spodoba klientom - światowe wzo- 
rnictwo i nieustanny komfort dla stóp. 
Klasyczne lub nowoczesne, bogate 
czy purystyczne, Krono Original to 
podłogi najwyższej jakości, które 

zamienią nawet najprostszy pokój  
w wyjątkową, przytulną przestrzeń. 
Ale design to nie tylko wygląd. Istot-
ny jest również skład. Dlatego też 
nieustannie rozwijamy nasze produkty, 
aby stworzyć jeszcze bardziej komfor- 
towe otoczenie i zapewnić większy 
komfort dla stóp. Mocna powie- 
rzchnia odporna na zużycie i przetarcia. 
Lepsza ochrona przed mikrozadrapa-
niami. Odporność na zaplamienia. 
Dla nieustającej satysfakcji z podłogi  
i dla domowej atmosfery. 

Blisko 118 wzorów podłóg. Od klasycznych po 
nowoczesne. Tak, abyś zawsze mógł znaleźć 
podłogę odpowiadającą Twoim gustom.
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Authentic Embossed, 
Living Pore (LP)

Authentic Embossed, 
Hand Carved (HC)

Authentic Embossed, 
Historic Oak (HO)

Authentic Embossed, 
Rustic Chestnut (RC)

Authentic Embossed, 
Royal Oak (RO)

Rustic Finish (RF)

Authentic Embossed, 
Palace Oak (PO)

Rustic Gloss (RG) Stone Impression (SI)

Authentic Embossed, 
Barnwood (BW)

Authentic Embossed, 
Vintage Hickory (VH) Nature Line (NL)Grained Timber (GT)

new

struktury & tekstury

new
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K061 Rusty Barnwood

Docenisz zalety naszych 
podłóg. Łatwy i szybki montaż, 
powłoka antybakteryjna A.B.C., 
powierzchnia Microscratch 
Protect i struktura Authentic 
Embossed to tylko niektóre  
z wielu atutów Krono Original®
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Gwarancja Wszystkie podłogi Krono Original® 
poddawane są serii rygorystycznych testów potwie- 

rdzających zgodność z międzynarodowymi normami, dlatego też 
na każdy produkt udzielamy długiej gwarancji. Możesz być pewny, 
że bez względu na wybrany rodzaj podłogi, będzie ona łatwa  
w utrzymaniu i będzie cieszyć przez wiele lat.

Odporność na plamy i wgniecenia Bez 
względu na to, co się rozleje, czerwone wino, olej czy dżem, 

może być łatwo usunięte. Podłogi Krono Original® są również solidne 
i odporne na ścieranie; to jedne z najbardziej odpornych na zużycie 
dostępnych podłóg – nawet ciężkie meble nie zostawią wgnieceń. 
Należy używać filcowych podkładek do mebli; krzesła obrotowe 
należy wyposażyć w miękkie kółka oraz stosować maty ochronne. 

Montaż Systemy montażu 
Krono Original® zosta ł y 

zaprojektowane tak, by instalacja podłóg laminowanych była 
tak łatwa i bezproblemowa, jak to tylko możliwe. Profile zamków 
pozwalają na szybkie i proste połączenie ze sobą poszczególnych 
paneli przy użyciu minimum narzędzi. 
 

Gwarantowana antystatyczność   
Wszyscy kiedyś doświadczyliśmy wyładowania 

statycznego – jest to dość nieprzyjemne. Bez wątpienia „prąd” może 
spowodować pewien dyskomfort, gdy dotyka się klamki lub urządzeń 
elektrycznych w domu, dlatego też będziesz zadowolony wiedząc, iż 
podłogi antystatyczne Krono Original® zapewniają całkowitą ochronę 
przed nieprzyjemnymi wstrząsami.
Antystatyczność jest wbudowana i gwarantowana przez cały okres 
eksploatacji podłogi. Ponadto, podłogi te nie przyciągają kurzu 
i brudu w konwencjonalny sposób, dlatego są niezwykle łatwe  
w utrzymaniu czystości.

Powłoka antybakteryjna A.B.C.
Wiemy, że utrzymanie podłogi w czystości będzie dla 

Was ważne, a to oznacza również zmniejszenie ryzyka związanego 
z zarazkami. Zarazków nie można zobaczyć, ale wszyscy wiemy,  
że mogą one powodować problemy, jeśli się ich nie wyeliminuje. Mogą 
one nasilić alergie, czego wynikiem mogą być choroby, dlatego właśnie 
Krono Original® wprowadził A.B.C., Powłokę Antybakteryjną, która 
uniemożliwia rozwój zarazków na podłodze. Zarazki znajdujące się 
na podłodze mogą pochodzić z wielu źródeł, takich jak buty, rozlane 
ciecze czy zwierzęta, itd., jednak Powłoka Antybakteryjna Krono 
Original® A.B.C. poprawia standardy higieniczne sprzątania tworząc 
spokojne i zdrowe środowisko.

Authentic Embossed Wysokiej jakości struktury 
Authentic Embossed cechują się eleganckim kontrastem  

i porywającym efektem multi-połysku, który podkreśla głębokość 
struktury z elementami matowymi i połyskującymi, które odbijają światło. 
Wyczuwalna, synchroniczna struktura podążająca za rysunkiem drewna. 
Piękno, które możesz zobaczyć i poczuć.

Handscraped Zachwycająco eleganckie  
i naturalne wykończenie olejowanego drewna, połączone 

z delikatnym nieregularnym pofałdowaniem, zainspirowane tradycyjnym 
rzemiosłem. Subtelna matowa powierzchnia oddaje charakter 
naturalnych desek, które z biegiem czasu są delikatnie polerowane. 
Jednocześnie głębokie, matowe usłojenie podkreślają połyskujące 
akcenty.

Microscratch Protect Ta szczególnie odporna 
powierzchnia zabezpieczy Wasze podłogi przed mikro-

rysami, które mogą się pojawić na wskutek intensywnej eksploatacji.  
Dzięki Microscratch Protect Twoja podłoga będzie posiadać najlep-
sze możliwe zabezpieczenie przed efektami codziennego zużycia.

Eco Friendly Wszystkie podłogi 
Krono Original® są przyjazne środowisku, 

ponieważ w 95% wykonane są z drzewa pozyskiwanego  
z certyfikatem zrównowarzonego zarządzania. Co więcej, cały proces 
produkcyjny - od surowca po gotowy produkt - jest certyfikowany i 
regularnie badany przez niezależnych ekspoertów, zapewniając Ci 
pewność i ochronę środowiska.

Klasa użytku domowego 23  
Podłoga do pomieszczeń domowych o wysokim  
stopniu użytkowania.

Klasa użytku publicznego 31
Podłoga do pomieszczeń użytku publicznego o niskim 
natężeniu ruchu.

Klasa użytku publicznego 32
Podłoga do pomieszczeń użytku publicznego o średnim 
natężeniu ruchu.

 

Klasa użytku publicznego 33
Podłoga do pomieszczeń użytku publicznego o wysokim 
natężeniu ruchu.

Podłogi Krono Original® są testowane, certyfikowane i pełne charakteru.

informacje i oznaczenia
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K264 Golden Hammerwood

Wirtualne studio

www.krono-original.com

Chcesz profesjonalnie zaara- 
nżować pokój swoich marzeń 
- wirtualne studio podłóg 
na www.krono-original.com 
pomoże Ci zrealizować 
Twoje pomysły. To jest proste. 
Wszystko czego potrzebujesz, 
to trochę kreatywności.
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www.krono-original.com

Kolekcja
Rozmiar panela

Klasa 
użytku

Klasa 
ścieralności Gwarancja

Ochrona 
przed 
wilgocią

Anti
Bacterial
Coating

Zamek V-fuga Microscratch
Protect

Authentic
Embossed Handscraped Antystatyczność SKU

titan 
prestige

1285 x 157 x 14 mm

33 AC5 30 lat
4

4

floordreams 
vario

1285 x 192 x 12 mm

33 AC5 30 lat 3

vintage 
narrow

1285 x 123 x 10 mm

32 AC4 30 lat 6

vintage 
classic

1285 x 192 x 10 mm

32 AC4 30 lat 8

supreme 
vario

1285 x 192 x 10 mm

33 AC5 30 lat 7

supreme 
classic

1285 x 192 x 10 mm

33 AC5 30 lat 4

impressions 

1285 x 327 x 8 mm

32 AC4 20 lat 4

super natural 
classic

1285 x 192 x 8 mm

32 AC4 20 lat 12

sublime  
vario

1285 x 192 x 10 mm

32 AC4 25 lat 5

sublime  
classic

1285 x 192 x 10 mm

32 AC4 25 lat 5

variostep 
prestige

1285 x 157 x 8 mm

32 AC4 20 lat 6

variostep 
classic

1285 x 192 x 8 mm

32 AC4 20 lat 30

castello 
classic

1285 x 192 x 8 mm

32 AC4 20 lat 14

kronofix 
classic

1285 x 192 x 7 mm

31 AC3 15 lat 10

118* wybrane dekory ** gwarancja obowiązuje dla użytku domowego zgodnie z warunkami gwarancji (szczegółowe warunki gwarancji dostępne na: www.krono-original.com).

**

*

*

*

asortyment

Najważniejsze parametry podłóg Krono Original®
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Elegancko kontrastujące i porywający efekt multi-połysku, dosko-
nale odzwierciedlające najwyższej jakości strukturę o wyjątkowym 
charakterze naturalnego drewna.
Wyczuwalna, synchroniczna struktura podążająca za rysunkiem 
drewna. Piękno, które możesz zobaczyć i poczuć.

authentic embossed

5943 Natural Hickory



15

Synchroniczne usłojenie i struktura

authentic embossed

5947 Dąb Historic 8633 Dąb Shire

„Chcę się cieszyć pięknem natu-
ralnego drewna, ale bez wszyst- 
kich negatywnych aspektów 
z nim związanych. Authentic  
Embossed Krono Original® to 
doskonałe rozwiązanie. Naprawdę, 
możesz to zobaczyć i poczuć. Syn-
chroniczna struktura powierzchni 
łączy estetykę prawdziwego drewna 
z komfortem i praktycznością najlep-
szej jakości podłóg laminowanych.“
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14 mm podłoga laminowana o grubości podłogi trójwarstwowej.

Niezwykle wytrzymałe, odporne na kurz i zabrudzenia

Gwarantowana atystatyczność

Powierzchnia Microscratch Protect

A.B.C. powłoka antybakteryjna

Frezowane krawędzie na czterech bokach deski

Przeznaczona do intensywnego użytku domowego i intensywnego użytku komercyjnego

8573 Dąb Harlech

30 lat gwarancji
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Titan Prestige zaspokoi Twoje zamiłowania do jako-
ści najwyższej klasy. Łącząc wykwintny wygląd  
z wyjątkową jakością powierzchni oraz doskonałą 
ochroną antystatyczną, Titan Prestige oferuje zestaw 
mocnych desek w szerokości 157 mm i grubości  
14 mm, wykończonych synchroniczną strukturą. 
Dzięki temu z łatwością wyrazisz swoje wyjątkowe 
poczucie stylu w domu lub w biurze.

Podłoga premium zaprojektowana 
by sprostać wszelkim wymaganiom.

Gwarantowana antystatyczność

titan 
prestige

Trwałe, wytrzymałe, antystatyczne

Listwa przypodłogowa biała 
profil LK100B

AC5, Klasa 33, 1285 x 157 x 14 mm



5947 Dąb Historic
Deska, Authentic Embossed (HO)

8573 Dąb Harlech
Deska, Authentic Embossed (LP)

5953 Dąb Chantilly
Deska, Authentic Embossed (HO)

5944 Silverton Hickory
Deska, Authentic Embossed (VH)
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Odpowiednie dla intensywnie eksploatowanych 
pomieszczeń domowych oraz obiektów publicznych  
o wysokim natężeniu ruchu.

Dostępne w strukturze Authentic Embossed.

5947 Dąb Historic

30 lat gwarancji

4gwarancja

lat



vintage
classic

19

titan 
prestige

5953 Dąb Chantilly

AC5, Klasa 33, 1285 x 157 x 14 mm
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Frezowane krawędzie na czterech bokach deski

Powierzchnia Microscratch Protect

A.B.C. powłoka antybakteryjna

1clic2go – Szybko. Łatwo. Pewnie. 
Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli

Trwałe i niezwykle wytrzymałe

5542 Dąb Boulder

30 lat gwarancji
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floordreams 
vario

Zamek 1clic2go
Szybko. Łatwo. Pewnie. 

Floordreams Vario posiada w klasę ścieralności AC5

Łatwe łączenie paneliNadaje się do intensywnego użytku komercyjnego

Piękne pomieszczenia zasługują na piękne podłogi.  
Z podłogami Floordreams od Krono Original® można 
zrealizować nawet najbardziej ambitne projekty 
wnętrz. Jest to doskonały wybór dla sektora handlo-
wego - szczególnie dla powierzchni intensywnie 
eksploatowanych.
Powierzchnia robi wrażenie nie tylko ze względu na 
jej walory estetyczne z atrakcyjnymi zdobieniami, ale 
również ze względu na jej wyjątkową trwałość. 

Wyjątkowo wytrzymałe podłogi w wysokiej jakości.

AC5, Klasa 33, 1285 x 192 x 12 mm



8633 Dąb Shire
Deska, Authentic Embossed (LP)

5542 Dąb Boulder
Deska, Authentic Embossed (HC)

K060 Alabaster Barnwood
Deska, Authentic Embossed (BW)
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8633 Dąb Shire

Odpowiednie dla intensywnie eksploatowanych 
pomieszczeń domowych oraz obiektów publicznych  
o wysokim natężeniu ruchu.

Dostępne w strukturze Authentic Embossed.

30 lat gwarancji

gwarancja

lat



vintage
classic
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floordreams 
vario

K060 Alabaster Barnwood

Odpowiednie do pomieszczeń komercyjnych

AC5, Klasa 33, 1285 x 192 x 12 mm
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8157 Smoky Mountain Hickory

30 lat gwarancji

Powierzchnia Microscratch Protect

Frezowane krawędzie na czterech bokach deski

A.B.C. powłoka antybakteryjna

1clic 2go pure: z ‘clickiem’ na krótkich i długich krawędziach
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8156 Red River Hickory

vintage
narrowAC4, Klasa 32, 1285 x 123 x 10 mm

Klamry montażowe

Wąskie deski Krono Original® Vintage Narrow 
nadają pomieszczeniom szczególnego uroku: 
jedną z cech charakterystycznych tej podłogi 
jest struktura heblowanej deski, która sprawia, iż 
podłoga zdaje się być ręcznie robiona. Matowa 
powierzchnia z błyszczącym, synchronicznym usło-
jeniem odzwierciedla naturalną strukturę prawdzi-
wego drewna. Postarzany wygląd delikatnie 
pofałdowanej struktury wyznacza idealne tło 
aranżacji w stylu vintage.

Wąskie deski, jak ręcznie robione.

Możliwość łączenia różnych formatów

Wąski format deski: 123 mm



8156 Red River Hickory
Deska, Vintage Hickory (VH)

8155 Appalachian Hickory
Deska, Vintage Hickory (VH)

5947 Dąb Historic
Deska, Authentic Embossed (HO)
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Vintage Classic
192 mm

Vintage Narrow
123 mm

8155 Appalachian Hickory

30 lat gwarancji

Dostępne w strukturze Authentic Embossed.

Odpowiednie do pomieszczeń domowych  
o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń 
użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu.

Wygląd ręcznie heblowanej deski

gwarancja

lat



5943 Natural Hickory
Deska, Vintage Hickory (VH)

5953 Dąb Chantilly
Deska, Historic Oak (HO)

8157 Smoky Mountain Hickory
Deska, Vintage Hickory (VH)

vintage
classic

27

8155 Appalachian Hickory

vintage
narrowAC4, Klasa 32, 1285 x 123 x 10 mm
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30 lat gwarancji

Powierzchnia Microscratch Protect

Tekstura Authentic Embossed

Frezowane krawędzie na czterech bokach deski

A.B.C. powłoka antybakteryjna

1clic2go – Szybko. Łatwo. Pewnie. 
Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli

5943 Natural Hickory
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vintage
classicAC4, Klasa 32, 1285 x 192 x 10 mm

Gustowne połączenie starego i nowego. Krono  
Original® Vintage Classic stanowi doskonałą 
podstawę zachwycającego zestawienia tradycji  
i nowoczesności. Popularny styl vintage jest modny 
od dawna, ponieważ odzwierciedla cenny ślad 
czasu, odsłaniając jego piękno w ręcznie wykańcza-
nych materiałach. Podłogi Vintage Classic i Vintage 
Narrow wyglądają wspaniale kiedy zastosuje się je 
w tym samym pomieszczeniu, podkreślając stylowy, 
ponadczasowy wygląd.

Ponadczasowe połączenie.

Możliwość łączenia różnych formatów

5947 Historic Oak

Popularny styl vintage



5947 Dąb Historic
Deska, Authentic Embossed (HO)

8156 Red River Hickory
Deska, Authentic Embossed (VH)

101 Hickora Biała
Deska, Authentic Embossed (VH)

5943 Natural Hickory
Deska, Authentic Embossed (VH)

8155 Appalachian Hickory
Deska, Authentic Embossed (VH)

30

30 lat gwarancji

Dostępne w strukturze Authentic Embossed.

5947 Dąb Historic

Odpowiednie do pomieszczeń domowych  
o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń 
użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu.

Listwa przypodłogowa,
biała, LK70

gwarancja

lat



5953 Dąb Chantilly
Deska, Authentic Embossed (HO)

8157 Smoky Mountain Hickory
Deska, Authentic Embossed (VH)

5537  Kasztan Tawny
Deska, Authentic Embossed (RC)

31

vintage
classicAC4, Klasa 32, 1285 x 192 x 10 mm

5947 Dąb Historic
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microscratch
protect

K061 Rusty Barnwood

Martwisz się o zadrapania? Już nie musisz. Dzięki solidnej i trwałej 
powierzchni, Twoja podłoga ma najlepsze zabezpieczenie 
przed drobnymi rysami i zadrapaniami, które mogą powstać  
na skutek dużych obciążeń mechanicznych – gwarancja  
beztroskiego użytkowania.
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microscratch protect

5953 Dąb Chantilly K061 Rusty Barnwood

5542 Dąb Boulder5943 Natural Hickory

Microscratch protection

„Wybierając podłogę myślę przede 
wszystkim o aspektach estetycznych, 
ale zależy mi także na trwałości - 
najlepszą funkcjonalność zapewnia 
połączenie walorów estetycznych  
i użytkowych.
Dzięki Microscratch Protect, 
moja podłoga znosi wszystkie 
obciążenia związane z codziennym 
użytkowaniem. Solidna powierz-
chnia jest bardziej trwała niż w przy-
padku tradycyjnych podłóg – jest 
zarówno piękna, jak i praktyczna.”
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30 lat gwarancji

K269 Dąb Eggshell

Frezowane krawędzie na czterech bokach deski

Niezwykle wytrzymałe, odporne na kurz i zabrudzenia

A.B.C. powłoka antybakteryjna

1clic2go – Szybko. Łatwo. Pewnie. 
Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli
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Odpowiednie do pomieszczeń komercyjnych

supreme
varioAC5, Klasa 33, 1285 x 192 x 10 mm

Nie musisz obawiać się o trwałość swojej podłogi, 
ponieważ kolekcja Supreme Vario wytrzyma 
długie lata użytkowania. Ciekawe wzornictwo, 
czterostronna V-fuga oraz struktury podkreślające 
naturalny rysunek drewna, połączone z niezwykle 
wytrzymałą powierzchnią i stabilnością tworzą 
podłogę o wysokiej odporności oraz fanta- 
stycznym wyglądzie.

Wysoka wytrzymałość i fantastyczny wygląd.

Odpowiednie dla intensywnie  
eksploatowanych pomieszczeń

Listwa  
przypodłogowa biała

profil LK 70



K003 Dąb Craft Złoty
Deska, Grained Timber 

8169 Dąb Polski
Deska, Nature Line 

5335 Dąb Bradford
Deska, Rustic Finish 

K269 Dąb Eggshell 
Deska, Grained Timber 

36

Dostępne w strukturze Rustic Finish, Grained Timber oraz Nature Line.

K002 Dąb Craft Szary

30 lat gwarancji

Odpowiednie do pomieszczeń domowych  
o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń  
użytku publicznego o wysokim natężeniu ruchu. 

gwarancja

lat



8168 Dąb Tabac
Deska, Rustic Finish 

4278 Dąb Corona
Deska, Nature Line 

K002 Dąb Craft Szary
Deska, Grained Timber 

vintage
classic

37

5335 Dąb Bradford

supreme
varioAC5, Klasa 33, 1285 x 192 x 10 mm
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30 lat gwarancji

K271 Dąb Gossamer

Niezwykle wytrzymałe, odporne na kurz i zabrudzenia

A.B.C. powłoka antybakteryjna

1clic2go – Szybko. Łatwo. Pewnie. 
Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli
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supreme
classicAC5, Klasa 33, 1285 x 192 x 10 mm

Najwyższa klasa podłóg o wyjątkowo wytrzymałej 
powierzchni i funkcjonalności to doskonałe rozwią-
zanie nie tylko do pomieszczeń domowych, ale i do 
biur, sklepów czy innych powierzchni użytku publicz-
nego. Supreme Classic to różnorodne, współczesne 
wzornictwo, połączone z naturalnym wyglądem  
i strukturą. Dzięki tym cechom podłoga odznacza 
się trwałością oraz doskonałym wyglądem, nawet 
po wielu latach eksploatacji.

Trwałość. Jakość. Wzornictwo.

Odpowiednie dla intensywnie  
eksploatowanych pomieszczeń

Listwa przypodłogowa biała 
LK100BWyjątkowo odporna i wytrzymała podłoga



5237 Dąb Szkarłatny
Deska, Rustic Finish 

K271 Dąb Gossamer
Deska, Grained Timber 

5336 Dąb Sepia
2 Klepka, Rustic Finish 

5338 Dąb Patyna
2 Klepka, Rustic Finish 
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5338 Dąb Patyna

30 lat gwarancji

Dostępne w strukturze Rustic Finish oraz Grained Timber.

Odpowiednie do pomieszczeń domowych  
o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń  
użytku publicznego o wysokim natężeniu ruchu.

gwarancja

lat



vintage
classic

41

supreme
classicAC5, Klasa 33, 1285 x 192 x 10 mm

5237 Dąb Szkarłatny



Format XL - 327 mm
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K060 Alabaster Barnwood

20 lat gwarancji

A.B.C. powłoka antybakteryjna

1clic2go – Szybko. Łatwo. Pewnie. Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli

Szybszy montaż w porównaniu ze standardowym formatem, dzięki rozmiarowi XL

Dzięki dwóm płytkom na panel, podłogę można układać w szachownicę bądź schodkowo
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8161 Pedra Gray

impressionsAC4, Klasa 32, 1285 x 327 x 8 mm

Czterostonna U-fuga

Uzyskaj wygląd drewnianych lub kamiennych płyt 
bez żmudnej pracy i kosztów montażu płytek cera-
micznych. Możesz je ułożyć na wzór szachownicy  
lub z przesunięciem, aby uzyskać pożądany efekt 
aranżacji dowolnego wnętrza - od kuchni do pokoju 
rodzinnego. 

Wygląd płytek ceramicznych bez wysiłku.

Efekt kamienia



8457 Travertin
Płytka, Stone Impression 

K060 Alabaster Barnwood
Płytka, Authentic Embossed (BW)

8161 Pedra Gray
Płytka, Stone Impression 
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Dostępne w strukturze Authentic Embossed oraz Stone Impression.

20 lat gwarancji

Odpowiednie do pomieszczeń domowych  
o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń 
użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu.

Wskazówka:
Masa uszczelniająca jest szczególnie prakty-

czna w kuchni. Zalecamy Clickguard. Zastosuj 

do łącznia podczas instalacji podłogi - stała 

ochrona przed wilgocią.

gwarancja

lat



K035 Crosstown Traffic
Płytka, Stone Impression 

vintage
classic

45

AC4, Klasa 32, 1285 x 327 x 8 mm impressions

K035 Crosstown Traffic



46

K266 Dąb Hayfield

20 lat gwarancji

Frezowane krawędzie na czterech bokach deski
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Listwa przypodłogowa 
biała LEPD

super natural
classicAC4, Klasa 32, 1285 x 192 x 8 mm

Super Natural Classic to kolekcja dekorów doskonale 
odzwierciedlających naturę. Matowa powierzchnia 
połączona z synchronicznymi, połyskującymi porami 
idealnie oddaje charakter najwyższej jakości desek, 
aby nadać podłodze naturalny wygląd i strukturę 
powierzchni.

Doskonałe odzwierciedlenie natury.

Synchroniczne usłojenie i struktura powierzchni

Frezowane krawędzie

A.B.C. powłoka antybakteryjna

1clic2go – Szybko. Łatwo. Pewnie. 
Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli



K036 Heritage Barnwood
Deska, Authentic Embossed (BW)

K037 Weathered Barnwood
Deska, Authentic Embossed (BW)

różne odcienie w jednym opakowaniu

K061 Rusty Barnwood
Deska, Authentic Embossed (BW)

8630 Dąb Aspen
Deska, Authentic Embossed (LP)

K060 Alabaster Barnwood
Deska, Authentic Embossed (BW)

K268 Dąb Wolfsback
Deska, Authentic Embossed (PO)

K267 Dąb Enchanted
Deska, Authentic Embossed (PO)

K326 Dąb Sundance
Deska, Authentic Embossed (RO) 

new

K327 Dąb Hillside
Deska, Authentic Embossed (RO) 

new

48

Dostępne w strukturze Authentic Embossed.

20 lat gwarancji

Odpowiednie do pomieszczeń domowych  
o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń użytku 
publicznego o średnim natężeniu ruchu.

różne odcienie w jednym opakowaniu

gwarancja

lat



8633 Dąb Shire
Deska, Authentic Embossed (LP)

K266 Dąb Hayfield
Deska, Authentic Embossed (PO)

K325 Dąb Silver Shadow
Deska, Authentic Embossed (RO) 

new

vintage
classic

49

K061 Rusty Barnwood

super natural
classicAC4, Klasa 32, 1285 x 192 x 8 mm
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no problem 

K060 Alabaster Barnwood

Podłogi Krono Original® są odporne na zarysowania, plamy i inne 
ślady codziennego użytkowania. Autentyczny wygląd prawdziwego 
kamienia lub drewna i komfort utrzymania czystości. Nic dziwnego, 
że to nasza ulubiona podłoga.
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8630 Dąb Aspen

Trwałe, higieniczne 
i odporne na plamy

no problem

„Łatwa w utrzymaniu podłoga jest dla 
mnie bardzo ważna! Kto tak naprawdę 
lubi sprzątać? Lubię rzeczy, które 
ułatwiają życie i nie wymagają wielu god-
zin sprzątania. Z moją podłogą Krono  
Original® możemy się zrelaksować, 
ponieważ nawet trudne zabrudzenia, 
takie jak plamy po czerwonym winie, ka-
wie, owocach, czy nawet lakier do paz-
nokci, mogą być z łatwością usunięte. 
Wystarczy przetrzeć! Co więcej, moja 
podłoga jest odporna na ścieranie i 
wyjątkowo wytrzymała. Jest rewelacyj-
na w codziennym użytkowaniu!”



52

4376 Wild Creek

25 lat gwarancji

Frezowane krawędzie na czterech bokach deski
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sublime
varioAC4, Klasa 32, 1285 x 192 x 10 mm

Podłogi z kolekcji Sublime Vario w pełni oddają 
walory naturalnego drewna – ciekawe wzornictwo 
oraz oryginalny efekt powierzchni, dzięki różno-
rodności struktur. Każda deska podkreślona dodat-
kowo czterostronnym frezem, oddaje autentyczny 
wygląd i charakter naturalnego drewna. Jednak  
w przeciwieństwie do niego, podłoga Sublime Vario 
jest wyjątkowo łatwa w montażu i utrzymaniu.

Wygląd prawdziwych desek.

Czterostronna V-fuga

Wyjątkowo stabilne dzięki grubości desek 

Frezowane krawędzie na czterech bokach deski

A.B.C. powłoka antybakteryjna

1clic2go – Szybko. Łatwo. Pewnie. 
Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli

Listwa przypodłogowa
LK 70



K001 Dąb Craft Biały
Deska, Grained Timber 

8199 Dąb Alpejski
Deska, Rustic Finish

K276 Dąb Vintage Cask
Deska, Grained Timber 
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Dostępne w strukturze Rustic Finish, Nature Line oraz Grained Timber.

25 lat gwarancji

Odpowiednie do pomieszczeń domowych  
o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń  
użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu.

K276 Dąb Vintage Cask

gwarancja

lat



4376 Wild Creek
Deska, Nature Line 

K272 Dąb Thunder
Deska, Grained Timber 

vintage
classic

55

sublime
varioAC4, Klasa 32, 1285 x 192 x 10 mm

K272 Dąb Thunder



56

8461 Dąb St. Moritz

25 lat gwarancji
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sublime
classicAC4, Klasa 32, 1285 x 192 x 10 mm

Kolekcja podłóg Sublime Classic zapewni dosko-
nałą jakość i stabilność dzięki 10 mm grubości 
desek. Klasyczny format połączony z naturalnym, 
tradycyjnym wyglądem drewna oraz strukturą Rustic 
Finish, wiernie oddaje jego walory. Sublime Classic 
to idealne rozwiązanie do każdego pomieszczenia.

Klasyczna forma nowoczesnych wnętrz.

A.B.C. powłoka antybakteryjna 

Listwa przypodłogowa biała 
profil LK80ES

Wyjątkowo stabilne dzięki grubości desek 

Odporne na plamy, brud i wgniecenia

A.B.C. powłoka antybakteryjna

Twin Clic – klasyczny system montażu:  
zamek „click” na długim i krótkim boku



5341 Dąb Roseberg
Deska, Rustic Finish 

9748 Dąb Naturalny
Deska, Rustic Finish 

8521 Dąb Holenderski
2 Klepka, Rustic Finish 
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5341 Dąb Roseberg

Dostępne w strukturze Rustic Finish oraz Grained Timber.

25 lat gwarancji

Odpowiednie do pomieszczeń domowych  
o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń  
użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu 

gwarancja

lat



8461 Dąb St. Moritz
Deska, Rustic Finish 

K270 Dąb Abbeyhill
Deska, Grained Timber 

vintage
classic

59

K270 Dąb Abbeyhill

sublime
classicAC4, Klasa 32, 1285 x 192 x 10 mm
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20 lat gwarancji

K062 Dąb Del Toro
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variostep
prestigeAC4, Klasa 32, 1285 x 157 x 8 mm

Idealna zarówno dla współczesnych i tradycyjnych  
aranżacji wnętrz, kolekcja Variostep Prestige to nowa 
koncepcja podłóg z Krono Original®. 157 mm szerokości 
deski są o 35 mm węższe od standardowych, w połączeniu  
z 4-stronną fugą, umożliwiają stworzenie bardzo atrak-
cyjnego efektu parkietu. Jest to idealne rozwiązanie  
dla powierzchni w każdym pomieszczeniu.

Zachwycający efekt podłogi.

Czterostronna V-fuga

Fazowane krawędzie deski tworzą idealnie
efekt drewnianej podłogi

A.B.C. powłoka antybakteryjna

1clic 2go pure: z ‘clickiem’ na krótkich i długich krawędziach



K062 Dąb Del Toro 
Deska, Grained Timber

K063 Dąb Organic
Deska, Nature Line 

K064 Dąb Elemental
Deska, Nature Line 

7389  Pinia Antique Country
Deska, Rustic Finish 
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Dostępne w strukturze Rustic Finish, Nature Line oraz Grained Timber.

20 lat gwarancji

Odpowiednie do pomieszczeń domowych  
o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń  
użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu.

K064 Dąb Elemental

gwarancja

lat



7843 Dąb Vista
Deska, Nature Line 

K281 Dąb Smugglers Cove
Deska, Grained Timber

vintage
classic

63

variostep
prestigeAC4, Klasa 32, 1285 x 157 x 8 mm

7389 Pinia Antique Country
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K264 Golden Hammerwood

20 lat gwarancji

Czterostronna V-fuga na każdej krawędzi deski
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variostep
classicAC4, Klasa 32, 1285 x 192 x 8 mm

Podłogi kolekcji Variostep Classic nie tylko spełnią 
Twoje oczekiwania dotyczące wysokiej jakości  
i łatwego montażu. Ta czterostronnie frezowana, 
8 mm deska sprawdzi się w najbardziej wyszuka-
nych aranżacjach, doskonale oddając charakter 
naturalnej podłogi. Bogactwo gamy kolorystycznej 
i zastosowanie ciekawych struktur uczyni Twój dom 
wyjątkowym.

Zachwycająca estetyka deski podłogowej.

Czterostronna V-fuga

Frezowane krawędzie na czterech bokach deski

A.B.C. powłoka antybakteryjna

1clic2go – Szybko. Łatwo. Pewnie. 
Słyszalne „kliknięcie” podczas łączenia paneli



K274 Pinia Hightrail
Deska, Nature Line 

K031 Dąb Atlas
Deska, Grained Timber

K275 Dąb Huntsman
Deska, Grained Timber

K265 Timeworn Hammerwood
Deska, Nature Line 

K273 Dąb Legacy
Deska, Nature Line

K278 Dąb Wonderland
Deska, Grained Timber

K337 Dąb Hayloft
Deska, Nature Line

new

4295 Dąb Salt Lake Oak
Deska, Grained Timber 

K315 Dąb Restoration
Deska, Nature Line

new
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Dostępne w strukturze Rustic Gloss, Rustic Finish, Nature Line oraz Grained Timber.

20 lat gwarancji

Odpowiednie do pomieszczeń domowych  
o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń  
użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu.

gwarancja

lat
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variostep
classicAC4, Klasa 32, 1285 x 192 x 8 mm

K263 Dąb Saloon



5985 Dąb Sherwood
Deska, Grained Timber 

K057 Dąb Clearwater
Deska, Grained Timber 

8279 Dąb Pastelowy
Deska, Rustic Gloss 

8267 Pinia Abruzja
Deska, Rustic Finish 

K066 Dąb Relic 
Deska, Grained Timber 

K279 Dąb West Side
Deska, Grained Timber 

5936 Dąb Lakeland
Deska, Grained Timber 

5966 Dąb Khaki
Deska, Nature Line 

K338 Dąb Credenza
Deska, Nature Line

new
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20 lat gwarancji

Dostępne w strukturze Rustic Gloss, Rustic Finish, Nature Line oraz Grained Timber.

gwarancja

lat

Odpowiednie do pomieszczeń domowych  
o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń  
użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu.



4274 Dąb Native
Deska, Nature Line

K264 Golden Hammerwood
Deska, Nature Line 

8274 Dąb Modena
Deska, Rustic Finish 

K059 Dąb Copperhead
Deska, Grained Timber 

K282 Dąb Beach House
Deska, Nature Line 

K277 Dąb Beatnik
Deska, Nature Line 

K283 Dąb Coffee House
Deska, Nature Line 

K262 Dąb Bluenote
Deska, Nature Line 

K263 Dąb Saloon
Deska, Nature Line

5946 Dąb Rockford
Deska, Nature Line 

K328 Dąb Old Grizzly
Deska, Nature Line

new
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variostep
classic

K047 Pinia Mountain Hut
Deska, Grained Timber 

różne odcienie w jednym opakowaniu

AC4, Klasa 32, 1285 x 192 x 8 mm
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K267 Dąb Enchanted

Drewno wyłącznie z lasów z certyfikatem zrównoważonego zarządzania. 
Zdrowy tryb życia. Wszystko to sprowadza się do wyrażenia miłości, która 
wykracza poza wartości liczbowe: naszej miłości do natury

Zdrowe srodowisko – 
gwarantowane

ID C590160004

• Quality
• Safety
• Production Surveillance
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„Kiedy kupuję podłogę, chcę mieć pewność, 
że drewno z którego została wykonana, 
pochodzi z zasobów leśnych, zarządzanych 
na zasadach zrównoważonego rozwo-
ju. W Krono Original® stosują drewno 
pochodzące z odpowiedzialnie prowa- 
dzonych upraw leśnych. Wzbudzają moje 
zaufanie, ponieważ będąc jednym ze 
światowych liderów w produkcji podłóg 
laminowanych posiadają politykę na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, która stanowi 
zobowiązanie do zmniejszenia ich wpływu 
na środowisko naturalne. A to oznacza, 
że mogę zmodernizować swój dom 
stosując materiały wytwarzane z surowców  
odnawialnych.“

Drewno to nasz świat. A drewno jest naturalne - to sprawia, że jesteśmy w zgo- 
dzie z naturą. Zarówno w procesie produkcji, jak i w naszej filozofii. Ponieważ 
chcemy oddać naturze to, co ona daje nam w jakości naszego życia. Dlatego też 
stosujemy drewno wyłącznie z lasów ze znakiem zrównoważonego zarządzania. 
Zcertyfikatem FSC z wiadomych źródeł pochodzenia.
Środowisko jest dla nas również najważniejsze podczas procesów produkcji;  
naszym celem jest jak najmniejsza ilość odpadów produkcyjnych i poprodukcyjnych.
Utrzymujemy wysoką skalę recyclingu podczas procesu produkcyjnego, bądź 
też używamy odpadów, w celu pozyskiwania neutralnej energii zasilającej 
nasze zakłady produkcyjne. Zużycie wody oraz energii jest stale monitorowane,  
co pozwala na identyfikację potencjalnych oszczędności oraz ich implementację  
w przyjazny środowisku sposób. 
Ta relacja przekłada się na nasze produkty. Nasze podłogi są nie tylko przy-
jazne środowisku, ale i przekładają się na zdrowe do życia otoczenie. Jesteśmy 
zobowiązani do stosowania środków wiążących o niskiej emisji, co przekłada się 
na zdrowotną równowagę naszych produktów z certyfikatem jakości E1.

srodowisko

*  Statement on level of emission of volatile substances in indoor air posing a toxic threat during inhaling 
- on a scale from A+ (very low-emission) to C (high-emission).

11
DOP ST 0032017

EN 14041: 2004
EN 14041: 2004/AC:2006

< 5 ppm
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K069 Pinia Sidewalk

20 lat gwarancji
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castello
classicAC4, Klasa 32, 1285 x 192 x 8 mm

Listwa przypodłogowa biała 
profil LK100B

Podłogi Castello są doskonałe zarówno dla nowo-
czesnych jak i tradycyjnych wnętrz, dostępne  
w wielu dekorach. Nowoczesne wzornictwo od 
nowoczesnych po klasyczne są łatwe w utrzymaniu 
czystości i z pewnością pozwalają cieszyć się ich 
pięknem przez wiele lat.

Klasyczny wygląd w nowoczesnym wzornictwie. 

A.B.C. powłoka antybakteryjna

Twin Clic – klasyczny system montażu:  
zamek „click” na długim i krótkim bok

Łatwe w utrzymaniu czystości



8886 Dąb Szlachetny
Deska, Rustic Finish

8739 Dąb Brylantowy
Deska, Rustic Finish 

K280 Dąb Gunslinger
Deska, Grained Timber

5529 Oregon
Deska, Nature Line

4283 Dąb Flaxen
Deska, Nature Line

8072  Dąb Nostalgie
Deska, Rustic Finish

9400 Wiąz Elegance
Deska, Rustic Finish

709 Dąb Antyczny
Deska, Rustic Finish 

8731 Dąb Dworkowy
2 Klepka, Rustic Finish 

5339 Dąb Pradawny
Deska, Rustic Gloss 
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Dostępne w strukturze Rustic Gloss, Rustic Finish, Nature Line oraz Grained Timber. 

20 lat gwarancji

Odpowiednie do pomieszczeń domowych  
o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń  
użytku publicznego o średnim natężeniu ruchu.

gwarancja

lat



K069 Sidewalk Pine
Deska, Grained Timber 

8492 Dąb Elegance
2 Klepka, Rustic Finish 
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K280 Dąb Gunslinger

castello
classicAC4, Klasa 32, 1285 x 192 x 8 mm

9748 Dąb Naturalny
Deska, Rustic Gloss 

K040 Urban Driftwood
Deska, Grained Timber
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K059 Dąb Copperhead

Chcesz, aby Twoja podłoga była tak czysta i wolna od zarazków, jak to tylko 
możliwe. Dlatego też podłogi Krono Original® posiadają powłokę antybakteryjną, 
która uniemożliwia rozwój zarazkom. Regularnie sprzątając, możesz cieszyć się 
codziennym życiem, nie martwiąc się o zdrowie i samopoczucie Twoich bliskich.

powloka antybakteryjna –
A.B.C. 

-
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K059 Dąb Copperhead

Anti bacterial coating – A.B.C.

A.B.C. powloka antybakteryjna

Utrzymanie czystość jest bardzo wa- 
żne, szczególnie kiedy masz dzieci 
albo kiedy po domu biegają zwie-
rzęta. Właśnie dlatego wybrałam 
podłogę Krono Original® z powłoką 
antybakteryjną. Nie widzimy zara- 
zków, ale wszyscy wiemy, że mogą 
powodować problemy takie jak cho-
roby czy alergie. Powłoka A.B.C. 
nie pozwala na rozwój zarazków, 
dlatego też mogę być spokojna  
o moją rodzinę i pewna, że nie grożą 
nam żadne niechciane niespodzianki.”
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K042 Art Works

15 lat gwarancji
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kronofix
classicAC3, Klasa 31, 1285 x 192 x 7 mm

Stonowane, eleganckie dekory, wysoka odporność 
na ścieranie i łatwość montażu, to najważniejsze 
cechy, dla których warto wybrać podłogi Kronofix 
Classic. Dzięki odpowiedniej stylistyce, dekory 
doskonale współgrają z nowoczesnymi pomieszcze-
niami, w których drewniana podłoga stanowi funda-
ment aranżacji.

Podstawa aranżacji.

A.B.C. powłoka antybakteryjna

Twin Clic – klasyczny system montażu:  
zamek „click” na długim i krótkim bok

Łatwe w utrzymaniu czystości



K042 Art. Works
Klepka, Grained Timber 

K056 Dąb Main
2 Klepka, Grained Timber 

1665 Dąb Klepka
3 Klepka, Rustic Finish 

7432 Dąb Romański
Deska, Rustic Gloss 

4009  Dąb Szary
Deska, Nature Line

80

Dostępne w strukturze Rustic Finish, Rustic Gloss, Nature Line lub Grained Timber.

15 lat gwarancji

Odpowiednie do pomieszczeń domowych  
o wysokim stopniu użytkowania oraz do pomieszczeń 
użytku publicznego o małym natężeniu ruchu.

4009 Dąb Szary

gwarancja

lat



8521 Dąb Holenderski
2 Klepka, Rustic Gloss 

8494 Listone Szare
Multiklepka, Rustic Finish 

5236 Dąb Grenlandzki
Deska, Rustic Gloss 

9195 Dąb Rustykalny
Deska, Rustic Finish 

8259 Dąb Toskania
Deska, Rustic Gloss
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kronofix
classicAC3, Klasa 31, 1285 x 192 x 7 mm

5236 Dąb Grenlandzki
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Listwy  
i akcesoria
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listwy przypodlogowe i akcesoria

Listwy przypodłogowe i akcesoria 
Krono Original® stanowią znako-
mite uzupełnienie oferty podłóg. Od 
szerokiej gamy drewnopodobnych 
listew przypodłogowych, białych  
i jednobarwnych, po podkłady oraz 
produkty do montażu i pielęgnacji 
– Krono Original® to pewność 
doskonałego wykończenia podłogi.
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Wymiary: 2600 mm x 17 mm x 100 mm
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Wymiary: 2600 mm x 17 mm x 70 mm

LK70 S
Wymiary: 2600 mm x 17 mm x 70 mm
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LK70
Wymiary: 2600 mm x 18 mm x 70 mm

LK58
Wymiary: 2600 mm x 18 mm x 58 mm

LK58
Wymiary: 2600 mm x 18 mm x 58 mm

Krono Original® - listwy przypodłogowe - białe
Listwy białe okleinowane, lakierowane oraz do malowania.

Krono Original® - listwy przypodłogowe - drewnopodobne

Dostępne również w wersji lakierowanej
oraz do samodzielnego malowania.

Montaż na klamrę.

Montaż na klamrę.



Kliny dylatacyjne
Służą do ustalania szczelin dylatacyjnych w podłogach panelowych.

Izoboard Green
Naturalna płyta pilśniowa izolująca termicznie i akustycznie.

Zestaw do montażu podłóg
Zestaw montażowy to niezbędne narzędzie do montażu paneli podłogowych 
Krono Original®.

Pianka PE
Pianka polietylenowa do wyrównania podłoża.

Click Guard
Masa uszczelniająca do podłóg

Klamry mocujące
Do montażu listew przypodłogowych.

Izopor
Polistyrenowa płyta z systemem rowków pod panele podłogowe.

Folia LDPE
Folia paraizolacyjna do podłóg.

Płyn do mycia, pielęgnacji i konserwacji. Doskonale myje i pielęgnuje podłogi, pozostawiając 

na długo przyjemny i świeży zapach. Nie zawiera amoniaku i fosforanów. 

Ulega biodegradacji.

Krono Original® podkłady, montaż i pielęgnacja
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Klamry montażowe

Kliny dylatacyjne

listwy przypodlogowe i akcesoria
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 Kolekcja Panel Rozmiar Grubość/mm Paneli/opkowanie m2/opakowanie Waga/kg

titan 
prestige 1285 x 157 x 14 mm 14 7 1,41 17,6

floordreams 
vario 1285 x 192 x 12 mm 12 6 1.48 16

vintage 
narow 1285 x 123 x 10 mm 10 9 1.42 14

vintage 
classic 1285 x 192 x 10 mm 10 7 1.73 15

supreme 
vario

1285 x 192 x 10 mm 10 7 1.73 15

supreme 
classic

1285 x 192 x 10 mm 10 7 1.73 15

impressions
1285 x 327 x 8 mm 8 6 2.52 18

super natural 
classic 1285 x 192 x 8 mm 8 9 2.22 16

sublime  
vario

1285 x 192 x 10 mm 10 7 1.73 15

sublime  
classic

1285 x 192 x 10 mm 10 7 1.73 15

variostep 
prestige

1285 x 157 x 8 mm 8 12 2,42 16

variostep 
classic

1285 x 192 x 8 mm 8 9 2.22 16

castello 
classic

1285 x 192 x 8 mm 8 9 2.22 16

kronofix 
classic

1285 x 192 x 7 mm 7 10 2.47 15

Krono Original® - informacje o pakowaniu

informacje o pakowaniu
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www.krono-original.com
www.facebook.com/KronoOriginal

Producent: DSO Sp. z o.o. 
47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 52

tel. +48 77 40 04 501, fax +48 77 40 04 600 
www.kronospan-express.com · sales.strzelce@kronospan.pl

Dystrybutor: KDC Sp. z o.o. 
Siedziba i Magazyn nr 2: 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

tel. +48 17 58 22 200, fax +48 17 58 22 300 
Magazyn nr 1: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 52

tel. +48 77 40 04 501, fax +48 77 40 04 600 
www.kronospan-express.com · sales.strzelce@kronospan.pl

1/01/2019/PL 
Produkty zawarte w tym katalogu są aktualne  
w momencie publikacji. Spółka prowadzi politykę 
ciągłego rozwoju produktów i zastrzega sobie prawo 
do zmian w specyfikacji produktów podanych w tej 
broszurze. Ze względu na proces druku, kolory w tej 
broszurze mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów 
produktów.


