
everyone‘s

favourite
flooring
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Witamy w
Krono Original®

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

Dekor: 
8157 Smoky Mountain Hickory



3

 Profil firmy 7

 Struktury i tekstury 9

 Histora „przed i po“ 11

	 Środowisko 13

 Informacje i oznaczenia 15

 Grand Vintage Next Gen 18

 Vintage Long 22

 Floordreams Vario 26

 Supreme Vario  30

 Supreme Classic  34

 Vintage Narrow 38

 Vintage Classic 42

 Stone Impression Classic 46

	Sublime Vario 50

 Sublime Classic  54

 Super Natural Prestige 58

 Super Natural Classic 62

 Variostep Narrow 66

 Variostep Classic 70

 Castello Classic 76

 Kronofix Family 82

 Kronofix Classic 86

 Akcesoria 90

 Indeks dekorów 98

 Informacje o pakowaniu 99

spis tresci



4

made by kronospan
Niezawodne. Trwałe. Blisko naszych klientów. Dla nas 
„bycie blisko Ciebie“ nie jest pojmowane tylko w kontekście 
geograficznym, ale stanowi integralną część naszej filo-
zofii. Blisko Ciebie w naszym sposobie myślenia oznacza 
wyczucie i zrozumienie Twoich potrzeb oraz oczekiwań.
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Fakty i liczby

• Ponad 11.000 pracowni-
ków w ponad 30 zakładach 
produkcyjnych na całym 
świecie - międzynarodowa 
perspektywa z silną obecno-
ścią lokalną

• Ponad 60% naszej produk-
cji przeznaczone jest na 
eksport - nasze produkty 
są popularne w ponad 90 
krajach na świecie
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Od	ponad	100	lat	w	branży.	Ponad	30	fabryk	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 sukce-
sem.  Jako światowy lider w produkcji 
podłóg laminowanych, zbudowaliśmy 
swoją reputację w ponad 90 krajach 
na świecie. 
Niemałą część tego sukcesu zawdzię-
czamy dążeniu do perfekcji, ponieważ 
zawsze chcemy być lepsi od naszych 
konkurentów i wiemy dokładnie, 
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 piono-
wa, która zapewnia nam pełną kon-
trolę nad całym procesem produk-
cyjnym 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 wszyst-
kimi korzyściami, jakie oferują podło-
gi laminowane, a wśród nich łatwość 
utrzymania, uniwersalne zastosowa-
nie oraz pomysłowy system zatrza-
skowy 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.

profil firmy
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Wygląd	 
i struktura  
prawdziwego 
drewna

...plus wszys tkie prak t y-
czne właściwości powierz-
chni, jakich oczekujesz od 
podłogi. Łatwe w utrzymaniu. 
Łatwe w montażu i przyjazne 
środowisku. Nowoczesne 
metody oraz najnowsza tech-
nologia sprawiają, że to wszy-
stko jest możliwe, przy jedno-
czesnym zachowaniu walorów 
wizualnych. Krono Original® 
- podłogi przyszłości.

Nieprawdopodobna różnorodność 
wzorów doskonale dopasowanych do 
każdego rodzaju wnętrza. Ponad 150 
dekorów w aktualnej kolekcji. Jeden  
z nich przeznaczony jest dla Ciebie. 
Nieustannie pracujemy nad nowymi 
pomysłami, które sprawiają, że jeste-
śmy zawsze o krok przed obowią-
zującymi trendami. Współpracujemy 
z zespołem oddanych projektantów, 
którzy nie tylko śledzą trendy, ale 
je wyprzedzają. Doskonale wiedzą, 
co się spodoba klientom - światowe 
wzornictwo i nieustanny komfort dla 
stóp. 
Spektakularny design to dla nas nie-
skazitelny wygląd połączony ze zmy-
słową strukturą. Nasza ostatnia inno-

wacja to Grand Vintage Next Gen: 
precyzyjny wzór w doskonałej jakości 
zadruku cyfrowego. Ogromna ilość 
wzorów podczas procesu zadruku 
nadaje podłodze wyjątkowo auten-
tyczny wygląd, niemal bez powtarzal-
ności wzoru. 
Ale design to nie tylko wygląd. Istotny 
jest również skład. Dlatego też nie-
ustannie rozwijamy nasze produkty, 
aby stworzyć jeszcze bardziej kom-
fortowe otoczenie i zapewnić większy 
komfort dla stóp. Mocna powierzch-
nia odporna na zużycie i przetarcia. 
Lepsza ochrona przed mikrozadrapa-
niami. Odporność na zaplamienia. 
Dla nieustającej satysfakcji z podłogi  
i dla domowej atmosfery. 

Ponad	150	wzorów.	Od	klasycznych	po	

nowoczesne.	Tak,	abyś	zawsze	mógł	znaleźć	

podłogę	odpowiadającą	Twoim	gustom.
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Authentic	Embossed,	
Oak Vega (OV)

Authentic	Embossed,	
Brushed Oak (BO)

Authentic	Embossed,	
Living Pore (LP)

Authentic	Embossed,	
Hand Carved (HC)

Authentic	Embossed,	
American Walnut (AW)

Authentic	Embossed,	
Asian Oak (AO)

Authentic	Embossed,	
Historic Oak (HO)

Authentic	Embossed,	
Rustic Chestnut (RC)

Nature Line (NL) Rustic Finish (RF) Rustic Gloss (RG) Stone Impression (SI)

Used Wood (UW) Vivid Gloss (VG)

Authentic	Embossed,	
Vintage Hickory (VH) Flanders Oak (FN)

Heliochrome (HE)

struktury & tekstury

new newnew

new

new
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Tam,	gdzie	wcześniej	były	ciemne	belki,	niewielkie	oświetlenie	 

i	nieosłonięte	deski	podłogowe,	teraz	znajdziemy	przyjazne,	oblane	

światłem	studio,	w	którym	można	się	zrelaksować.	Historia	metamorfozy	

z efektem WOW!

Pomieszczenie, które początkowo 
było ciemnym i surowym starym pod-
daszem, zmieniło się nie do poznania. 
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych 
wyjątkowo długich paneli podłogo-
wych Krono Original®, przestrzeń 
została poddana cudownej przemia-
nie. Pięć prostych kroków do nowego 
klimatu otoczenia. Oto, co należy 
zrobić:
1. Zastosowanie podkładu o izolacji 
dźwiękowej zapewnia użytkownikom 
czerpanie czystej radości z ich nowej 
przestrzeni życiowej bez naruszania 
spokoju i ciszy osób znajdujących się 
piętro niżej.
Pozwala on również zniwelować nie-
równości podłoża do 4mm. (Ponieważ 
podłoże jest wykonane z drewna, nie 
należy stosować bariery paroizolacyjnej.)

2. W pomieszczeniach o długości 
większej niż osiem metrów, należy na 
środku pozostawić szczelinę dylata-
cyjną. 
3. Szczelina dylatacyjna w okolicy 
kominka została ukryta za elegancką 
listwą przypodłogową, która jest dopa-
sowana kolorem i wzorem do podłogi.
Mocowanie listwy jest sprytnie ukryte 
przy użyciu dopasowanych klipsów. 
4. Tam, gdzie płyty zostały przycię-
te pod kątem lub wokół ościeżnic, 
łączenia można wypełnić uszczelnia-
jącą masą akrylową.
5. Teraz wystarczy jedynie zamieść 
podłogę przy użyciu miękkiej szczotki.
Jest to również właściwy moment, aby 
zastosować pierwszą warstwę pre-
paratu do pielęgnacji podłóg Krono 
Original®, który nadaje się idealnie 

do utrzymania doskonałego stanu 
podłogi.
Ten sprawdzony preparat został 
specjalnie opracowany, aby wydo-
być najwyższą jakość podłóg Krono 
Original®. Zabezpiecza on podłogę 
przed gromadzeniem brudu, chro-
ni krawędzie i zapewnia przyjemny 
zapach w pomieszczeniu.

historia „przed i po“ 

Przed Po
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„Nie zrezygnuję ze swoich 
zasad. Kiedy kupuję podłogę, 
chcę mieć pewność, że drewno 
z którego została wykonana, 
pochodzi z zasobów leśnych, 
zarządzanych na zasadach 
zrównoważonego rozwoju. 
Dlatego też sprawdziłam 
podłogi Krono Original®  
i dowiedziałam się, że stosują 
oni drewno pochodzące  
z odpowiedzialnie prowad-
zonych upraw le śnych. 
Wzbudzają moje zaufanie, 
ponieważ będąc jednym ze 
światowych liderów w produk-
cji 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.“
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*  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).

Produkcja	efektywnie	wykorzystująca	surowce.

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.

Drewno to nasz świat. A drewno jest 
naturalne - to sprawia, że jesteśmy  
w zgodzie z naturą. Zarówno w pro-
cesie produkcji, jak i w naszej filo-
zofii. Ponieważ chcemy oddać natu-
rze to, co ona daje nam w jakości 
naszego życia. Dlatego też stosujemy 
drewno wyłącznie z lasów ze zna-

kiem zrównoważonego zarządzania.   
Z certyfikatem FSC w 100 % z wiado-
mych źródeł pochodzenia.
Środowisko jest dla nas również naj-
ważniejsze podczas procesów produk-
cji; naszym celem jest jak najmniej-
sza ilość odpadów produkcyjnych  
i poprodukcyjnych.

Utrzymujemy wysoką skalę recyclin-
gu podczas procesu produkcyjnego, 
bądź też używamy odpadów, w celu 
pozyskiwania neutralnej energii zasi-
lającej nasze zakłady produkcyjne. 
Zużycie wody oraz energii jest stale 
monitorowane, co pozwala na iden-
tyfikację potencjalnych oszczędności 
oraz ich implementację w przyjazny 
środowisku sposób. 

Ta relacja przekłada się na nasze 
produkty. Nasze podłogi są nie tylko 
przyjazne środowisku, ale i przekłada-
ją się na zdrowe do życia otoczenie. 
Jesteśmy zobowiązani do stosowania 
środków wiążących o niskiej emi-
sji, co przekłada się na zdrowot-
ną równowagę naszych produktów.  
Z certyfikatem jakości E1.

srodowisko
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Podłogi Krono Original® charakteryzują się wieloma cechami i rozwiązaniami technologicznymi, które docenisz: 
łatwy, opatentowany system montażu, odporność na plamy i mikrozadrapania czy struktury dopasowane do wzoru, 
to tylko niektóre z zalet Krono Original®.

Gwarancja Wszystkie podłogi Krono Original® 
poddawane są serii rygorystycznych testów potwier-

dzających 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 utrzy-
maniu 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 wgnie-
ceń. Należy używać filcowych podkładek do mebli; krzesła obrotowe 
należy wyposażyć w miękkie kółka oraz stosować maty ochronne.

Twin	Clic		System Twin Clic Krono Original® został 
specjalnie zaprojektowany, aby montaż podłogi był łatwy  

i bezproblemowy. Profil zamka pozwala na szybki montaż 
pojedynczych paneli bez używania specjalnych narzędzi  
i zbędnych trudności. 

1clic2go   Nowatorski system 1clic2go sprawia,  
że montaż podłóg Krono Original® jest łatwiejszy i 

szybszy niż kiedykolwiek, nawet w trudno dostępnych miejscach 
takich jak kąty, drzwi czy obszary pod kaloryferami. Łączenie na 
pióro i wpust wzdłuż długiego boku panelu wykonywane jest od 
góry i następuje przy zlicowanej powierzchni z sąsiadującym pane-
lem. Panele są pewnie połączone, kiedy opatentowany zamek 
1clic2go zamyka się ze słyszalnym kliknięciem. Szybko. Łatwo. 
Pewnie.

Multi Patent Indemnity   Dzięki różnorod-
nym patentom ochronnym, możesz cieszyć się 100% zabez-

pieczeniem wszystkich naszych produktów. Certyfikat Multi Patent 
Idemnity zapewnia wszechstronną ochronę praw do międzynaro-
dowego znaku VÄLINGE INNOVATION AB oraz patentów UNILIN 
na całym świecie. Ochrona ta pozwala na nieograniczony handel  
i dystrybucję produktów z bezklejowym systemem montażu.

Diamond Gloss  Wysokiej jakości struktura  
z ekskluzywnym efektem Diamond Gloss cechuje szczot-

kowane, matowe powierzchnie  z błyszczącym, synchronicznym usło-
jeniem, które odbija światło w różnym kierunku kiedy poruszasz się 
po podłodze. Efekt połysku podkreśla głębię struktury i doskonale 
odzwierciedla charakter naturalnego drewna.

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 znajdu-
jące 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.

Handscraped   Zachwycająco eleganckie  
i naturalne wykończenie olejowanego drewna, połą-

czone 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 mikrorysami, które mogą się pojawić na wskutek inten-
sywnej eksploatacji.  Dzięki Microscratch Protect Twoja podłoga 
będzie posiadać najlepsze możliwe zabezpieczenie przed efektami 
codziennego zużycia.

Eco Friendly   
Wszystkie podłogi Krono Original® są przyjazne 

środowisku, ponieważ w 95% wykonane są z drzewa pozyskiwa-
nego 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.

Digital  Design  
Precy z ja wzoru w jako-

ści HD! Najnowsza technologia zadruku cyfrowego to najlep-
sza rozdzielczość oraz powierzchnia z promiennym wykoń-
czeniem. Duża różnorodność drukowanych wzorów tworzy 
co najmniej 25 różnych paneli w każdym dekorze, dzięki 
czemu Twoja podłoga nabiera wyjątkowo autentycznego 
wyglądu. Niemalże bez powtórzeń wzoru. Wyjątkowo naturalne  
w wyglądzie.

3D Structure   P iękno natural-
nej podłogi idealnie odzwierciedlone dzięki 

niepowtarzalnej strukturze 3D. Aby zbliżyć się do natury,  
z największą starannością i precyzją odtworzyliśmy nie tylko rysu-
nek drewna, ale i jego strukturę. Matowa powierzchnia połączona 
z połyskującymi, zsynchronizowanymi z rysunkiem drewna porami 
podkreśla wzór podłogi. Autentyczny efekt 3D, który możesz zoba-
czyć i poczuć.

Klasa	użytku	domowego	23	 
Podłoga do pomieszczeń domowych o wysokim stop-
niu użytkowania.

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

Klasa	użytku	publicznego	32
Podłoga do pomieszczeń użytku publicznego o śred-
nim natężeniu ruchu. 

Klasa	użytku	publicznego	33
Podłoga do pomieszczeń użytku publicznego o wyso-
kim natężeniu ruchu.
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Asortyment

informacje i oznaczenia

grand vintage next gen

vintage long

floordreams vario

supreme vario

supreme classic

vintage narrow

vintage classic

stone impression classic

sublime vario

sublime classic

super natural prestige

super natural classic

variostep narrow

variostep classic

castello classic

kronofix family

kronofix classic

Kolekcja Rozmiar panela Klasa 
użytku

Klasa 
ścieralności Gwarancja

Ochrona 
przed 

wilgocią

Anti
Bacterial
Coating

Zamek V-fuga
Micro-
scratch
Protect

Diamond
Gloss

Hand-
scraped

Digital 
Design SKU

grand vintage 
next gen

2400 x 234 x 10 mm 32 AC4 30 lat 3

vintage 
long

2000 x 192 x 10 mm 32 AC4 30 lat 3

floordreams 
vario

1285 x 192 x 12 mm 33 AC5 30 lat 3

supreme 
vario

1285 x 192 x 10 mm 32 AC5 30 lat 6

supreme 
classic

1285 x 192 x 10 mm 33 AC5 30 lat 4

vintage 
narow 1285 x 123 x 10 mm 32 AC4 30 lat 7

vintage 
classic

1285 x 192 x 10 mm 32 AC4 30 lat 13

stone impression 
classic 1285 x 327 x 8 mm 32 AC4 20 lat 4

sublime  
vario

1280 x 192 x 10 mm 
1285 x 192 x 10 mm 32 AC4 25 lat 7

sublime  
classic 1285 x 192 x 10 mm 32 AC4 25 lat 5

super natural 
prestige 1380 x 157 x 8 mm 32 AC4 20 lat 5

super natural 
classic

1280 x 192 x 8 mm 
1285 x 192 x 8 mm 32 AC4 20 lat 10

variostep 
narrow

1285 x 123 x 8 mm 32 AC4 20 lat 3

variostep 
classic 1285 x 192 x 8 mm 32 AC4 20 lat 19

castello 
classic

1285 x 192 x 8 mm 32 AC4 20 lat 27

kronofix 
family 1285 x 192 x 7 mm 32 AC4 15 lat 16

kronofix 
classic 1285 x 192 x 7 mm 31 AC3 12 lat 16

Krono Original® - collection 2015 - Poland

07.01.2015
151
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Dekor: 
5926	Dąb	Galway

microscratch
protect

„Wybierając podłogę jestem oczywiście zainteresowana 
aspektem piękna jak również wytrzymałością. Wysoka 
funkcjonalność może być zapewniona jedynie przy 
połączeniu estetyki i długiej żywotności. Dzięki zabezpi-
eczeniu przed rysami Microscratch Protect mogę mieć 
pewność, że moja podłoga oprze się mniejszym czy 
większym uszkodzeniom, na które jest narażone każdego 
dnia. Powierzchnia ta jest bardziej odporna i wytrzymała 
niż tradycyjne podłogi - jednocześnie piękna i prakty-
czna.“.



Dekor: 
5924	Dąb	Stockholm

Dekor: 
5926	Dąb	Galway
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Charakterystyka:

• Format długiej deski: 
2400 x 234 x 10 mm

• 30 lat gwarancji 

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

• Wiodąca technologia  
i najwyższa rozdzielczość 
zadruku cyfrowego dla 
promiennego wyglądu 
podłogi  

• Wyjątkowo autentyczne 
odwzorowanie natury - brak 
powtarzalności wzoru 

• Powierzchnia Microscratch 
Protect

• Frezowane krawędzie  
na czterech bokach deski

• A.B.C. powłoka  
antybakteryjna

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

Dekor: 
5924	Dąb	Stockholm
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grand vintage
next gen

Precyzyjne wzornictwo 

w	jakości	HD

Grand Vintage Next Gen to fanta-
styczne, ekstra szerokie i długie deski, 
będące nie do odróżnienia od natural-
nych desek podłogowych. Inteligentne 
połączenie tradycyjnej i najnowszej 
technologii produkcji, która dostar-
cza precyzyjną jakość zadruku oraz 
wyjątkowe wzornictwo. Różnorodność 
wzorów zadruku tworzy co najmniej 
25 różnych desek w każdym z trzech 
dekorów kolekcji, co daje ok 14 m2 
powierzchni podłogi bez powtarzania 
wzoru.

AC4, Klasa 32, 10 mm
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Dekor: 
5925	Dąb	Strasburg
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gwarancja

lat

Dostępne w strukturze: Flanders Oak.

AC4, Klasa 32, 10 mm

grand vintage
next gen

5925 Dąb Strasburg
Deska,	Flanders	Oak	(FN)

5924 Dąb Stockholm
Deska,	Flanders	Oak	(FN)

5926 Dąb Galway
Deska,	Flanders	Oak	(FN)
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Charakterystyka:

• Format długiej deski: 
2000 x 192 x 10 mm

• 30 lat gwarancji 

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

• Powierzchnia Microscratch 
Protect

• Frezowane krawędzie  
na czterech bokach deski

• A.B.C. powłoka  
antybakteryjna

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

Dekor: 
8156 Red River Hickory
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The	authentic	

floorboard	look.

Ślady upływu czasu są cenne i piękne, 
dlatego nie ma się co dziwić, że już od 
dawna styl vintage jest na nowo odkry-
wany w nowoczesnych domach.Jego 
unikalny wdzięk zapewnia atmosferę 
ponadczasowości. 
Podłoga Krono Original® Vintage 
Long jest doskonałym dodatkiem 
do naszej kolekcji Vintage – sama  
w sobie jest stylowym akcentem, dosko-
nale komponując się z innymi długo-
ściami i szerokościami z asortymentu 
Vintage Narrow i Vintage Classic.  
Jej powierzchnia sprawia wrażenie  
ręcznie robionej i zapewnia podło-
dze Vintage Long autentyczny, niemal 
rzeczywisty wygląd.

Wygląd	autentycznej	deski	podłogowej

AC4, Klasa 32, 10 mm

vintage
long

new
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Dekor: 
5943 Natural Hickory
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gwarancja

lat

Dostępne w strukturze: Vintage Hickory.

8156 Red River Hickory
Deska,	Authentic	Embossed	(VH)

5943 Natural Hickory
Deska,	Authentic	Embossed	(VH)

8155 Appalachian Hickory
Deska,	Authentic	Embossed	(VH)

AC4, Klasa 32, 10 mm

newnew new

vintage
long
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Charakterystyka:

• Format długiej deski: 
1285 x 192 x 12 mm

• 30 lat gwarancji

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

• Powierzchnia Microscratch 
Protect 

• Frezowane krawędzie  
na czterech bokach deski

• A.B.C. powłoka  
antybakteryjna

• 1clic2go – Szybko. Łatwo.
Bezpiecznie. Słyszalne 
kliknięcie w momen-
cie połączenia odcinków 
końcowych

• Niezwykle wytrzymałe, 
odporne na kurz  
i zabrudzenia.

Dekor: 
5542	Dąb	Boulder
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łe	podłogi	w	wysokiej	

jakości

Piękne pomieszczenia zasługują 
na piękne podłogi. Z podłogami 
Floordreams od Krono Original® 
można zrealizować nawet najbardziej 
ambitne projekty wnętrz. Jest to dosko-
nały wybór dla sektora handlowego - 
szczególnie dla powierzchni intensyw-
nie eksploatowanych.
Powierzchnia robi wrażenie nie tylko 
ze względu na jej walory estetyczne  
z atrakcyjnymi zdobieniami, ale również 
ze względu na jej wyjątkową trwałość. 
Kolejna uderzająca cecha: fazowanie  
z czterech stron zapewniające lauten-
tyczny wygląd.
Podłoga dla wymagających użytkowni-
ków - pod każdym względem.

floordreams 
varioAC5, Klasa 33, 12 mm

Wyjątkowo	wytrzymałe	podłogi	 

w	wysokiej	jakości
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Dekor: 
4279	Dąb	Provincial
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gwarancja

lat

floordreams
varioAC5, Klasa 33, 12 mm

Dostępne w strukturze: Authentic Embossed oraz Used Wood.

5542 Dąb Boulder
Deska,	Authentic	Embossed	(HC)

4279 Dąb Provincial
Deska,	Used	Wood	(UW)

8633 Dąb Shire
Deska,	Authentic	Embossed	(LP)
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Charakterystyka:

• Rozmiar 
   1285 x 192 x 10 mm

• 30 lat gwarancji

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

• Frezowane krawędzie  
na czterech bokach deski

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

• Bardzo wytrzymałe, odporne 
na kurz i zabrudzenia 

Dekor: 
4278	Dąb	Corona
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Postaw	na	trwałość

Nie musisz obawiać się o trwałość 
swojej podłogi, ponieważ kolek-
cja Supreme Vario wytrzyma długie 
lata użytkowania. Ciekawe wzor-
nictwo, czterostronna V-fuga oraz 
s t ruk tur y podkreś lające natu-
ralny rysunek drewna, połączone  
z niezwykle wytrzymałą powierzchnią 
i s tabilnością tworzą podłogę  
o wysokiej odporności oraz fanta- 
stycznym wyglądzie.

AC5, Klasa 32, 10 mm

supreme
vario
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Dekor: 
K002	Dąb	Craft	Szary
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gwarancja

lat

Dostępne w strukturze: Heliochrome, Rustic Finish, Nature Line oraz Used Wood.

5335 Dąb Bradford
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

K002 Dąb Craft Szary 
Deska,	Used	Wood	(UW)

4278 Dąb Corona
Deska,	Nature	Line	(NL)

8169 Dąb Polski
Deska,	Heliochrome	(HE)

K003 Dąb Craft Złoty
Deska,	Used	Wood	(UW)

8168 Dąb Tabac
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

AC5, Klasa 32, 10 mm

new

new

supreme
vario
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Charakterystyka:

• Rozmiar 
   1285 x 192 x 10 mm

• 30 lat gwarancji

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

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

• Bardzo wytrzymałe, odporne 
na kurz i zabrudzenia

Dekor: 
5336	Dąb	Sepia
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Trwałość.	Jakość.	

Wzornictwo.

Najwyższa klasa podłóg o wyjątko- 
wo wytrzymałej powierzchni i funkcjo-
nalności to doskonałe rozwiązanie nie 
tylko do pomieszczeń domowych, ale 
i do biur, sklepów czy innych powierz-
chni użytku publicznego. Supreme 
Classic to różnorodne, współczesne 
wzornictwo, połączone z natural-
nym wyglądem i strukturą. Dzięki 
tym cechom podłoga odznacza się 
trwałością oraz doskonałym wyglądem, 
nawet po wielu latach eksploatacji.

AC5, Klasa 33, 10 mm

supreme
classic
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Dekor: 
4277	Dąb	Meridian
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gwarancja

lat

Dostępne w strukturze: Heliochrome, Rustic Finish lub Used Wood.

5336 Dąb Sepia
2	Klepka,	Heliochrome	(HE)

4277 Dąb Meridian
Deska,	Used	Wood	(UW)

5338 Dąb Patyna
2	Klepka,	Rustic	Finish	(RF)

5237 Dąb Szkarłatny
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

AC5, Klasa 33, 10 mm

supreme
classic
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Charakterystyka:

• Rozmiar 
   1285 x 123 x 10 mm

• 30 lat gwarancji

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

• Efekt ręcznie  
heblowanej deski 

• Frezowane krawędzie  
na czterech bokach deski 

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

Dekor: 
8155 Appalachian Hickory

Listwa przypodłogowa: 
LEPD



Vintage Classic
192 mm

Vintage Narrow
123 mm
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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 powierz-
chnia z błyszczącym, synchroni-
cznym usłojeniem odzwierciedla 
naturalną strukturę prawdziwego 
drewna. Postarzany wygląd delikatnie 
pofałdowanej struktury wyznacza 
idealne tło aranżacji w stylu vintage.

Wąskie	deski	

jak	ręcznie	robione

AC4, Klasa 32, 10 mm

vintage
narrow
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Dekor: 
8158 Olympus Hickory
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gwarancja

lat

Dostępne w strukturze: Authentic Embossed.

8155 Appalachian Hickory
Deska,	Authentic	Embossed	(VH)

8158 Olympus Hickory
Deska,	Authentic	Embossed	(VH)

8156 Red River Hickory
Deska,	Authentic	Embossed	(VH)

8157 Smoky Mountain Hickory
Deska,	Authentic	Embossed	(VH)

AC4, Klasa 32, 10 mm

5943 Natural Hickory
Deska,	Authentic	Embossed	(VH)

5947 Dąb Historic
Deska,	Authentic	Embossed	(HO)

5953 Dąb Chantilly
Deska,	Authentic	Embossed	(HO)

new

newnew

vintage
narrow
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Charakterystyka:

• Rozmiar  
1285 x 192 x 10 mm 

• 30 lat gwarancji

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

• Efekt ręcznie heblowanej 
deski 

• Frezowane krawędzie  
na czterech bokach deski

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

Dekor: 
5539 Kasztan Bakersfield
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Styl vintage jest nie tylko zgodny  
z aktualnymi trendami, ale też wpro-
wadzi do Twojego domu szczególną 
atmosferę. Kolekcja Vintage Classic 
Krono Original® jest doskonałą 
podstawą do ciekawego połączenia 
starego i nowego. Powierzchnia, która 
zdaje się być ręcznie strugana, nadaje 
podłodze solidnej, nieskomplikowanej 
elegancji. Ale nie tylko nowe i stare 
tworzy doskonałe połączenie – takie 
połączenie stanowią również kolek-
cje Vintage Classic i Vintage Narrow, 
które można układać naprzemien-
nie, tworząc prawdziwie indywidualny 
wygląd.

Autentyczny	wygląd	ręcznie	

struganej deski

AC4, Klasa 32, 10 mm

vintage
classic
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5943 Natural Hickory
Deska,	Authentic	Embossed	(VH)

8158 Olympus Hickory
Deska,	Authentic	Embossed	(VH)

0101 Hickora Biała
Deska,	Authentic	Embossed	(VH)

8155 Appalachian Hickory
Deska,	Authentic	Embossed	(VH)

5538 Kasztan Nova Scotia
Deska,	Authentic	Embossed	(RC)

5536 Kasztan Rushmore
Deska,	Authentic	Embossed	(RC)

8156 Red River Hickory
Deska,	Authentic	Embossed	(VH)

5953 Dąb Chantilly
Deska,	Authentic	Embossed	(HO)

new

new
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gwarancja

lat

5537 Kasztan Tawny
Deska,	Authentic	Embossed	(RC)

5535 Kasztan Antyczny
Deska,	Authentic	Embossed	(RC)

8157 Smoky Mountain Hickory
Deska,	Authentic	Embossed	(VH)

5539 Kasztan Bakersfield 
Deska,	Authentic	Embossed	(RC)

5947 Dąb Historic
Deska,	Authentic	Embossed	(HO)

new

Dostępne w strukturze: Authentic Embossed

AC4, Klasa 32, 10 mm

vintage
classic
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Charakterystyka:

• Rozmiar  
1285 x 327 x 8 mm

• 20 lat gwarancji

• Odpowiednie do  
pomieszczeń domowych  
o wysokim stopniu użytko-
wania oraz do pomieszczeń 
użytku publicznego o średnim 
natężeniu ruchu.

• Autentyczny wygląd 
kamienia, dzięki prawdzi-
wym  fugom wokół każdego 
elementu wzoru 

• 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 

Dekor: 
8161 Pedra Grey
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Prawdziwy	kamień	

flooring.

Zastąp zimne kafle podłogą z kolekcji 
Stone Impression. Najlepsze cechy 
podłogi laminowanej w połączeniu  
z oryginalną kolorystyką naturalnego 
kamienia, szerokim formatem oraz 
autentyczną fugą w kształcie litery U, 
idealnie imitują płytkę. Układana na 
wzór szachownicy, czy też schodkowo 
- montaż podłogi Stone Impression 
jes t nieporównywalnie szybszy  
i łatwiejszy, niż ułożenie płytek, 
dzięki zastosowaniu opatentowanego 
systemu łączenia 1clic2go.

AC4, Klasa 32, 8 mm

stone impression
classic
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8457 Travertin
Płytka,	Stone	Impression	(SI)

Dekor: 
8457	Travertin
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gwarancja

lat

8152 Cottage Slate
Płytka,	Stone	Impression	(SI)

Dostępne w strukturze: Stone Impression.

AC4, Klasa 32, 8 mm

8161 Pedra Grey
Płytka,	Stone	Impression	(SI)

8159 Pedra Laranja
Płytka,	Stone	Impression	(SI)

stone impression
classic
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Charakterystyka:

• Rozmiar  
1285 x 192 x 10 mm 
1280 x 192 x 10 mm

• 25 lat gwarancji

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

• Wiodąca technologia  
i najwyższa rozdzielczość 
zadruku cyfrowego dla 
promiennego wyglądu 
podłogi   

• Frezowane krawędzie na 
czterech bokach deski 

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

• Wyjątkowo stabilne dzięki 
grubości desek 

Dekor: 
4296	Dąb	Alamo



51

Wygląd	prawdziwych	

desek wood.

Podłogi z kolekcji Sublime Vario  
w pełni oddają walory naturalnego 
drewna – ciekawe wzornictwo oraz 
oryginalny efekt powierzchni, dzięki 
różnorodności struktur. Każda deska 
podkreślona dodatkowo czterostron-
nym frezem, oddaje autentyczny wygląd 
i charakter naturalnych desek. Jednak  
w przeciwieństwie do nich, podłoga 
Sublime Vario jest wyjątkowo łatwa  
w montażu i utrzymaniu.

AC4, Klasa 32, 10 mm

sublime
vario
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Dekor: 
8199	Dąb	Alpejski

Listwa przypodłogowa: 
LEPD
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gwarancja

lat

4296 Dąb Alamo
Deska,	Nature	Line	(NL)

Dostępne w strukturze: Heliochrome, Rustic Finish, Flanders Oak lub Nature Line.

8199 Dąb Alpejski
Deska,	Heliochrome	(HE)

5238 Dąb Renesans
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

5340 Dąb Katalonia
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

sublime
vario

5937 Dąb Królewski
Deska,	Flanders	Oak	(FN)

AC4, Klasa 32, 10 mm

5925 Dąb Strasburg
Deska,	Flanders	Oak	(FN)

5926 Dąb Galway
Deska,	Flanders	Oak	(FN)

new

new

new

new

Listwa przypodłogowa: 
LEPD
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Charakterystyka:

• Rozmiar  
1285 x 192 x 10 mm

• 25 lat gwarancji

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

• Odporne na plamy,  
brud i wgniecenia 

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

• Wyjątkowo stabilne dzięki 
grubości deski 

Dekor: 
5341	Dąb	Roseberg
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Klasyczna forma 

nowoczesnych	wnętrz

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

sublime
classicAC4, Klasa 32, 10 mm
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Dekor: 
4290 Pinia Glastonbury
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gwarancja

lat

Dostępne w strukturze: Rustic Finish oraz Nature Line.

5341 Dąb Roseberg
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

4290 Pinia Glastonbury
2	Klepka,	Nature	Line	(NL)

8521 Dąb Holenderski
2	Klepka,	Rustic	Finish	(RF)

9748 Dąb Naturalny
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

709 Dąb Antyczny
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

sublime
classicAC4, Klasa 32, 10 mm
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Charakterystyka:

• Wyjątkowy format desek 
Rozmiar 1380 x 157 x 8 mm

• 20 lat gwarancji

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

• Synchroniczna struktura 3D 
podkreślająca wzór podłogi 

• Efekt naturalnej podłogi 
dzięki frezowanym   
krawędziom na czterech 
bokach deski 

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

Dekor: 
5190 Orzech Boliviana



1380 mm

157 mm
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Nowy	wymiar	podłogi	

flooring.

Intr ygujące połączenie natural-
nych barw, awangardowej struktury 
synchronicznej 3D i wyjątkowego 
wymiaru deski, daje zachwycający 
efekt. Kolekcja Super Natural Prestige 
to profesjonalna linia podłóg o 
najwyższej jakości i doskonałych para-
metrach użytkowych. 

AC4, Klasa 32, 8 mm

super natural 
prestige
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Dekor: 
5176	Dąb	Miodowy

Listwa przypodłogowa: 
LEPD
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gwarancja

lat

5191 Orzech Europejski
Deska,	Authentic	Embossed	(AW)

5179 Dąb Opalany
Deska,	Authentic	Embossed	(OV)

5190 Orzech Boliviana
Deska,	Authentic	Embossed	(AW)

Dostępne w strukturze: Authentic Embossed.

AC4, Klasa 32, 8 mm

5178 Dąb Ciemny
Deska,	Authentic	Embossed	(OV)

5176 Dąb Miodowy
Deska,	Authentic	Embossed	(OV)

super natural
prestige
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Charakterystyka:

• Rozmiar: 
1285 x 192 x 8 mm 
1280 x 192 x 8 mm

• 20 lat gwarancji

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

• Matowa powierzchnia  
z połyskującymi,  
synchronicznymi porami 

• Frezowane krawędzie na 
czterech bokach deski 

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

Dekor: 
5961	Dąb	Azjatycki	Oyster
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Perfect reflection of 

nature.

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

AC4, Klasa 32, 8 mm

super natural
classic
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8633 Dąb Shire
Deska,	Authentic	Embossed	(LP)

5961 Dąb Azjatycki Oyster
Deska,	Authentic	Embossed	(AO)

new

1162 Dąb Alba
Deska,	Authentic	Embossed	(BO)

Dekor: 
8630	Dąb	Aspen
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gwarancja

lat

1160 Dąb Cerris
Deska,	Authentic	Embossed	(BO)

Dostępne w strukturze: Authentic Embossed.

5959 Dąb Azjatycki Oksydowany
Deska,	Authentic	Embossed	(AO)

1163 Dąb Quercus
Deska,	Authentic	Embossed	(BO)

8632 Dąb Colonial
Deska,	Authentic	Embossed	(LP)

8630 Dąb Aspen
Deska,	Authentic	Embossed	(LP)

AC4, Klasa 32, 8 mm

5960 Dąb Azjatycki Naturalny
Deska,	Authentic	Embossed	(AO)

new

new

super natural
classic

1161 Dąb Oro
Deska,	Authentic	Embossed	(BO)
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Charakterystyka:

• Wąski format desek 
Rozmiar 1285 x 123 x 8 mm

• 20 lat gwarancji

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

• Efekt naturalnej podłogi 
dzięki frezowanym  
krawędziom na czterech 
bokach deski

 
• 1clic2go – Szybko. 

Łatwo. Pewnie. Słyszalne 
„kliknięcie” podczas 
łączenia paneli 

Dekor: 
8757 Vintage



67

Zachwycający	efekt	

wąskiej	deski

Idealne zarówno do pomieszczeń 
o współczesnym, jak i tradycyj-
nym charakterze, podłogi Variostep 
Narrow stanowią wspaniały pomysł 
Krono Original®. Zaledwie 123 mm 
szerokości oraz czterostronna micro 
V-fuga pozwala stworzyć wysoce atrak-
cyjny wygląd parkietu. Dzięki wygo-
dnemu rozmiarowi, montaż i utrzyma-
nie podłogi przebiegają wyjątkowo 
sprawnie.

AC4, Klasa 32, 8 mm

variostep
narrow
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Dekor: 
8352	Dąb	Exclusive
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gwarancja

lat

Dostępne w strukturze: Rustic Finish lub Rustic Gloss.

8757 Vintage
Deska,	Rustic	Gloss	(RG)

8352 Dąb Exclusive
Deska,	Rustic	Gloss	(RG)

8199 Dąb Alpejski
Deska,	Rustic	Gloss	(RG)

AC4, Klasa 32, 8 mm

variostep
narrow
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Charakterystyka:

• Rozmiar  
1285 x 192 x 8 mm

• 20 lat gwarancji

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

• 1clic2go – Szybko. Łatwo. 
Pewnie.

 Słyszalne „kliknięcie” 
podczas łączenia paneli  

• Frezowane krawędzie  
na czterech bokach deski

Dekor: 
4295	Dąb	Salt	Lake

Listwa przypodłogowa: 
LEPD
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Przestronne 

pomieszczenia  

dzięki	V-fudze.

Podłogi kolekcji Variostep Classic 
nie tylko spełnią Twoje oczeki-
wania dotyczące wysokiej jakości  
i łatwego montażu. Ta czterostronnie 
frezowana, 8 mm deska sprawdzi się  
w najbardziej wyszukanych aranżacjach, 
doskonale oddając charakter natu-
ralnej podłogi. Bogactwo gamy kolo-
rystycznej i zastosowanie ciekawych 
struktur uczyni Twój dom wyjątkowym.

Przestronne pomieszczenia  

dzięki	V-fudze

AC4, Klasa 32, 8 mm

Listwa przypodłogowa: 
LEPD

variostep
classic



7272

5985 Dąb Sherwood
Deska,	Used	Wood	(UW)

5552 Dąb Biały Olejowany
Deska,	Nature	Line	(NL)

7080 Dąb Andaluzja
Deska,	Vivid	Gloss	(VG)

5946 Rockford Oak
Deska,	Nature	Line	(NL)

K002 Dąb Craft Szary
Deska,	Used	Wood	(UW)

4279 Dąb Provincial
Deska,	Used	Wood	(UW)

4274 Dąb Native
Deska,	Nature	Line	(NL)

4295 Dąb Salt Lake
Deska,	Used	Wood	(UW)

new

new

new

new
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gwarancja

lat

Dostępne w strukturze: Rustic Finish, Rustic Gloss lub Vivid Gloss, Used Wood lub Nature Line.

AC4, Klasa 32, 8 mm

variostep
classic

7222 Pekan Grafitowy
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

K003 Dąb Craft Złoty 
Deska,	Used	Wood	(UW)

8266 Pinia Sycylia
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

8262 Dąb Bardi
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

5966 Dąb Khaki
Deska,	Nature	Line	(NL)

newnew



74

Dekor: 
8258 Pekan Bielony



7575

gwarancja

lat

variostep
classicAC4, Klasa 32, 8 mm

Dostępne w strukturze: Rustic Finish, Rustic Gloss lub Vivid Gloss, Used Wood lub Nature Line.

8258 Pekan Bielony
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

8279 Dąb Pastelowy
Deska,	Rustic	Gloss	(RG)

7081 Dąb Sycylia
Deska,	Vivid	Gloss	(VG)

8274 Dąb Modena
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

8267 Pinia Abruzja
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

5241 Dąb Jesienny
Deska,	Rustic	Gloss	(RG)
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Charakterystyka:

• Rozmiar  
1285 x 192 x 8 mm

• 20 lat gwarancji

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

• Twin Clic – klasyczny system 
łączenia. Klik na krótkim  
i długim boku 

• Odporne na zaplamienia, 
wilgoć i wgniecenia 

Dekor: 
5958 Cabana Driftwood
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Niezapomniany efekt  

rustykalnej deski

Znakomite podłogi Catello Classic 
per fekcyjnie oddają naturalny 
charakter podłogi. Wraz z niezwykle 
realistyczną, rustykalną strukturą, którą 
możesz dosłownie poczuć, podłogi 
Castello Classic są niemal nie do 
odróżnienia od podłóg naturalnych. 
Jednak w odróżnieniu od drewna, są 
łatwe w utrzymaniu czystości i kon-
serwacji, pozwalając cieszyć się ich 
pięknem przez długie lata.

AC4, Klasa 32, 8 mm

castello
classic
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Dekor: 
4283	Dąb	Flaxen
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gwarancja

lat

4283 Dąb Flaxen
Deska,	Nature	Line	(NL)

5958 Cabana Driftwood
Deska,	Nature	Line	(NL)

5964 Jesion Talarico
Deska,	Nature	Line	(NL)

5550 Dąb Loxley
Deska,	Nature	Line	(NL)

8169 Dąb Polski
Deska,	Nature	Line	(NL)

Dostępne w strukturze: Rustic Finish, Rustic Gloss, Vivid Gloss lub Nature Line.

AC4, Klasa 32, 8 mm

newnew

new new

castello
classic



80

9748 Dąb Naturalny
Deska,	Rustic	Gloss	(RG)

8739 Dąb Brylantowy
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

8731 Dąb Dworkowy
2	Klepka,	Rustic	Finish	(RF)

8072 Dąb Nostalgie
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

7110 Dąb Bianco
Deska,	Vivid	Gloss	(VG)

720 Dąb Bergen
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

8886 Dąb Szlachetny
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

8222 Dąb Nordycki
2	Klepka,	Nature	Line	(NL)

5239 Dąb Tiger
2	Klepka,	Rustic	Gloss	(RG)

1165 Dąb Breda
2	Klepka,	Vivid	Gloss	(VG)

4284 Dąb Cinder
2	Klepka,	Nature	Line	(NL)

4291 Dąb Crusoe
2	Klepka,	Nature	Line	(NL)
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gwarancja

lat

8264 Dąb Carballo
Deska,	Rustic	Gloss	(RG)

1665 Dąb Klepka
Blocked,	Rustic	Finish	(RF)

5551 Orzech Springfield
Deska,	Rustic	Gloss	(RG)

8260 Orzech Włoski
Deska,	Rustic	Gloss	(RG)

8257 Tulipanowiec
Deska,	Rustic	Gloss	(RG)

5108 Dąb Gregoriański
Deska,	Rustic	Gloss	(RG)

9400 Wiąz Elegance
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

AC4, Klasa 32, 8 mm

5339 Dąb Pradawny
Deska,	Rustic	Gloss	(RG)

709 Dąb Antyczny
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

8492 Dąb Elegance
2	Klepka,	Rustic	Finish	(RF)

castello
classic

Dostępne w strukturze: Rustic Finish, Rustic Gloss, Vivid Gloss lub Nature Line.
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Charakterystyka:

• Rozmiar  
1285 x 192 x 7 mm

• 15 lat gwarancji

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

• Twin Clic – klasyczny system 
łączenia. Klik na krótkim  
i długim boku 

• Łatwe w utrzymaniu 
czystości 

Dekor: 
4282	Dąb	Reykjavik		
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Podstawa	aranżacji	 

of	a	design.

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

AC4, Klasa 32, 7 mm

kronofix
family
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8075 Jesion Biały
2	Klepka,	Rustic	Gloss	(RG)

4282 Dąb Reykjavik  
Deska,	Nature	Line	(NL)

5303 Dąb Śnieżny
Deska,	Nature	Line	(NL)

5242 Dąb Cytrynowy
2	Klepka,	Rustic	Gloss	(RG)

9155 Dąb Cordoba
Deska,	Nature	Line	(NL)

7526 Dąb Letni
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

8638 Dąb Hiszpański
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

1167 Dąb Haga
2	Klepka,	Vivid	Gloss	(VG)

8635 Dąb Północny
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

8352 Dąb Exclusive
Deska,	Rustic	Gloss	(RG)

new

new
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gwarancja

lat

8637 Dąb Południowy
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

8642 Dąb Canyon
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

8641 Jabłoń Złota
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

8484 Dąb Kalifornijski
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

8786 Dąb Kolberg
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

2767 Dąb Zamkowy
2	Klepka,	Rustic	Finish	(RF)

kronofix
familyAC4, Klasa 32, 7 mm

Dostępne w strukturze: Rustic Finish, Rustic Gloss, Vivid Gloss lub Nature Line.
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Charakterystyka:

• Rozmiar  
1285 x 192 x 7 mm

• 12 lat gwarancji

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

• Twin Clic – klasyczny system 
łączenia. Klik na krótkim  
i długim boku

• Łatwe w utrzymaniu 
czystości 

Dekor: 
8494 Listone Szare
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Doskonałe	na	każdy	

dzień

Kronofix Classic to podłoga doskonała 
na każdy dzień. Odpowiednio dobrana 
kolekcja wzorów jest idealnym 
rozwiązaniem dla wszystkich, którzy 
poszukują estetycznych rozwiązań 
aranżacyjnych, opartych na klasycz-
nym wyglądzie naturalnego drewna. 
Co więcej, podłoga Kronofix Classic 
jest wyjątkowo łatwa w montażu  
i utrzymaniu.

AC3, Klasa 31, 7 mm

kronofix
classic
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5236 Dąb Grenlandzki
Deska,	Rustic	Gloss	(RG)

9195 Dąb Rustykalny
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

8819 Samba Fineline
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

7432 Dąb Romański
Deska,	Rustic	Gloss	(RG)

8259 Dąb Toskania
Deska,	Rustic	Gloss	(RG)

8494 Listone Szare
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

8521 Dąb Holenderski
2	Klepka,	Rustic	Gloss	(RG)

9400 Wiąz Elegance
Deska,	Rustic	Finish	(RF)

1665 Dąb Klepka
Klepka,	Rustic	Finish	(RF)

8271 Akacja Pólnocna
2	Klepka,	Rustic	Gloss	(RG)

8093 Dąb Lancaster
Deska,	Rustic	Finish	(RF)
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gwarancja

lat

8269 Hickory
Deska,	Rustic	Gloss	(RG)

8220 Dąb Surf
Klepka,	Rustic	Gloss	(RG)

1166 Dąb Rotterdam
2	Klepka,	Vivid	Gloss	(VG)

4009 Dąb Rock Ridge
Deska,	Nature	Line	(NL)

1164 Dąb Tiburg
2	Klepka,	Vivid	Gloss	(VG)

AC3, Klasa 31, 7 mm

Dostępne w strukturze: Rustic Finish, Rustic Gloss, Vivid Gloss lub Nature Line.

new

new new

kronofix
classic



Listwy  
i akcesoria  
Krono Original®        

Listwy	przypodłogowe	i	akcesoria	

Krono	Original®	stanowią	

znakomite	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.



Listwa przypodłogowa: 
LK120
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Listwy	przypodłogowe	- listwy białe okleinowane, lakierowane oraz do malowania 

LK58c

długość: 2600 mm
grubość: 18 mm
wysokość: 58 mm

LK40

długość: 2600 mm
grubość: 10 mm
wysokość: 40 mm

LK70c 

długość: 2600 mm
grubość: 14 mm
wysokość: 70 mm

LK80ES

długość: 2600 mm
grubość: 16 mm
wysokość: 80 mm

LEPD

długość: 2600 mm
grubość: 19 mm
wysokość: 80 mm

LK120

długość: 2600 mm
grubość: 19 mm
wysokość: 120 mm

Dostępne również w wersji lakierowanej
oraz do samodzielnego malowania

Montaż 
na klamrę.
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Listwy	przypodłogowe	- drewnopodobne

listwy przypodlogowe i akcesoria

LK58c

długość: 2600 mm
grubość: 18 mm
wysokość: 58 mm

LK40

długość: 2600 mm
grubość: 10 mm
wysokość: 40 mm

LK70c 

długość: 2600 mm
grubość: 14 mm
wysokość: 70 mm

LK80ES

długość: 2600 mm
grubość: 16 mm
wysokość: 80 mm

LEPD

długość: 2600 mm
grubość: 19 mm
wysokość: 80 mm

LK120

długość: 2600 mm
grubość: 19 mm
wysokość: 120 mm

LK40

długość: 2600 mm
grubość: 10 mm
wysokość: 40 mm

LK58c

długość: 2600 mm
grubość: 18 mm
wysokość: 58 mm

LEPD

długość: 2600 mm
grubość: 16 mm
wysokość: 80 mm

Montaż 
na klamrę.
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Krono	Original®	podkłady 

Pianka PE
Pianka polietylenowa to 
niezbędny element w przypadku 
wyrównania podłoża. Jej 
atutem jest lepsze tłumienie 
ułożonej podłogi oraz doda-
tkowo zapewnia izolację cieplną 
i akustyczną, dostępna jest  
w gęstości 20 kg/m3.

Pianka laminowana
To trwałe połączenie 
pianki polietylenowej i folii 
paraizolacyjnej z jednoczesnym 
zachowaniem właściwości obu 
tych półproduktów. Jej atutem 
jest lepsze tłumienie ułożonej 
podłogi oraz zapobiega 
przepuszczaniu wilgoci od 
podłoża

Folia LDPE
Folia paraizolacyjna do paneli 
podłogowych zapobiega 
przepuszczaniu wilgoci od 
podłoża, na którym układana 
jest podłoga Krono Original®

Podkład	korkowy
Naturalny podkład zapewniający bardzo dużą izolację akustyczną. Podkład 
korkowy może być stosowany pod wszystkie typy podłóg laminowanych 
Krono Original® oraz pod płytki, wykładziny czy podłogi kamienne.
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listwy przypodlogowe i akcesoria

Kliny dylatacyjne plastikowe
Kliny dylatacyjne to profesjonalne narzędzie do montażu 
paneli podłogowych. Służą do ustalania szczelin dylatacyjnych  
w podłogach panelowych.

Izoboard Grey
Naturalna płyta pilśniowa porowata 
tworzy warstwę izolującą termicznie  
i akustycznie, kompresując niewiel-
kie nierówności czy zarysowania  
w podłodze betonowej czy drewnia-
nej Zaletą naturalnych płyt Izoboard 
jest możliwość zastosowania ich pod 
podłogi laminowane, wykładziny 
wielowarstwowe czy drewniane ele-
menty podłogi.

Izoboard Green 
Naturalna płyta pilśniowa porowata 
tworzy warstwę izolującą termicznie  
i akustycznie, kompresując niewiel-
kie nierówności czy zarysowania  
w podłodze betonowej czy drewnia-
nej. Zaletą naturalnych płyt Izoboard 
jest możliwość zastosowania ich pod 
podłogi laminowane, wykładziny 
wielowarstwowe czy drewniane ele-
menty podłogi.

Izopor
To polistyrenowa płyta z systemem 
rowków pod panele podłogowe 
Krono Original®. Podkład Izopor 
gwarantuje podwyższony komfort 
chodzenia poprzez skuteczne 
pochłanianie naprężeń i drgań.
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Krono	Original®	montaż

Kliny dylatacyjne plastikowe
Kliny dylatacyjne to profesjonalne 
narzędzie do montażu paneli 
podłogowych. Służą do ustalania 
szczelin dylatacyjnych w podłogach 
panelowych.

Click Guard
Masa uszczelniająca, do podłóg 
wszelkiego typu zapewnia całkowicie 
szczelną izolację połączeń 
gwarantując trwałe uszczelnienie, nie 
skleja paneli dzięki czemu podłogę 
można zdemontować i ułożyć 
ponownie.

Zestaw	montażowy
Zestaw montażowy to niezbędne 
narzędzie do montażu paneli 
podłogowych Krono Original®. 
Zestaw drewniany (ZM) jak  
i z PCV (ZMM) składa się z: zaczepu 
metalowego, uniwersalnego klocka 
- dobijaka, szpachelki oraz klinów 
montażowych.

Klamry	mocujące	nr	5
Plastikowe klamry przeznaczone są do 
mocowania listew przypodłogowych 
drewnopochodnych w łatwy sposób 
umożliwiając montaż jak i demontaż 
listwy wykończeniowej. Klamry 
przeznaczone są do montażu listew 
przypodłogowych:
LK40; LK58c; LK70c; LEPD; LK120.

Aqua Stop
Masa uszczelniająca do podłóg 
układanych w systemie bezklejowym 
nie sklejając paneli. Zapewnia trwałe 
uszczelnienie.
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listwy przypodlogowe i akcesoria

Krono	Original®	montaż

Krono	Original®	pielęgnacja

Kliny dylatacyjne 
drewniane
Kliny dylatacyjne to profesjonalne 
narzędzie do montażu paneli 
podłogowych. Służą do 
ustalania szczelin dylatacyjnych 
w podłogach panelowych.

Masa	reperująca	Krono	Fill
Do napraw małych uszkodzeń 
mechanicznych parkietów i podłóg 
laminowanych. Zmieszanie lakierów 
w odpowiednich proporcjach A i B 
pozwala wręcz idealnie dopasować 
lakier do wymaganego dekoru 
podłogi.

Przeźroczyste	maty	
ochronne
Przeźroczyste maty ochronne podłóg 
są odpowiednie na wszystkie typy 
podłóg Krono Original®. Znajdują 
zastosowanie w domu i biurze jako 
doskonałe zabezpieczenie podłogi 
pod krzesła, pod wieszaki na 
okrycia wierzchnie, w recepcjach 
czy w pomieszczeniach o dużym 
natężeniu ruchu.

Płyn	do	mycia
Płyn do mycia, pielęgnacji  
i konserwacji paneli podłogowych. 
Doskonale myje i pielęgnuje 
panele podłogowe pozostawiając 
na długo przyjemny i świeży 
zapach. Nie zawiera amoniaku  
i fosforanów. Ulega biodegradacji. 
Pojemność 0,8 l.
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Indeks dekorów

Nr Nazwa dekoru Str.

101 Hickora Biała 44

709 Dąb Antyczny 57, 81

720 Dąb Bergen 80

1160 Dąb Cerris 65

1161 Dąb Oro 65

1162 Dąb Alba 64

1163 Dąb Quercus 65

1164 Dąb Tiburg 89

1165 Dąb Breda 80

1166 Dab Rotterdam 89

1167 Dąb Haga 84

1665 Dąb Klepka 81, 88

2767 Dąb Zamkowy 85

4009 Dąb Rock Ridge 89

4274 Dąb Native 72

4277 Dąb Meridian 37

4278 Corona Oak 33

4279 Dab Provincial 29, 72

4282 Dąb Reykjavik 84

4283 Dąb Flaxen 79

4284 Dąb Cinder 80

4290 Pinia Glastonbury 57

4291 Dąb Crusoe 80

4295 Dąb Salt Lake 72

4296 Dąb Alamo 53

5108 Dąb Gregoriański 81

5176 Dąb  Miodowy 61

5178 Dąb Ciemny 61

5179 Dąb Opalany 61

5190 Orzech Boliviana 61

5191 Orzech Europejski 61

5236 Dąb Grenlandzki 88

5237 Dąb Szkarłatny 37

5238 Dąb Renesans 53

5239 Dąb Tiger 80

5241 Dąb Jesienny 75

5242 Dąb Cytrynowy 84

5303 Dąb Śnieżny 84

5335 Dąb Bradford 33

5336 Dąb Sepia 37

5338 Dąb Patyna 37

5339 Dąb Pradawny 81

5340 Dąb Katalonia 53

5341 Dąb Roseberg 57

5535 Kasztan Antyczny 45

5536 Kasztan Rushmore 44

Nr Nazwa dekoru Str.

5537 Kasztan Tawny 45

5538 Kasztan Nova Scotia 44

5539 Kasztan Bakersfield 45

5542 Dąb Boulder 29

5550 Dąb Loxley 79

5551 Orzech Springfield 81

5552 Dąb Biały Olejowany 72

5924 Dąb Stockholm 21

5925 Dąb Strasburg 21, 53

5926 Dąb Galway 21, 53

5937 Dąb Królewski 53

5943 Natural Hickory 25, 41, 44

5946 Dąb Rockford 72

5947 Dąb Historic 41,45

5953 Dąb Chantilly 41, 44

5958 Cabana Driftwood 79

5959 Dab Azjatycki Oksydowany 65

5960 Dąb Azjatycki Naturalny 65

5961 Dąb Azjatycki Oyster 64

5964 Jesion Talarico 79

5966 Dąb Khaki 73

5985 Dąb Sherwood 72

7080 Dąb Andaluzja 72

7081 Dąb Sycylia 75

7110 Dąb Bianco 80

7222 Pekan Grafitowy 73

7432 Dąb Romański 88

7526 Dąb Letni 84

8072 Dąb Nostalgie 80

8075 Jesion Biały 84

8093 Dąb Lancaster 88

8152 Cottage Slate 49

8155 Appalachian Hickory 25, 41, 44

8156 Red River Hickory 25, 41, 44

8157 Smoky Mountain Hickory 41, 45

8158 Olympus Hickory 41, 44

8159 Pedra Laranja 49

8161 Pedra Gray 49

8168 Dąb Tabac  33

8169 Dąb Polski 33, 79

8199 Dąb Alpejski  53, 69

8220 Dąb Surf 89

8222 Dąb Nordycki 80

8257 Tulipanowiec 81

8258 Pekan Bielony 75

8259 Dąb Toskania 88

Nr Nazwa dekoru Str.

8260 Orzech Włoski 81

8262 Dąb Bardi 73

8264 Dąb Carballo 81

8266 Pinia Sycylia 73

8267 Pinia Abruzja 75

8269 Hicory 89

8271 Akacja Północna 88

8274 Dąb Modena 75

8279 Dąb Pastelowy 75

8352 Dąb Exclusive 69, 84

8457 Travertin 48

8484 Dąb Kalifornijski 85

8492 Dąb Elegance 81

8494 Listone Szare 88

8521 Dąb Holenderski 57, 88

8630 Dąb Aspen 65

8632 Dąb Colonial 65

8633 Dąb Shire 29, 64

8635 Dąb Północny 84

8637 Dąb Południowy 85

8638 Dąb Hiszpański 84

8641 Jabłoń Złota 85

8642 Dąb Canyon 85

8731 Dąb Dworkowy 80

8739 Dąb Brylantowy 80

8757 Vintage 69

8786 Dąb Kolberg 85

8819 Samba Fineline 88

8886 Dąb Szlachetny 80

9155 Dąb Cordoba 84

9195 Dąb Rustykalny 88

9400 Wiąz Elegance 81, 88

9748 Dąb Naturalny 57, 80

K003 Dąb Craft Złoty 33, 73

K002 Dąb Craft Szary 33, 73

new

new

new

new

new

new

new

new

new

new

new

new

new

new

new

new

new

new

new

new

new

new

new

new

new
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Informacje o pakowaniu

Informacje o pakowaniu

Kolekcja Panel Rozmiar Grubość/mm Paneli/opkowanie. m2/opakowanie. Waga/kg

grand vintage 
next gen

2400 x 234 x 10 mm 10 4 2.24 20

vintage 
long

2000 x 192 x 10 mm 10 5 1.92 17

floordreams 
vario

1285 x 192 x 12 mm 12 6 1.48 16

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

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

stone impression 
classic

1285 x 327 x 8 mm 8 6 2.52 18

sublime  
vario

1280 x 192 x 8 mm 
1285 x 192 x 8 mm 10 7

1.72 
1.73

15

sublime  
classic

1285 x 192 x 10 mm 10 7 1.73 15

super natural 
prestige

1380 x 157 x 8 mm 8 10 2.17 15

super natural 
classic

1280 x 192 x 8 mm 
1285 x 192 x 8 mm 8 9

2.21 
2.22

15

variostep 
narrow

1285 x 123 x 8 mm 8 12 1.89 13

variostep 
classic

1285 x 192 x 8 mm 8 9 2.22 15

castello 
classic

1285 x 192 x 8 mm 8 9 2.22 15

kronofix 
family

1285 x 192 x 7 mm 7 10 2.47 15

kronofix 
classic

1285 x 192 x 7 mm 7 10 2.47 15
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Dystrybutor:	Kronoplus	Sp.	z	o.o. 
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1/01/2015/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.
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